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کردســتان از لحــاظ جغرافیایــی در منطقــه خاورمیانــه
قـرار دارد؛ رسزمینــی که رسشــار از منابع طبیعی اســت.
ایــن منطقــه ،محــل ظهــور چندیــن متــدن تاریخــی
و دینــی مجــزا اســت کــه از هــر کــدام ،شــاخەهای
متفاوتــی منشــعب شــده و اصــول مختــص بــه خــود را
دارنــد .خاورمیانــه از لحــاظ ســاختار فرهنگــی و ملــی
نیــز ،منطق ـهای متنــوع و ســکونتگاه چندیــن ملیــت
متفــاوت اســت کــه هــر کــدام از ایــن فرهنگهــا دارای
هویــت و ارزشهــای خود هســتند .منطقـهای با چنین
ویژگیهایــی ،در بــدو تاســیس دولتهــای مــدرن در
اوایــل قــرن بیســتم ،بــه ســبب محروم شــدن بخشــی از
ملتهــای ایــن منطقــه از حــق تعییــن رسنوشــت خود
و نهادینــه نشــدن دمکراســی ،بــه عرصـهی درگیــری و
تخاصــات بــدل شــدهاســت.

در خاورمیانـهی متکــر و متنوع ،ملت کرد دارای متدنی
کهــن اســت .ملــت کــرد در زمــان امپراطوریهــای
کهــن ،دارای فــرم خاصــی از حکومــت بوده که نســبت
بــه حکومتهــای پیرامونــش ،متفــاوت بــوده اســت.
حکومــت مــاد بــر اســاس اصــل اتحــاد و همبســتگی
اختیــاری اقــوام و قبایــل ســاکن در زاگــرس تاســیس و
بــه صــورت مشــرک و بــا در نظــر گرفــن تفاوتهــا ،ملــت کــرد یکــی از بزرگرتیــن ملــل فاقــد دولــت در
جهــان اســت .بعــد از جنــگ چالــدران کــه در ســال
مدیریــت میشــد.
 ٨٩٣شمســی ( ١5١4میــادی) ،میــان امپراطوریهــای
تاریــخ مــاد نشــان میدهــد کــه ایــن حکومــت ،تنهــا عثامنــی و صفــوی روی داد ،رسزمیــن کردســتان عمــا
در برابــر حمــات خارجــی از خــود دفــاع کــرده و و برخــاف خواســت و اراده ایــن ملــت ،تقســیم شــد و
هیچــگاه بــه خــاک و مــردم هیــچ منطق ـهای دســت تجزیــه مذکــور در ســال  ١٠١٨شمســی ( ١6٣٩میالدی)
درازی نکــرده و همچنیــن بــر خــاف امپراطوریهــای بــا امضــای قــرارداد ذهــاب ،میــان حکومتهــای
پیرامــون خــود ،هیــچ دیــن رســمی نداشــته اســت .پس عثامنــی و صفــوی ،رســمیت یافــت.
از ســقوط حکومــت مــاد ،هرچنــد کــه ملــت کــرد در پــس از جنــگ جهانــی اول و ســقوط امپراطــوری
طــول تاریــخ خــود ،حکومتــی منســجم نداشــتهاند کــه عثامنــی ،رسزمیــن و مــردم کردســتان بــار دیگــر بــا
بتوانــد متــام خــاک کردســتان را تحــت ســلطه خــود تجزیــه جدیــدی رو بــهرو شــدند و رسانجــام ایــن
ق ـرار دهــد ،لکــن تاریــخ ایــن ملــت ،مملــو از مبــارزه رسزمیــن میــان چهــار کشــور ترکیــه ،ای ـران ،ع ـراق و
آزادیخواهانــه و دفاعــی در برابــر یــورش بیگانــگان در ســوریه تقســیم شــد .حقــوق ملــی ملــت کــرد در همه
مقاطــع مختلــف بــوده و در هرنقطــه از ایــن رسزمیــن بخشهــا کردســتان ،بــه دلیــل حاکمیــت قدرتهــای
کــه توانســت ه باشــد ،حکومــت خــود را تاســیس منــوده حاکــم بــر هــر چهــار کشــور ،نقــض شدهاســت.
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اســت.
متــدن ملــت کــرد در هویــت ملی و سیاســت ســازمانی
و حکومــت مــدرن کــردی منــود یافتــهاســت .بــا وجــود
سیاســت انــکار ملــت کــرد ،از جانــب دولتهایــی
کــه بــا نیــروی نظامــی ،خــود را بــر کردســتان تحمیــل
کردهانــد ،اســتمراری تاریخــی میــان ایــن متــدن کهــن
و هویــت ملــی کردهــا و گفتــان و رفتــار سیاســی
در کردســتان مشــاهده میکنیــم .بــه عنــوان مثــال،
میتــوان بــه حکومــت مــدرن کــردی در کردســتان
ایـران (در ســال  ١٣٢4شمســی) ،در کردســتان عـراق (
پــس از قیــام ١٣٧٠شمســی) و کردســتان ســوریه ( در
ســال  ١٣٩4شمســی) اشــاره کــرد کــە نــه تنها خواســتار
وجــود دیــن رســمی نبودنــد ،بلکــه بــر همزیســتی،
بــر مبنــای تفاوتهــای دینــی ،مذهبــی و ملــی تاکیــد
کردهانــد .شــایان ذکــر اســت کــه حــزب دمکــرات
نیــز ،بــه ماننــد حــزب موســس جمهــوری کردســتان،
سکوالریســم و همزیســتی مســاملتآمیز بــا ملــل و
ادیــان دیگــر را همچــون سیاســتی ثابــت و غیــر قابــل
تغییــر از ســال  ،١٣٢4در برنامــه و اساســنامه خــود
گنجانــده اســت.
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مبارزات ملی در کردستان
تــاش و مبــارزه جهــت تحقــق حــق تعییــن رسنوشــت در کردســتان
ای ـران ،بخشــی از مبــارزه کلــی ملــت کــرد اســت کــه از اواخــر قــرن
نــوزده همــگام بــا رشــد اندیشــه ملــی در خاورمیانــه ،ظهــور کــرده
اســت .از ســال  ١٢5٩شمســی (١٨٨٠میــادی) بــه ایــن ســو و بــا آغــاز
قیــام “شــیخ عبیدالــه نهــری” علیــه هــر دو حکومــت عثامنــی و قاجار
و بــا ارائــه طــرح تاســیس دولــت مســتقل کــردی ،ســنگ بنــای اندیشــه
ملــی در کردســتان ،گذاشــته شــد .امــا بــه ســبب ضعــف و عــدم رشــد
اقتصــادی ،صنعتــی ،مامنعــت از رشــد نظــام آموزشــی ،فقــدان فرصــت
و کانــال ارتباطــی و اطالعرســانی بـرای اشــاعه اندیشــه ملـ ی در میــان
تودەهــای مــردم ،شــکلگیری مبــارزهای ســازمانیافته و فراگیــر جهــت
رهایــی ملــی در ایــن بخــش از کردســتان را ،بــه تاخیــر انداخــت .بــا
ایــن حــال پیشــگامان جامعــه کردســتان ،لحظـهای از افــکار ملــی غافل
نشــدند ،بدیــن ســبب اولیــن اقــدام حاکــان جدیــد ای ـران در اوایــل
قــرن بیســتم جهــت تاســیس نظامــی متمرکــز ،بــا مقاومــت مــردم
کردســتان روبــرو شــد.
در اواخــر جنــگ جهانــی اول همــگام بــا روی کار آمــدن رضاخــان

پهلــوی ،رویکــرد ســاخت دولت-ملتــی یــک دســت ،بــا بــه کار بــردن
نیــروی نظامــی در پیش گرفته شــد و آسمیالســیون فرهنگی ملیتهای
ایـران بــه سیاســتی رایــج تبدیــل شــد .همچنیــن ســعی بــر آن شــد کــه
چارچــوب رسزمینــی را کــه پیشــر تنها به عنــوان چارچوبــی جغرافیایی
بــرای همــه ملیتهــا محســوب میشــد ،بــه بنیــاد شــکلگیری
هویتــی ســاختگی تحــت عنــوان ملــت ای ـران ،بــدل کننــد .در پیــش
گرفــن چنیــن سیاســتی ،موجــب شــد کــه در میــان متــام ملیتهــای
ایـران ،قیامهایــی علیــه حــذف و انــکار ،شــکل گیــرد کــه در ایــن میــان
ملــت کــرد نیــز علیــه حکومــت رسکوبگــر رضاخــان دســت بــه قیــام
زد .یکــی از مشــهورترین ایــن قیامهــا در کردســتان ،قیــام ســمکوی
شــکاک بــود .ســمکو شــکاک ،قیامــی ملــی با هدف تاســیس ســاختاری
ملــی بـرای ملــت کــرد بــه راه انداخــت .همزمــان بــودن قیــام ســمکو
و قیامهــای ملــی شــیخ محمــود برزنجــی و شــیخ ســعید پی ـران در
کردســتان عـراق و کردســتان ترکیــه ،در برابــر دولتهــای تــازه تاســیس
عـراق و ترکیــه ،فرصتــی تاریخــی را بـرای ملــت کــرد بــه ارمغــانآورد
تــا بتوانــد رسنوشــت خــود را بــه دســت گیــرد ،امــا وضعیــت بغرنــج
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پــس از ســقوط جمهــوری کردســتان و اعــدام پیشــوا قاضــی محمــد
در دهــم فروردیــن  ١٣٢۶شمســی (سـیام مــارس  ١٩۴٧میــادی) ،بــه
دســت رژیم شاهنشــاهی ،مبــارزه حزب دمکـرات وارد عرصه دشــواری
شــد ،امــا حــزب دمک ـرات همچــون حزبــی راهنــا ،ادامــه دهنــده
و محقــق اهــداف واالی جمهــوری کردســتان ،وظیفــه ســازماندهی
جنبــش ملــی دمکراتیــک خلــق کــورد را ادامــه داد.
حــزب دمکــرات بــا بــه راه انداخــن مبــارزات مســلحانه ســالهای
 ١٣۴٧ -١٣۴۶شمســی (١٩۶٨ -١٩۶٧میــادی) بــار دیگــر توانســت ،پس
از ســقوط جمهــوری کردســتان ،صــدای آزادیخواهــی ملــت کــرد را در
کردســتان ای ـران بــه گــوش جهانیــان برســاند .گرچــه دوبــاره ،جمعــی

پــس از رسکــوب جنبــش مذکــور ،رهــر فرزانــه ملــت کــرد ،دکــر
عبدالرحمــن قاســملو ،ســکان رهــری ایــن حــزب و همچنیــن رهــری
جنبــش ملــی دمکراتیــک ملــت کــرد را در کردســتان ایـران ،بــر عهــده
گرفــت .دکــر قاســملو برنامــه ،اساســنامه و ســاختار حــزب را بــر مبنای
فرهنــگ انقالبــی و اصــول دمکراتیــک از نــوآمــاده کــرد و حــزب
دمک ـرات را بــه ســطح تاثیرگذارتــری ،ارتقــا داد.
پــس از قیــام عظیــم ملیتهــای ایـران ،در ســال  ١٣5٧شمســی(١٩٧٩
میــادی) ،حــزب دمکـرات کردســتان ایـران ،روز یازدهــم اســفند ١٣5٧
شمســی ( ٢6فوریــه  ١٩٧٩میــادی) پــس از بیــش از  ٣٠ســال مبــارزه
مخفیانــه ،در میتینــگ بزرگــی در شــهر مهابــاد ،فعالیت آشــکار خود را
اعــام کــرد .حــزب دمکـرات ،خواســتەهای ملــی مــردم کردســتان را بــه
گون ـها ی مســاملتآمیز بــه ره ـران جدیــد ای ـران ارائــهداد .امــا رژیــم
تــازه بــه قــدرت رســیده ایـران بــا جنــگ و رسکــوب بــه خواسـتهای
ملــت کــرد و حــزب دمکـرات ،پاســخ گفــت .ایــن رژیــم از هــان اوان
بــه قــدرت رســیدن ،موجــی از خشــونت و دشــمنی را علیــه ملیتهای
ای ـران ،شــهروندان دگراندیــش و بخشــی از کشــورهای جهــان ،بــه راه
انداخت.
در چنیــن رشایطــی ،حــزب دمکـرات کــه بــه درســتی بــه ذات ارتجاعی
و دیکتاتــور منشــانهی رژیــم مذکــور پــی بــرده بــود ،رفرانــدوم
فریبکارانــه تعییــن نظــام در ایــران را ،تحریــم کــرد .از آن ســالها
تاکنــون خواســتهای ملــی و دمکراتیــک ملــت کــرد در کردســتان
ای ـران ،همــواره مشــوق و محــور اصلــی هــر نــوع فعالیــت سیاســی
تودەهــای جامعــه و حــزب دمک ـرات ،بــود ه اســت .جنبــش ملــی در
کردســتان ایــران ،بــا وجــود تاکیــد بــر احقــاق حقــوق ملــی ملــت
کــرد در ایــن بخــش از کردســتان ،همزمــان بــه مرکــز مبــارزه علیــه
هــر گونــه ارتجــاع ،دیکتاتــوری و اســتثامر تبدیــل شــد .بــه گون ـهای
کــه نــه تنهــا آزادیخواهــان کــرد در بخشهــا دیگــر کردســتان ،بلکــه
فعــاالن ایـران نیــز فریــاد آزادیخواهــی خــود را از کردســتان بــه گــوش
جهانیــان رســانیدهاند .بــه همیــن جهــت ،مبــارزه کنونــی ملتــان در
ط مشــی آزادی ملــی و
کردســتان ای ـران همزمــان بــر مبنــای دو خ ـ 
دمکراســیخواهی ،بــه پیــش مــیرود.
در وضعیــت کنونــی منطقــه و جهــان ،بعــد از تحــوالت سیاســی در
منطقــه و از بیــن رفــن بخشــی از اتحادهــای قدیمــی و تشــکیل
اتحادهــای جدیــد و جنــگ علیــه افراطیگــری و نیــز ظهــور پدیــدهای
بــه نــام بهــار عربــی ،رژیــم اســامی تهـران توانســت دخالتهــای خود
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فراهــم نبــودن زمینــه داخلــی و حمــات همهجانبــه هــر ســه دولــت
تــازه تاســیس شــده و حامیانشــان بــه کردســتان موجــب درهــم
شکســته شــدن هــر ســه قیــام شــد .ملــت کــرد در کردســتان ایـران پس
از ایــن شکسـتها ،دســت از تالشهایــش جهــت ســازماندهی دوبــاره
بــا هــدف مطالبــه حقــوق ملــی برنداشــت و بــا بهرهگیــری از رشایــط
منطقـهای و جهانــی ،مبــارزات خود را برای تشــکیل ســازمانی سیاســی،
کــه تــوان اشــاعه افــکار آزادیخواهــی و رهایــی ملــت کــرد در ایــن
بخــش از کردســتان را داشــته باشــد ،آغــاز کــرد .پیشــگامان ،نخبــگان
و روشــنفکران کــرد در کردســتان ایـران بــا اســتفاده از رشایــط سیاســی
ش آمــده پــس از جنــگ جهانــی دوم ،در روز بیسـتوپنجم مــرداد
پیـ 
 ١٣٢١شمســی (شــانزدهم اوت  ١٩4٢میــادی) ســازمان مخفــی ژ-ک
(جمعیــت تجدیــد حیــات کــرد) را تاســیس کردنــد .پــس از ســه ســال
مبــارزه پنهــان و کســب تجربــه ســازمانی ،در روز بیسـتوپنجم مــرداد
 ١٣٢4شمســی ( شــانزدهم اوت  ١٩45میــادی) و بــر مبنای تشــکیالت
ایــن ســازمان و بــا تفســیری واقعبینانــه کــه پاســخگوی وضعیــت
داخلــی کردســتان و همچنیــن وضعیــت بیناملللــی آن دوره بــود،
حــزب دمکـرات کردســتان ،بــه عنــوان ســازمانی مــدرن تاســیس شــد.
تاســیس حــزب دمکـرات کردســتان بــه رهــری پیشــوا قاضــی محمــد،
پاســخی مناســب و تاریخــی بــه آن برهه مهــم از جنبــشآزادیخواهانه
ملتــان بــود .تاســیس حــزب دمک ـرات همچــون یگانــه پیشــگام و
ســازماندهنده جنبــش ملــی -دمکراتیــک مــردم کردســتان ،در تاریــخ
مبــارزات ملــی کــرد در راســتای رســیدن بــه حــق تعییــن رسنوشــت،
نقطــه عطفــی بــه شــار میآیــد .در تاریــخ مــدرن کردســتان ای ـران،
حــزب دمک ـرات اولیــن حــزب کردســتانی بــود کــه اهمیــت وجــود
ســازمانی سیاســی را درک کــرد و تحــت رهــری همیــن حــزب بــود کــه
ملــت کــرد بـرای اولیــن بــار در تاریــخ توانســت از حکومتــی ملــی و
دمکراتیــک در فــرم جمهــوری ،برخــوردار شــود .پیشــوا قاضــی محمــد،
رهــر فرهیختــه این حــزب ،در روز  ٢بهمــن (١٣٢4بیسـتودوم ژانویه
 ،)١٩46بــه صورت رســمی تاســیس «جمهــوری کردســتان» را اعالم منود
و بــه ســمت ریاســت جمهــوری آن منصــوب شــد .جمهــوری کردســتان
طــی عمــر کوتــاه خــود کــه تنها یــازده مــاه به طــول انجامید ،توانســت
دســتاوردهای ارزشــمندی را بــه ملــت کــرد اهــدا کنــد.

برنامهواساسنامه

بیناملللــی در آن زمــان ،منطقــه را بیشــر بــه میــدان بــازی اس ـراتژی
جدیــد ابرقدرتهــا بــدل کــردهبــود.

از رهــران و پیشــمرگان انقالبــی دمکــرات در قیــام مذکــور جــان
باختنــد ،امــا بــرگ زریــن و حامسـهآفرین دیگــری را بــه تاریــخ جنبــش
آزادیخواهانــه کــرد افزودنــد و ایــن واقعیــت را بــه دوســتان و دشــمنان
آزادی و ملــت کــرد ثابــت کردنــد کــه ،رهـران حــزب دمکـرات در همه
حــال در صــف مقــدم مبــارزه و فــداکاری هســتند .همیــن فــداکاری
و از خودگذشــتگی رهـران حــزب اســت کــه تاکنــون توانســته ،حــزب
دمکـرات را بــه حــزب محبــوب و مــورد اعتــاد آحــاد مــردم کردســتان
بــدل کنــد.

برنامهواساسنامه

را وســعت بخشــد .مجمــوع ایــن عوامل ،از ســویی بــر ایجــاد تغییر در ایـران را آغــاز کنــد کــه از ســوی مــردم کردســتان تحــت عنــوان «راســان
سیاســت و رفتــار انقالبــی و مبارزاتــی حزب دمکـرات تاثیرگــذار بودند روژهــات» شــناخته شــده اســت.
و از دیگــر ســو ،طــی بیســت ســالی کــه مبــارزه مســلحانه متوقــف
شــده بــود ،جمهــوری اســامی ای ـران ایــن فرصــت را داشــت کــه بــه راســانِ ملــت کــرد میکوشــد ،بــه گونـهای سیســتامتیکتر و از ابعــاد
صــورت سیاســی و مدنــی ،مســاله ملیتهــا و همچنیــن مســاله کــرد گوناگــون ،در جهــت پیونــد دادن مبــارزات «شــاخ و شــار» گام بــردارد
را حــل منایــد امــا جمهــوری اســامی بـرای بــار دیگــر ثابــت کــرد کــه و نیــروی ســمبلیک و روحیهبخــش پیشــمرگه را بــا نیــروی مردمــی
ذات و مبنــای ایدئولوژیکـیاش بــا صلــح و حــل مســاملتآمیز مســائل درهــم آمیــزد تــا دامنــه مســئولیت مبــارزات آزادیخواهانــه را وســیعتر
بیگانــه اســت و نیــز فشــار و خواســت مــردم ،جهــت در پیــش گرفــن و فراگیرتــر منایــد .ایــن وظیفــه ســنگین و پرافتخــار ،از خــون شــهیدان
مبــارزهای جدیتــر در راســتای اثبــات اراده ملــی ملــت کــرد در ایــن تــازه حــزب و بــه ویــژه کادرهــای برجســته و عضــو رهــری ،رسچشــمه
بخــش از کردســتان ،حــزب دمکـرات را بــر آن داشــت تــا بــا تاکیــد بــر گرفتــه و “راســان روژهــات” خواســتار ایــن اســت کــه متــام اقشــار
ادامــه مبــارزه ملــت کــرد در کردســتان ای ـران ،مرحل ـهی جدیــدی از جامعــه ،ایــن مبــارزه را از آن خــود بداننــد و در پیشــرد آن ســهیم
مبــارزه جــدی در راســتای بهرهگیــری از تواناییهــای جامعــه کردســتان باشند.

مبانی فکری و سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران
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سیاســت حــزب دمکـرات کردســتان ایران ،بــر این مبنــا اســتوار گردیده
کــه کرامــت انســان را مهمتریــن ارزش زندگــی بــه شــار مـیآورد .در
اندیشــه سیاســی مــدرن ،کرامــت بــه مثابــه ارزشــی جهانــی معرفــی
گردیــده و بــه آن در اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر ،کــه در ســال ١٣٢٧
شمســی ( ١٩4٨میــادی) از طــرف ســازمان مللمتحــد بــه تصویــب
رســید ،توجــه شــایانی شــده و همچــون پایــەی آزادی ،عدالــت و صلــح
در جهــان ،مطــرح گردیــدهاســت.
از دیــدگاه حــزب دمک ـرات ،کرامــت دو منشــا اصلــی دارد :از ســویی
تامیــن نیازهــای مــادی انســان و از ســویی دیگــر ایجــاد فضای سیاســی
آزاد تــا هــر فــردی بتوانــد شــخصیت ،هویــت ملــی ،دینی و ملــی خود
را دارا باشــد و همچنیــن موجــب پایــان ســتم جنســی شــود .در اینجــا
بایــد بــه ســتم جمعــی کــه از دیربــاز نســبت بــه زنــان اعــال شــده،
اع ـراف منــود تــا زنــان بتواننــد از چنــگال اســتثامر فرهنگــی ،دینــی،
سیاســی ،اجتامعــی ،و اقتصــادی نجــات یابنــد و از کرامــت انســانی
محــروم نشــوند .انســانی کــه در فقــر نگــه داشــته شــده و انســانی کــه
هویــت قومــی ،دینــی و یــا ملـیاش انــکار مــی گــردد و مــورد هجــوم
سیاســت آسمیالســیون فرهنگــی و تحقیــر قـرار گرفتــه و یا تحت ســتم
جنســی زندگــی میکنــد ،انسانیســت کــه کرامــتاش از او ســلب
گردیــده اســت.
انــکار زبــان ،فرهنــگ ،هویــت ملــی انســان کــرد و یــا تــاش در جهــت
آســمیله کــردن آنــان در فرهنــگ ملتــی دیگــر ،بــه منزله ســلب کرامت
انســان کــرد اســت .زندگــی ملــت کــرد بــا وجــود زبــان ،فرهنــگ و
هویــت مل ـیاش معنــا مییابــد ،بنابرایــن پاســداری از حقــوق ملــی
کــرد ،پاســداری از ارزش و کرامــت انســانی اســت.
ملــت کــرد خواهــان هــان حقوقیســت کــه ملیتهــای دارای
حاکمیــت سیاســی و دولــت مســتقل نیــز ،آن را حــق مســلم خــود
میشــارند ،بنابرایــن حــزب دمک ـرات برخــاف برخــی از نیروهــای
سیاســی کــه از مســاله ملــی چشمپوشــی کردهانــد و تنهــا بــه
مشــکالت اجتامعــی و اقتصــادی یــا نقــض حقــوق فــردی از جانــب
حکومــت دیکتاتــوری توجــه میکننــد ،اع ـراف و تاکیــد بــر هویــت

ملــی و احــرام بــه کرامــت انســانی ملیتهــای تحــت ســتم را،
مســالهای بنیــادی میدانــد .بــه صــورت اجاملــی میتــوان گفــت حزب
دمکـرات هرگونــه ســتم جنســی ،ملــی و طبقاتــی و همچنین ســتم به
معلولیــن را مانــع اصلــی بهرهمنــدی انســان از کرامــت میدانــد .ایــن
فهــم و درک فلســفی و سیاســی از کرامــت ،در اهــداف اساســی حــزب
دمکــرات کردســتان ایــران منــود مییابــد.
سیاســت انــکار و توهیــن بــه ارزشهــا و ســمبلهای ملــی کــرد،
ترکهــای آذربایجــان ،عــرب ،ترکمــن و بلــوچ توســط رژیمهــای حاکــم
بــر ایـران ،بیانگــر ایــن واقعیت تاریخی و سیاسـ ی اســت که شونیســم،
در حکومــت و در میــان برخــی از جریانهــای ناسیونالســیتی فــارس
تثبیــت و شــکل گرفتــه اســت .شونیســم نــه تنهــا مانــع برابــری میــان
ملیتهــا بلکــه مســتمرا موجــب بازتولیــد دیکتاتــوری در ایـران شــده
اســت چ ـرا کــه دیکتاتــوری و مترکــز حاکمیــت سیاســی ،اقتصــادی و
نظامــی در ته ـران ،ضامــن ایــن نــوع از ســلطه اســت .دولــت حاکــم
بــر ای ـران و نیــز بخشــی از روشــنفکران ،روزنامهنــگاران و نیروهــای
اپوزیســیون فــارس« ،تجزیهطلبــی» یــا «تهدیــد امنیــت ملــی ای ـران»
را توجیهــی جهــت مرشوعیــت بخشــیدن بــه ایــن ســلطه و رسکــوب
ملیتهــای دیگــر میداننــد .در گفتــان دولــت ایــران و بخــش
عظیمــی از اپوزیســیون فــارس ،اصطــاح «تجزیهطلــب» بــه گناهــی
بــدل شــده کــه بایــد بــا اعــال خشــونت و بــه کار بــردن نیــروی
نظامــی پاســخ دادهشــود .ایــن در حالــی اســت کــه آنچــه آنــان بــا
نــام “تجزیهطلبــی” از آن یــاد میکننــد در واقــع تحریــف «خواســت
حــق تعییــن رسنوشــت” ملیتهاســت ،نتیجتــا ایــن بــه اصطــاح
تجزیهطلبــی ،حــق اســت نــه گنــاه .همچنیــن «امنیــت ملــی» در
ای ـران افســانەای اســت کــه بــر مبنــای امنیــت ملــی کــرد ،ترکهــای
آذربایجــان ،عــرب ،ترکمــن و بلــوچ و بــا بــکار بــردن نیــروی نظامــی ،بر
ملیتهــای ایـران تحمیــل شدهاســت .در واقــع در گفتــان حکومــت
ایـران« ،امنیــت ملــی ایـران» توجیهــی اســت در راســتای حفــظ امنیت
رژیمــی دیکتاتــور ،کــه برهــم زدن ایــن بــه اصطــاح امنیت ســتمگرانه،
نــه تنهــا جــرم نیســت بلکــه عملــی مــروع اســت.
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سیاســت انــکار و آسمیالســیون فرهنگــی بــا بهرهگیــری از فشــارهای
جســمی و روانــی ،بیــش ازصــد ســال اســت کــه نتوانســت ه ملــت کــرد
را بــه تســلیم و منــرف شــدن از خواســتەهایش مجبــور کنــد .هویت
ملــی کــرد ،مبنــای موضوعــی دارد ،همچــون :خــاک ،زبــان ،فرهنــگ و
تاریــخ مشــرک و ملــت کــرد بــر ایــن مبنــا ،خواســتهای مشــرک جهــت
آزادی ملــی و حاکمیــت سیاســی بررسزمیــن خــود را دارد .همزمــان
نیــز ملــت کــرد تاریخــی طوالنــی از همســایگی و همزیســتی بــا دیگر
ملیتهــای ای ـران را داراســت و خواهــان اح ـرام متقابــل بــه حــق و
کرامــت انســانی همدیگــر و برقـرای روابطــی مســاملتآمیز میباشــد
و در عیــن حــال سیاســت انــکار هویــت ملــی و پایــال شــدن حقــوق
خــود را منیپذیــرد ،بنابرایــن پذیرفــن اع ـراف بــه هویــت و حقــوق
همدیگــر در ایـران ،پیـشرشط همزیســتی اختیــاری ملیتهــای ایـران
در آینــده ایــن رسزمیــن اســت.
چارچــوب فکــری حــزب دمک ـرات کردســتان ای ـران و فلســفهای کــه
بــر اســاس آن تاســیس شــده ،بــه طــور شــفاف بــا دیکتاتــوری رژیــم
پادشــاهی و تئوکراســی کــه جمهــوری اســامی ایـران پــس از انقــاب
 ١٣5٧شمســی( ١٩٧٩میــادی) بــر آن بنیــاد نهــاده شــدهاســت ،در
تضــاد اســت .تئوکراســی ( حکومــت خــدا یــا روحانیــت) با دمکراســی(
حکومــت مــردم) ذات ـاً در تضــاد هســتند.

حــزب دمکـرات کردســتان ایـران در مــورد نظــام سیاســی آینــده ایرانی
دمکراتیــک ،در رشایــط کنونــی و بــا توجــه بــه چندملیتــی بــودن ایـران
و وجــود خواســت احقــاق حقــوق ملــی در کردســتان ،آذربایجــان،
بلوچســتان ،اهــواز و ترکمنصحـرا ،نظــام فدرالــی را مناســب میدانــد.
زیـرا در چنیــن سیســتمی نــه تنهــا حکومــت بلکــه حاکمیــت نیــز در
میــان حکومــت فــدرال و حکومتهــای اقلیمــی ،تقســیم خواهدشــد.
آنچــه کــه بـرای ملــت کــرد حائــز اهمیــت اســت ایــن اســت کــه بــر
خــاک و رسزمیــن خــود حاکمیــت داشــتهباشــد و بــر این اســاس تامین
امنیــت داخلــی کردســتان ،سیاســت آموزشــی ،سیاســت فرهنگــی،
اجتامعــی و امــور اقتصــادی داخلــی کردســتان ،بایــد بــر عهــده
حکومــت اقلیــم کردســتان باشــد.
چندملیتــی بــودن ای ـران ایــن واقعیــت را الزامــی میکنــد کــه تعیــن
مــرز اقلیمهــای تشــکیلدهنده ایـران فــدرال ،بــر اســاس اصــل ملــی-
جغرافیایــی مشــخص شــود .همچنیــن بایــد حاکمیت و پتانســیلها در
میــان حکومــت فــدرال و حکومتهــای اقلیمـ ی بــه گونـهای تقســیم
شــود کــه حقــوق ملیتهــای ایـران در چارچــوب اقلیـ م خــود تامیــن
شــود و فرصــت مشــارکت برابــر ،در پیشــرد نظــام فدرالــی را داشــته
باشند.
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از دیــدگاه حــزب دمکــرات کردســتان ایــران ،تشــکیل جامعــهای
ســعادمتند بــر اســاس اصــل عدالتاجتامعــی ،آرمانــی تغییــر ناپذیــر
اســت .جهــت دســتیابی بــه این حــق ،حــزب دمکـرات کردســتان ایران،
سوسیالیســم دمکراتیــک را بــه عنــوان آرمــان آینــده خود تعییــن منوده
اســت .مــوارد اساســی ایــن جامعه دمکراتیــک و سوسیالیســتی عبارتند
از:
ـ در راســتای تامیــن آزادی بــرای همــه اعضــای جامعــه ،الزم اســت
بــه مــوازات فرصــت سیاســی برابــر ،ب ـرای تحقــق عدالــت اجتامعــی
مبــارزهای مســتمر را در پیــش گرفــت.
 -تحقــق عدالــت اجتامعــی هدفــی اســت کــه نیازمنــد مبــارزهای

مســتمر میباشــد چـرا کــه درآمدهــای جامعــه و در کل دارایی کشــور،
اگــر از طریــق سیاســت توزیــع عادالنــه خدمــات و داراییهــا ،چارچــوب
معینــی نداشــت ه باشــد و ثــروت تولیــد شــده در جامعــه بــه گونـهای
عادالنــه تقســیم نگــردد ،نابرابــری و مشــکالت اجتامعــی را بــه دنبــال
خواهــد داشــت.
عدالــت اجتامعــی از طریــق ایجــاد سیســتمی رفاهــی بــه بهرتین نحوتامیــن خواهــدشــد زیـرا ایــن سیســتم ،نیازهــای مــادی همــه اعضــای
جامعــه را درنظــر میگیــرد و در راســتای تامیــن حقــوق اجتامعــی گام
برمــیدارد.
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حــزب دمکـرات کردســتان ایـران بــا پایبنــدی و تاکید بر پرنســیپهایی
کــه بــه آنهــا اشــاره خواهــ د شــد ،بــا حامیــت همهجانبــه مــردم
کردســتان بـرای نیــل بــه اهدافــش ،مبــارزه خــود را بــا متــام تــوان ادامه
خواهــدداد .در مقطــع کنونــی مــوارد ذکــر شــده در ســطور ذیــل،
اصــول اساســی حــزب دمک ـرات را تشــکیل میدهنــد:
* حــزب دمک ـرات کردســتان ای ـران ،در کلیــه ســطوح و در ارتبــاط بــا
حــل مســاله مــروع و بــر حــق کــرد ،بــه روشهــای صلحآمیــز و
گفتوگــوی ســازنده معتقــداســت.
* حــزب دمکـرات کردســتان ایـران ،در راســتای نیــل بــه اهــداف واالی
انســانی و ملــی ،از متــام روشهــای مبارزاتــی مــروع ،از جملــه حــق
دفــاع ،کــه بــا اصــول فکــری و سیاســی حــزب و معیارهــای بیناملللــی
مبــارزه مــروع همخوانــی دارد ،بهــره میجویــد.
* حــزب دمک ـرات بــه عنــوان حــزب پیــرو جامعــه ،موظــف اســت
در جهــت آمــوزش ،پــرورش و تثبیــت نظــام آموزشــی بــه روز ،در میــان
اعضــا و هــواداران خــود ،گام بــردارد تــا جامعــه کردســتان ای ـران در
نتیجــه رسکــوب و آموزشهــای ایدئولوژیــک و ظاملانــه جمهــوری
اســامی ،دچــار فرهنــگ ضدبــری تزریــق شــده از ســوی حاکــان
نشــوند و دیــدی انســانی و برابریطلــب بــه جهــان داشــته باشــند.
* حــزب دمکـرات میکوشــد کــه فرهنــگ و زبــان کــردی را از هجــوم
همهجانبــه فرهنگــی ،زبانــی و آموزشــی حاکمیت فاشیســتی ،محفوظ
دارد و در حــد تــوان خــود در جهــت توســعه آنهــا -فرهنــگ و زبــان
کردی -بکوشــد.
* حــزب دمکــرات کردســتان ایــران ،خواســتار اتحــاد بــا ملیتهــای
تحــت ســتم ،نیروهــای دمکـرات و آزادیخــواه ایـران اســت و بــر ارتباط
و مبــارزه مشــرک و فعاالنــه ملیتهــای ای ـران ،تاکیــد م ـیورزد.
* حــزب دمکــرات کردســتان ایــران بــه اســتقالل در تصمیمگیــری و
خــودداری از دخالــت در امــور داخلــی ســایر ســازمانهای سیاســی و
نیــز اصــل احـرام متقابــل و همــکاری دوســتانه ،پایبنــد اســت و بــر آن
تاکیــد مـیورزد.

* حــزب دمکــرات کردســتان ایــران ،علیــه تروریســم ،مخصوصــا
تروریســم دولتــی میباشــد و آنـرا محکــوم میکنــد .تروریســم عبــارت
اســت از :مــورد هــدف قــرار دادن تعمــدی مــردم عــادی و حــذف
رهـران سیاســی و دگراندیشــان .حــزب دمکـرات پایبنــد کلیــه مبانــی
و موازیــن حقــوق بــر اســت و خــود را حامــی همــه جریانهایــی
میدانــد کــه بـرای دمکراســی و برابــری ،بــه عنــوان راهحــل بلندمــدت
مســائل ایـران ،و ثبــات و صلــح پایــدار در خاورمیانــه مبــارزه میکننــد.
* حــزب دمکـرات کردســتان ایـران ،بــا رونــد دمکراتیزاســیون همــگام
بــوده و بــر ایــن بــاور اســت کــه خواســت مــردم ،منبــع اصلــی
مرشوعیــت بخشــیدن بــه سیســتم حکمرانی اســت .در رشایــط کنونی،
سیســتمی دمکراتیــک فــدرال ،میتوانــد حقــوق ملیتهــای تحــت
ســتم ای ـران و یکــی از آنهــا ،ملــت کــرد را تامیــن منایــد.
* حــزب دمکـرات کردســتان ایـران ،بــر اســاس اعتقــاد بــه پلورالیســم و
تنــوع موجــود در جامعــه کردســتان و نیــاز بــه اتحــاد ملــی و میهنــی
در کردســتان ،وجــود احـزاب مبــارز دیگــر در راســتای تحقــق حقــوق
خلــق را ،هــم رضوری میدانــد و هــم بــر ارتبــاط ،همــکاری و مبــارزه
مشــرک در راســتای دســتیابی بــه اهــداف و منافــع عالــی میهنــی و
ملــی ،تاکیــد مـیورزد.
* حــزب دمک ـرات کردســتان ای ـران ،ســازمانی بــا جایــگاه تاریخــی و
اجتامعــی در کردســتان ایـران اســت .بنابرایــن بایــد متــام نیــروی بیحد
و حــر ملتــان را در جهت دســتیابی بــه اهدافی کــه در برنامه حزب
تنظیــم شــدهاند ،بــه کارگیــرد .در چنیــن حالتیســت کــه برنامــه حــزب
بــه نیرویــی مــادی و کارا در جهــت تحقــق حقــوق دمکراتیــک و ملــی
ملــت کــرد ،در چارچــوب ایرانــی فــدرال و دمکراتیــک بــدل خواهــد
شــد .بدیــن منظــور برنامــه پیــشرو را در اختیــار مــردم کردســتان قرار
میدهــد و از متــام ســاکنان کردســتان میخواهــد ب ـرای رســیدن بــه
اهــداف ایــن برنامــه تــاش کننــد .همچنیــن الزم اســت متــام مــردم
ایـران و متــام ملیتهــای تحــت ســتم ایـران ،از خواسـتهای ملــی و
دمکراتیــک مــردم کردســتان ،آگاه شــوند.

بخش اول

فصل
اول

ب
ر
ن
ا
م
ه
ح
ز
ب
ک
د
ر
م
د
ک
ستان ایران رات

اهداف کلی

 -١حزب دمکرات کردستان ایران ،حزب پرچمدار مبارزه ملی دمکراتیک  -5حامیت از مبارزه ملی دمکراتیک ملت کرد در سایر بخشهای
مردم کردستان ایران است و همراه و همصدا با دیگر ملیتهای ایران کردستان ،خطمشی همیشگی حزب دمکرات کردستان ایران است.
 -6حزب دمکرات کردستان ایران علیه هرگونه تبعیض بر اساس پایگاه
و در کنار نیروهای دمکراتیک و مرتقی ایران برای ایجاد سیستمی
دمکراتیک فدرال در ایران و دستیابی به حق تعیین رسنوشت ملت کرد اجتامعی ،رنگ ،دین ،مذهب ،نژاد ،ملیت ،جنسیت و ...است.
 -٧حزب دمکرات ،در راستای برابری اجتامعی و از بین بردن تبعیضات
در کردستان ایران ،مبارزه میکند.
اجتامعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی که علیه زنان اعامل میشود،
 -٢آرمان نهایی حزب دمکرات کردستان ایران ،ایجاد جامعهای
مبارزه میکند.
دمکراتیک سوسیالیستی است.
 -٨حزب دمکرات کردستان ایران ،از مبارزات صلحجویانه،
 -٣شعار اسرتاتژیک حزب دمکرات کردستان ایران ،تامین حقوق ملی
ملت کرد در کردستان ایران در چارچوب یک سیستم دمکراتیک فدرال دمکراسیخواهانه و ملی همه ملل جهان حامیت میکند و طرفدار
روابط دوستانه و صلحآمیز در میان همه ملیتهای جهان است.
در ایران ،است.
 -4حزب دمکرات ،رسنوشت خود را با دیگر ملیتهای تحت ستم ایران همچنین حزب دمکرات متام راههای مرشوع مبارزه ،از جمله حق دفاع
را برای ملل تحت ستم ،مرشوع میشامرد.
ش رهاییبخش آنان جهت دستیابی به حقوق
یکی میداند و از جنب 
ملیشان ،حامیت میکند.

برنامهواساسنامه
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مبانی اداره حکومت اقلیم کردستان

بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی کردســتان ایـران ،یعنی مرحلــه پیــش از آزادی ،حــزب دمکـرات ارائــه برنامـهای گســردهتر را رضوری میداند.
برنامـهای کــه بتوانــد مــدل حاکمیــت دمکراتیــک بـرای آینده کردســتان و حکومــت فــدرال در ایـران را ،در خود جــای دهد.

برنامه و اساسنامه  /حزب دمکرات کردستان ایران  /مورد تائید کنگره شانزدهم

• کردســتان ایــران یکــی از اقلیمهایــی اســت کــه بــه شــیوهای
داوطلبانــه و دوشــادوش ســایر اقلیمهــای تشــکیلدهنده ایـران ،ایـران
فــدرال را تشــکیل میدهنــد.
• اقلیــم کردســتان ،رسارس رسزمیــن کردســتان را شــامل میشــود.
چارچــوب جغرافیایــی اقلیم کردســتان ،براســاس معیارهــای جغرافیایی
ملــی و خواســت اکرثیــت ســاکنان مشــخص میشــود.
• در خــارج از اقلیــم کردســتان ،در هــر جــای ایــران کــه اکرثیــت
ســاکنانش کــرد باشــند و خواســتار حقــوق ملــی خــود در چارچــوب
مرزهــای جغرافیایــی خــود باشــند ،حکومــت اقلیــم کردســتان از آنهــا
حامیــت کــرده و آنهــا را متحــد ملــی و اس ـراتژیک خــود میدانــد.
همچنیــن حکومــت اقلیــم کردســتان از کردهایــی ســاکن نقــاط دیگــر
ایـران کــه خواســتار حــق فرهنگــی خود باشــند ،حامیــت خواهــد کرد.
بــر همیــن اســاس ،ملیتهــای غیرکــرد ســاکن کردســتان نیــز ،از حقوق
فرهنگــی خــود برخــوردار خواهنــد بــود.
• حکومــت اقلیــم کردســتان بــر مبنــای حاکمیــت مــردم ،اســتقالل،
تفکیــک ســه قــوای مقننــه و مجریــه و قضاییــه ،پلورالیســم و جدایــی
دیــن از دولــت ،تاســیس خواهــد شــد.
• در اقلیــم کردســتان ،منشــا حاکمیــت مــردم هســتند .مــردم ایــن
حاکمیــت را از طریــق مناینــدگان انتخابــی خــود در پارملــان کردســتان و
از طریــق ارگانهــای حکومتــی اقلیــم ،اعــال میمناینــد.
• رابطــه میــان حکومــت اقلیــم کردســتان و دولــت فــدرال ایـران ،بــر
اســاس قانونــی دمکراتیــک مشــخص میشــود .ملــت کــرد در اقلیــم
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کردســتان ای ـران و ملیتهــای دیگــر ای ـران نیــز در اقلیمهــای خــود،
از طریــق ســازمانهای فــدرال بــه صــورت یکســان و بــدون هیــچ
تبعیضــی ،در مدیریــت امــور کشــور ســهیم خواهنــد بــود.
• اقلیــم کردســتان دارای پرچــم ،رسود و جشــن ملــی خــود اســت ،کــه
همگــی در پارملــان کردســتان بــه تصویــب میرســند .پرچــم کردســتان
در متامــی ادارات دولتــی و رســمی برافراشــته خواهــد شــد .در اقلیــم
کردســتان پرچــم ایـران فــدرال نیــز در کنــار پرچم کردســتان ،برافراشــته
میشــود.
• پارملــان کردســتان ،عالیتریــن ارگان قانونگــذاری اقلیــم کردســتان
اســت .مناینــدگان پارملــان از طریــق انتخاباتی عمومی ،یکســان ،مخفی
و مســتقیم انتخــاب میشــوند.
• انجمــن وزیـران رای اعتــاد خــود را از پارملــان کســب میکنــد و در
مقابــل پارملــان نیــز پاســخگو میباشــد.
• حفــظ نظــم و امنیــت داخلــی اقلیــم کردســتان بــر عهــده نیروهــای
انتظامــی محلــی حکومــت اقلیــم اســت .وظیفــه نیروهــای پیشــمرگه،
حفــظ منافــع و حاکمیــت اقلیــم کردســتان اســت.
• زبــان کــردی ،زبــان رســمی همه ســطوح تحصیلــی و مکاتبــات اداری
اقلیــم کردســتان اســت .در اقلیــم کردســتان و مــدارس ایــن اقلیــم ،زبان
فارســی در کنــار زبــان کــردی تدریــس میشــود.
• روابــط اقلیــم کردســتان بــا ســایر بخشهــا کردســتان و کشــورهایی
کــه منافــع کــرد در آنجــا وجــود دارد ،از طریــق مناینــدگان اقلیــم
کردســتان و از طریــق توافــق بــا حکومــت فــدرال ،میــر میشــود.

حقوقساکناناقلیمکردستان
• جهــت دســتیابی بــه برابــری جنســیتی ،رفــع بیعدالتیهای سیاســی،
اجتامعــی و فرهنگــی کــه زنــان کردســتان بــا آ ن مواجــه هســتند ،در
کار و مکانهــای مهــم تصمیمگیــری ،فرصتهــای ویــژهای بــه آنــان
اختصــاص داده میشــود.

• متــام حقــوق و آزادیهــای منــدرج در اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر
و میثاقهــای مرتبــط بــا آن ،در منطقــه تحــت حاکمیــت حکومــت
اقلیــم کردســتان ،تامیــن میشــوند .همــه ســاکنان کردســتان بــدون
هرگونــه تبعیــض ملــی ،جنســی و مذهبــی ،از حقــوق اجتامعــی،
سیاســی و فرهنگــی یکســان ،بهرهمند هســتند .آزادی بیان و دسرتســی
بــه اطالعــات ،حــق ســاکنان اقلیــم کردســتان اســت و تامیــن آنهــا از • حکومــت اقلیــم کردســتان در مقابــل تامیــن کلیــه حقــوق کــودکان،
کــه در میثــاق جهانــی حقــوق کــودکان ،آمــده اســت خــود را مســئول
جملــه وظایــف حکومــت اســت.
میدانــد.
• زن و مــرد در خانــواده و جامعــه ،ازحقــوق یکســان برخوردارنــد و در
رابطــه بــا کار و دریافــت حقــوق یکســاناند ،زنــان از حــق مرخصــی • اقلیتهــای ملــی و مذهبــی موجــود در اقلیــم کردســتان ،از کلیــه
دوران بــارداری و زایــان برخــوردار خواهنــد بــود .حکومــت اقلیــم حقــوق منــدرج در منشــور جهانــی حقــوق بــر ،بهرهمنــد میباشــند
کردســتان جهــت زدودن فرهنــگ مردســاالری در جامعــه ،بــا تنظیــم و از ســوی حکومــت اقلیــم کردســتان بـرای گســرش و حفــظ فرهنــگ
خــود ،حامیــت میشــوند.
برنامـهای منســجم و ضمــن قانونــی کــردن آن ،گام بــر مـیدارد.

بایــد متذکــر شــد کــه منبــع درآمــد کردســتان از منابــع طبیعــی،
کشــاورزی ،توریســم ،مالیــات و ســهم اقلیــم کردســتان از بودج ـهی
دولــت فــدرال یــا هــر درآمــد داخلــی دیگــری تشــکیل میشــود.
حکومــت اقلیــم کردســتان در تدویــن سیاســت اقتصــادی و تقســیم
ایــن درآمدهــا در راســتای بهبــود رشایــط اقتصــادی و اجتامعی ســاکنان
اقلیــم کردســتان و توســعه اقتصــادی ،اختیــار تــام دارد.
 .١پیشــرد و توســعهی اقتصــادی از طریــق برنامهریــزی علمــی در
اقلیــم کوردســتان ،بــر عهــدهی حکومــت اقلیم کوردســتان اســت .برای
جـران عقبماندگــی اقتصــادی کــه ناشــی از ســتم ملــی و بروکراســی
مرکزگ ـرا اســت ،الزم میباشــد دولــت فــدرال بــه ترتیبــی درآمدهــای
عمومــی کشــور را توزیــع کنــد کــه ســهم ســاکنان اقلیــم کوردســتان به
تناســب می ـزان عقبماندگــی منطقهشــان ،بیــش از درآمــد متوســط
کشــور باشــد.

 .٣حکومــت اقلیــم کوردســتان از طریــق بخــش عمومــی اقتصــاد ،کــه
بخــش اساســی جهــت پیرشفــت اقتصــادی محســوب میشــود ،صنایــع
پیرشفتــه را در کوردســتان دایــر میمنایــد و بـرای مشــارکت رسمایەهای
خصوصــی و خارجــی در امــر پیرشفــت اقتصــادی کشــور ،بــه ویــژه در
بخــش صنعتــی کــردن ،کلی ـهی تســهیالت الزم را فراهــم میســازد و
در هــان حــال از صنایــع بومــی و ملــی حامیــت بــه عمــل مـیآورد.

 .٧ســاعات رســمی کار در هفتــه نبایــد بیــش از  4٠ســاعت باشــد.
کارگرانــی کــه بــه کارهــای ســخت اشــتغال دارنــد ،بایــد ســاعات
کمــری کار کننــد .حداقــل دســتمزد کارگ ـران ،متناســب بــا هزین ـهی
زندگــی تعیــن میگــردد و بــا بــاال رفــن هزینەهــا ،دســتمزدها نیــز
افزایــش مییابنــد .کارگ ـران در برابــر حــوادث کار از جملــه بیــاری،
از کارافتادگــی ،بیــکاری و کهولــت بیمــه میشــوند .بــه کارگــاردن
اف ـرادی کــه س ـ ن آنــان کمــر از  ١6ســال باشــد ،ممنــوع اســت .حــق
اعتصــاب و بازنشســتگی بایــد در اقلیــم کردســتان رعایــت شــود.
 .٨حکومــت اقلیــم کوردســتان الزم اســت کــه بــر اســاس یــک طــرح
علمــی ،از تقســیم زمیــن بــه قطعــات کوچکتــر جلوگیــری کنــد تــا
مانــع از رضر و زیــان بــه می ـزان تولیــد عمومــی شــود.

 .٩حکومــت اقلیــم کردســتان در راســتای ایجــاد جامعـهای ســامل ،الزم
اســت بــا دقــت ،مترکــز و رویکــردی آسیبشناســانه ،بــه آســیبهای
 .4منابــع طبیعــی و زیرزمینــی کوردســتان همچــون ســایر اقلیمهــای مخــرب اجتامعــی توجــه کــرده و بــرای رفــع آنهــا برنامههــای
ای ـران جــزو ثــروت عمومــی محســوب میشــوند و حکومــت اقلیــم متناســب تدویــن کنــد.
کوردســتان بــا توافــق بــا دولــت فــدرال ،از آنهــا بــه نفع همـهی مردم
 .١٠اهمیــت دادن و توســعه بخــش توریســم بایــد از اولویتهــای
ایــران بهرهبــرداری م یمنایــد.
حکومــت اقلیــم باشــید.
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 .٢یکــی از راههــای اصلــی توســعه اقتصــادی کوردســتان و رسارس
ایـران ،صنعتــی کــردن کشــور بــا بهرهگیــری از دســتاوردهای علمــی و
تکنولــوژی از یــک ســو و نیازمندیها و امکانات طبیعی کشــور از ســوی
دیگــر اســت .ایجــاد یــک دگرگونــی بنیادیــن اقتصــادی و اجتامعــی
کــه مــورد نیــاز صنعتــی کــردن اســت ،یکــی از اساسـیترین وظایــف
دولــت فــدرال و حکومــت اقلیــم کوردســتان اســت.

 .5حکومــت اقلیــم کوردســتان بــه مکانیــزه کــردن صنعــت کشــاورزی
اهمیــت میدهــد و آن ـرا بخــش مهمــی از سیاســت اقتصــادی خــود
میدانــد و مکانیزمهــای توســعه آنــرا فراهــم میکنــد .همچنیــن
حکومــت ،بخشهــا کشــاورزی و دامپــروری را یکــی از بنیادهــای
اصلــی اقتصــاد کردســتان محســوب میکنــد و بـرای توســعه ،حفاظــت
و گســرش کشــاورزی و دامــداری در کردســتان ،در راســتای منافــع
دامــداران و کشــاورزان ،اقــدام میکنــد .حکومــت اقلیــم در ایــن رابطه
برنامهریــزی ،تصمیــم و راههــای الزم را تعیــن میکنــد.
 .6ارتقــای ســطح زندگــی مــردم ،بـ ه ویــژه قــر زحمتکــش کوردســتان،
محتــوای اصلــی سیاســت اقتصــادی حکومــت اقلیم کوردســتان اســت.
حکومــت بــه منظــور تأمیــن یــک زندگــی شایســتهی عــر حــارض
بـرای شــهروندان کوردســتان ،از کلیـهی تــوان و امکانات خود اســتفاده
میکنــد.

برنامهواساسنامه

فصل
چهارم

الف -سیاست اقتصادی و اجتماعی

برنامهواساسنامه

فصل
چهارم

ب .سیاست فرهنگی و آموزشی

 .١در اقلیــم کردســتان ،سیســتم آموزشــی ملــی همســو بــا معیارهــای
آموزشــی ســازمان ملــل و ارزشهــای تاریخــی و ملــی مــردم کردســتان،
پــی ریــزی میشــود.
 .٢حکومــت اقلیــم کردســتان ،توجــه ویــژه بــه آمــوزش و پــرورش
کــودکان و جوانــان منــوده و امکانــات آموزشــی را برایشــان فراهــم
میمنایــد.

کمدرآمــد و فرزنــدان شــهید را در دانشــگاهها و مؤسســات عالــی را
نیــز ،بــه عهــده میگیــرد.
 .4حکومــت اقلیــم کوردســتان بـرای ارتقــای ســطح فرهنــگ عمومــی
مــردم و تأســیس مراکــز فرهنگــی و علمــی ،اقدامــات الزم را انجــام
میدهــد و ب ـرای گــردآوری و نگهــداری میراثهــای فرهنگــی ملــت
کــورد ،میکوشــد.

 .5توجــه بــه اعتــای زبــان و ادبیــات کــوردی و حامیت از نویســندگان،
 .٣تحصیــل بـرای کــودکان کوردســتان تــا ســن پانــزده ســالگی اجبــاری هرنمنــدان و دانشــمندان کــرد ،خــطمشــی دامئــی سیاســت فرهنگــی
اســت .حکومــت اقلیــم کوردســتان بـرای ریشـهکن کــردن بیســوادی ،حکومــت اقلیــم کوردســتان میباشــد .همچنیــن بــر حکومــت الزم
اقدامــات الزم را بــه عمــل م ـیآورد .در حکومــت اقلیــم کوردســتان ،اســت کــه از علــای دینــی میهندوســت حامیــت کنــد.
تأمیــن لــوازم تحصیــل ابتدایــی بــه عهــدهی دولــت اســت و تحصیــل
در ســایر مراحــل مجانــی اســت .حکومــت اقلیــم کوردســتان ،هزینـهی  .6بــر حکومــت اقلیــم کوردســتان الزم اســت تــاش منایــد در سیســتم
تحصیــل فرزنــدان اقشــار و طبقــات کــم درآمــد و فرزنــدان شــهدا در آموزشــی و پرورشــی خــود ،فرهنــگ تعامــل ،همزیســتی مســاملتآمیز
کلیـهی آموزشــگاههای فنی-حرفـهای و هرنســتانها را تأمیــن میکنــد و تلورانــس را تثبیــت منایــد و دانشآمــوزان را بــا فرهنگــی عــاری از
و هزینــهی تحصیــل دانشآمــوزان نابغــه برآمــده از خانوادەهــای خشــونت ،بــار بیــاورد.

12

فصل
چهارم

پ:سیاستبهداشتی

برنامه و اساسنامه  /حزب دمکرات کردستان ایران  /مورد تائید کنگره شانزدهم

 .١حکومــت اقلیــم کوردســتان بــه منظــور ارتقــای ســطح بهداشــت
بــرای عامــهی مــردم میکوشــد و رشایطــی ایجــاد میمنایــد کــه
هم ـهی مــردم کوردســتان بتواننــد از کمکهــای پزشــکی و درمانــی
الزم ،برخــوردار گردنــد.
 .٢حکومــت اقلیــم کوردســتان اقــدام به ایجاد آسایشــگاه ،شــیرخوارگاه
و زایشــگاه میکنــد و نیــز بــه منظــور نگهــداری از معلولیــن و
ســالخوردگان مجــرد و بیرسپرســت ،مؤسســات ویــژهای تأســیس

فصل
چهارم

میکنــد.
- .٣حکومــت اقلیــم کردســتان ،حقوقــی کــه بــرای معلولیــن در
میثاقهــای بیناملللــی در نظــر گرفتــه شــدهاند را تأمیــن میکنــد.
 .4حکومــت اقلیــم ،بایــد بیمــه اجتامعــی متــام شــهروندان ســاکن
کردســتان را تامیــن کنــد.
 .5بــر حکومــت اقلیــم الزم اســت کــه برنام ـهای ویــژه ،مختــص بــه
آمــوزش کــودکان اســتثنایی داشــته باشــد.

ت :سیاست حفاظت از محیط زیست و اماکن �تاریخی

 .١حفاظــت از محیــط زیســت ،منابــع طبیعــی ،مراتــع ،دریاچەهــا و حیوانــات یکــی از وظایــف حکومــت اقلیــم کردســتان اســت ،بنابرایــن بایــد
از شــکار بیرویــه مامنعــت بــه عمــل آیــد .الزم اســت کــه در انتخــاب نــوع و مکآنهــای صنعتــی تــازه تأســیس ،راهســازی و ســاخنت راه آهــن،
حفاظــت از محیــط زیســت در نظــر گرفتــه شــود.
 .٢حکومــت اقلیــم کردســتان پایەهــای صنعــت توریســم را پیریــزی کــرده و در راســتای برنامهریــزی مناســب بـرای حفاظــت از اماکــن و آثــار
تاریخــی اقــدام میکنــد.

 .١تقســیم حاکمیــت ،مبنــای نظــام فدرالــی اســت؛ بنابراین الزم اســت
حاکمیــت در میــان اقلیمهــای جغرافیایــی ملــی در قانــون تأمیــن
گــردد .هــم حکومــت مرکــزی و هــم حکومتهــای اقلیمــی از قانــون
فــدرال ،پیــروی میکننــد.
- .٢دادگاه عالــی فــدرال کــه از متخصصیــن متــام ملیتهــای ایـران بــه
صــورت برابــر تشــکیل میشــود ،بــه مشــکالت قانونــی میــان دولــت
فــدرال و حکومتهــای اقلیمــی رســیدگی کــرده و تــوازن قــوا را در
میــان آنهــا ،حفــظ میکنــد.
- .٣در ایران فدرال ،چه در سطح حکوم
ت مرکــزی و چــه در ســطح حکومتهــای اقلیمــی ،هــر یــک از قــوای
مقننــه ،قضاییــه و مجریــه از یکدیگر مســتقل هســتند.
 .4در ایـران فــدرال ،تصمیــات در شــورای فــدرال و انجمــن مناینــدگان
بــر مبنــای توافــق اتخــاذ میشــوند .شــورای فــدرال از مناینــدگان
ملیتهــای کشــور بــه تعــداد و حقــوق مســاوی تشــکیل میگــردد
و کلیــهی مصوباتــی کــه بــه حقــوق و منافــع اقلیمهــا مربــوط
میشــوند ،از ســوی شــورای فــدرال تصویــب میشــومد.
 .5حــق تصویــب کلی ـهی قوانینــی کــه بــە مســائل داخلــی اقلیمهــا
مربــوط میشــوند ،بنــا بــه مبانــی قوانیــن ای ـران فــدرال ،بــه پارملــان
فصل
ششم

اقلیمهــا واگــذار میشــوند.
 .6همــهی ملیتهــای تشــکیل دهنــدهی ایــران ،بــدون هیچگونــه
تبعیضــی در تشــکیل سیســتم ایـران فــدرال ســهیماند و ایــن اصــل در
قانــون اساســی سیســتم فــدرال ،تصویــب میشــود.
 .٧قانــون اساســی ای ـران فــدرال بــر مبنــای معیارهــای جهــان شــمول
حقــوق بــر ،از جملــه حقــوق فرهنگی-سیاســی-اقتصادی و
میثاقهــای بیناملللــی ،بــه گونــهای تنظیــم میشــود کــه حقــوق
کلی ـهی واحدهــای ملــی ،قومــی ،دینــی ،زبانــی و اجتامعــی درون آن
سیســتم فــدرال را در چارچــوب مرزهــای تعریــف شــدهی جغرافیایی-
ملــی اقلیمهــا ،بــه رســمیت شــناخته شــود.
 .٨مســائل مشــرکی کــه بــه حکومــت فــدرال مربــوط میشــوند مانند:
سیســتم پولــی ،ارتــش ،برنامهریــزی بلنــد مــدت اقتصــادی ،منابــع
درآمــد و تقســیم عادالنـهی ثروتهــای عمومــی ،سیاســت خارجــی و
ت اقلیمهــا
اوزان و مقیاســات ،در محــدوده اختیــارات مشــرک حکومـ 
و حکومــت فــدرال میباشــد.

سیاست خارجهی ایران فدرال

فصل
هفتم

سیاستدفاعی

 .١سیاســت دفاعــی ایــران فــدرال ،بــر مبنــای حفــظ منافــع مشــرک
ملیتهــای تشــکیل دهنــدهی ایــران فــدرال ،پایهگــذاری میشــود.
- ٢ارتــش ای ـران فــدرال از مجمــوع واحدهــای مســلح اقلیمهــای فــدرال
تشــکیل میگــردد کــه دارای فرماندهــی مشــرکی خواهــد بــود که بــا توافق

میــان اقلیمهــا تعییــن میشــود .ارتــش اجــازهی دخالــت در سیاســت و
امــور داخلــی اقلیمهــا را نــدارد.
 .٣ای ـران فــدرال از ســاخت ســاح کشــتار جمعــی و ممنوعــه ،خــودداری
میکنــد و بــه کلیـهی قراردادهــای جهانــی مربــوط بــه دوران جنــگ ،پایبنــد
میباشــد.
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 .١ای ـران فــدرال مبنــای روابــط خــود بــا کلی ـهی کشــورها را براســاس  .٣سیاســت خارجــی ایـران فــدرال ،در راســتای همگرایــی و اتحــاد ملل
اح ـرام متقابــل و شناســایی حــق حاکمیــت ملــی ،ق ـرار میدهــد و و ایجــاد اتحادیەهــای سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی در منطقــهی
بــا کشــورهای مرتقــی و دمکـرات و کشــورهایی کــه بــه حقــوق بــر خاورمیانــه تــاش منایــد.
احــرام میگذارنــد ،روابــط دوســتانه برقــرار میمنایــد.
 .4الزم اســت ،ای ـران فــدرال از نهادینــه شــدن مبانــی دمکراســی در
 .٢ایـران فــدرال در ســازمان ملــل متحــد و در خــارج از ایــن ســازمان ،رسارس جهــان حامیــت و از مبــارزه جهــت حــق تعییــن رسنوشــت
از صلــح جهانــی و همزیســتی مســاملتآمیز در میــان دولتهــا ملتهــای تحــت ســتم دفــاع کنــد و بــه افــراد دمکراســیخواه و
پشــتیبانی میمنایــد و طرفــدار حــلو فصــل مســائل بیناملللــی از میهندوســتان مبــارز ،پناهندگــی سیاســی اعطــا کنــد.
طریــق مذاکــره و عــدم توســل بــه زور میباشــد ،مگــر در مــواردی کــه
جامع ـهی بیناملللــی از طریــق مراکــز ذیصالــح خــود جهــت حفــظ  .5هــر کــدام از اقلیمهــای ایــران فــدرال میتواننــد ،منایندگــی در
کشــورهای دیگــر داشــته تــا حافــظ منافــع ویــژهی آنهــا باشــند.
صلــح و آشــتی و آرامــش بیناملللــی ،اعــال فشــار را الزم بدانــد.

برنامهواساسنامه

فصل
پنجم

سیستم فدرالی در ایران
قانون فدرال و تقسیم قدرت

بخش دوم
مادەی
١
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نام و ماهیت حزب

- ١نام حزب« :حزب دمکرات کوردستان ایران»
قابــل ذکــر اســت در ادامــه ایــن اساســنامه ،تنهــا از نــام حــزب دمک ـرات ،اســتفاده میشــود .حــوزهی فعالیــت حــزب دمک ـرات ،متــام خــاک
کردســتان ای ـران و مناطقــی از ای ـران اســت کــه شــهروندان کــورد در آنجــا ســاکن هســتند.
- ٢حــزب دمکـرات کوردســتان ایـران ،حــزب پیــرو و مبــارز مــردم کوردســتان ایـران اســت ،همـهی اقشــار و طبقــات میهندوســت و آزادیخــواه
ملــت کــرد را بــا هــدف تحقــق اهــداف حــزب در صفــوف خــود ســازماندهی میکنــد.
- ٣نام حزب در سطح بیناملللی “ ”Democratic Party of Iranian Kurdistanو مخفف آن  PDKIاست.

مادەی
2

آرم حزب

آرم حــزب دمکــرات کوردســتان ایــران،
تشــکیل شــده اســت از :یــک حلقــه بــه
رنــگ آبــی کــه در ســمت راســت آن،
یــک شــاخه گنــدم زردرنــگ و در ســمت
چــپ آن ،یــک چــرخ صنعتــی ســپیدرنگ
کــه دارای هفــت دنــده اســت ،ق ـرار دارد .در
مرکــز حلقــه ،خورشــیدی بــا  ١٠پرتــو و کوهــی
ســبزرنگ قــرار دارد .در قســمت پایینــی آرم،
در میــان شــاخهی گنــدم و چــرخ صنعتــی ،یــک
زمینــه قرمــز آمــده اســت کــه یــک کتــاب ســپید
رنــگ بــرروی آن قـرار دارد و  ١٣٢4در پاییــن کتاب
نوشــته شــده کــه اشــاره بــه ســال تأســیس حــزب
دمک ـرات کوردســتان ای ـران اســت.
تبرصه:
تبرصه در فعالیتهای حزب در سطح بیناملللی و
خارجی به جای سال  ١٩45 ، ١٣٢4به کار میرود و در
زیر آرم  PDKIنوشته میشود.

هــر کــرد و هممیهــن کوردســتان ایـران و هــر کــرد ســاکن کشــور ایـران ،میتوانــد بــه عضویــت حــزب دمکـرات کوردســتان ایـران درآیــد ،مرشوط
بــه آنکــه :ســن او از ١٨ســال کمــر نباشــد  /برنامــه و اساســنامه حزب را قبول داشــته باشــد.
تبرصه همـهی کردهــای شــهروند ایـران و کردهــای ایرانــی کــه در خــارج از کشــور ســاکن هســتند و یــا در خــارج از کشــور متولــد شــدهاند،
میتواننــد بــه عضویــت حــزب درآینــد.
مادەی
3

نحوهی پذیرش اعضا

برنامهواساسنامه

مادەی
2

عضویت در حزب

برای آنکه فردی به عضویت حزب پذیرفته شود ،الزم است:
• بــه طــور رســمی درخواســت عضویــت کنــد • .از طــرف دو نفــر از اعضــای حــزب معرفــی گــردد • .حداقــل  6مــاه بــدون حــق کاندیــد شــدن و
انتخــاب کــردن ،مــورد آزمایــش قـرار گیــرد • .از طــرف اکرثیــت اعضــای حــوزهی حزبــی یــا ارگانــی باالتــر بــه عضویــت پذیرفتــه شــود.
• عضویتش از سوی ارگان تشکیالتی مربوطه ،تائید شود • .عضو حزب یا سازمان سیاسی دیگری نباشد.
تبرصه کردهای مقیم کشورهای غربی میتوانند عضو سازمانهای مرتقی و دمکراتیک آن کشورها شوند.
مادەی
4

وظایف عضو حزب

مادەی
5

حقوق عضو حزب

عضو حزب حق دارد که:
• طبق اصول مربوطه در انتخاب کردن و کاندید شدن ،مشارکت مناید.
• به عضویت هر یک از ارگانهای حزب انتخاب شود .انتخاب برای ارگانهای حزب ،طبق رشایط تعیین شده انجام میگیرد.
کار و فعالیتهــای هــر عضــو یــا ارگان حزبــی را مــورد ارزیابــی ق ـرار دهــد و در جلســات حزبــی ،آنهــا را مطــرح کــرده و یــا مــورد
انتقــاد ق ـرار دهــد.
• بنابر اصول تشکیالتی ،نظرات خود را به هر یک از ارگانهای حزب ارائه دهد و سؤاالت خود را مطرح و پاسخ دریافت دارد.
از هر ارگانی به ارگان باالتر شکایت کرده و جواب دریافت دارد.
• در هــر جلســهی از ارگان متبــوع خــود کــه فعالیتهــای حزبــی و سیاســی او را ارزیابــی مــی کنــد و دربــارهی وی تصمیمگیــری
میمنایــد ،حضــور داشــته باشــد.
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عضو حزب موظف است که:
• برای تحقق بخشیدن به آرمآنهای حزب که در برنامه درج شد ه است ،تالش مناید.
• با متام توان خویش ،در حفظ وحدت سیاسی و تشکیالتی حزب بکوشد.
• طبق اساسنامه حزب ،از دیسیپلین حزبی پیروی کند.
• در یکی از ارگانهای حزب ،فعالیت مناید.
• حافظ ارسار حزب باشد.
• سطح معلومات سیاسی و اجتامعی خود را ارتقاء دهد.
• سیاست حزب را به میان تودەهای مردم برده و رابطهی حزب با آنها را تقویت مناید و از نظرات و تجارب آنها استفاده کند.
• تصمیامت حزبی و سازمانی را اجرا کند و گزارش خود را به ارگان مربوطه ارائه دهد.
• حق عضویت را به طور منظم پرداخت کند.
تبرصه کســانی کــه از سیاســت حــزب پشــتیبانی میکننــد ،ولــی وظایــف یــک عضــو را بــه انجــام منیرســانند ،به عنــوان «هــوادار تشــکیالتی»
شــناخته میشــوند.

برنامهواساسنامه

مادەی
6

دیسیپلینعضو

الــف) اعضایــی کــه وظایــف خــود را انجــام منیدهنــد ،یــا برخالــف
اساســنامهی حــزب رفتــار میکننــد ،یــا مرتکــب عملــی میشــوند
کــه بــه اعتبــار و دارایــی حــزب لطمــه میزنــد یــا حــق عضویــت
را پرداخــت منیکننــد ،بــه تناســب میـزان نقــض دیســیپلین حــزب،
بــه ترتیــب ذیــل مجــازات میشــوند:
• توبیخ شفاهی
• توبیخ کتبی
• سلب مسئولیت
• تعلیق
• اخراج از عضویت در حزب

تبرصه

 .١طوالنیتریــن مــدت تعلیــق یــک ســال اســت .عضــو تعلیــق
شــده طــی مــدت تعلیــق از هیــچ یــک از حقــوق عضویــت در
حــزب برخــوردار نخواهــد بــود.
 .٢عضــو تعلیــق شــده پــس از طــی مــدت تعلیــق ،ســابقهی حزبــی
وی در نظــر گرفتــه میشــود و از ســوی ارگان باالتــر ،برایــش

فعالیــت حزبــی تعییــن میگــردد.
 .٣مجــازات حزبــی از طــرف ســازمان حزبــی هــر عضــو ،بــا اکرثیــت
آراء تعییــن میشــود و بــرای اخــراج از حــزب ،الزم اســت ارگان
باالتــر در مــورد آن تصمیمگیــری کنــد.
 .4هــدف از مجــازات حزبــی ،آمــوزش اعضــا میباشــد و عضــو
حــزب تنهــا در صورتــی مجــازات میشــود کــه روشهــای دیگــر
ماننــد انتقــاد ،راهنامیــی و اقنــاع در اصــاح رفتــار او مؤثــر واقــع
نشــده باشــد.
 -5اعضائــی کــه مجــازات میشــوند ،ایــن حــق را دارنــد تــا از
ارگان باالتــر تقاضــای رســیدگی کننــد .کســانی کــه از حــزب اخـراج
میشــوند ،میتواننــد شــکایت خــود را بــه کنگــره نیــز بفرســتند.
ب) بــرای تشــویق اعضــای حــزب و همچنیــن در نظــر گرفــن
تــاش و فعالیتهــای اعضــای فعــال ،همچنیــن ب ـرای اج ـرای هــر
چــه بهــر دیســیپلین حــزب الزم اســت کــه عــاوه بــر مجــازات،
تشــویق نیــز مــد نظــر قـرار گیــرد .بــر ایــن اســاس کــه الزم اســت
کــه ارگانهــای مرتبــط تشــویق اعضــای فعــال و موفــق را مــد نظــر
داشــته باشــند.
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مادەی
7

ساختارسازمانیحزب

ماهیــت ســاختار حــزب ،خــود را در دســانرتال کــردن حــزب و تقســیم ایــن ســاختار ،سیاســت و مواضــع حــزب را در بــاب مبــارزات آینــده در
وظایــف و اختیــارات بــر اســاس مبنــای چگونگــی هامهنگــی و تــوازن حــوزه سیاســی ،نظامــی ،رســآنهای و تشــکیالتی ،مــد نظــر قـرار داده
در میــان مســئولیت و اختیــارات مســئولین و ارگانهــا تعریف میکند .اســت .دســانرتال کــردن حــزب اســاس ایــن ســاختار خواهــد بــود.

تدوین ساختار حزب ،بر اساس اصول ذیل خواهد بود:

• مدیریت متام ارگانها بر اساس انتخابات مشخص میشود.
• ارگانهــای حزبــی ،گـزارش کار خــود را بــه طــور منظــم ،هــم بــه اعضایــی کــه آنهــا را انتخــاب منودهانــد و هــم بــه ارگان مربوطــه ارائــه
میدهنــد.
• ایجــاد تــوازن میــان حقــوق عضــو و ارگان کــه نــه خالقیــت و آزادی فــرد مختــل گــردد و نــه چارچــوب ارگان مربوطــه .اقلیــت در درون
حــزب پایبنــد بــه تصمیــات عمومــی خواهنــد بــود .اقلیــت سیاســی و فکــری حــق دفــاع از نظ ـرات خــود را از طریــق اب ـراز نظــر در
نشس ـتهای حزبــی و نرشیــات داخلــی حــزب ،دارد.
• در حزب برای کلیهی اعضا ،طبق اساسنامه و بدون هرگونه تبعیضی ،یک دیسیپلین واحد وجود دارد.
• تصمیامت ارگانهای مافوق با مشاوره با ارگانهای پائینتر گرفته و از سوی ارگان پائینتر اجرائی میشود.
• تدوین برنامەها و تصمیمگیری از عالیترین تا پایینترین ارگان ،بصورتجمعیست .تکروی و خودرسی در حزب ،جایی ندارد.

• کنگــره عالیتریــن ارگان حــزب اســت .کــه بنــا بــر اساســنامه هــر خواهــد بــود کــه دو ســوم اعضــای کنگــره از طریــق پروســه انتخابــات،
بــه کنگــره راه مییابنــد.
چهــار ســال یــک بــار برگ ـزار میشــود.
• کنگــره خــطمشــی و سیاسـتهای عمومــی ،برنامــه و اساســنامهی
تبرصه
دوم در صورتــی کــه شــورای سیاســتگذاری و شــورای اجرائی
حــزب را بــه تصویــب رســانده و رهــری جدیــد حــزب را انتخــاب
الزم بداننــد ،کنگــره پیــش از موعــد تعیــن شــده برگـزار میشــود.
میکنــد.
• کنگــرەی حــزب از اعضــای شــورای سیاســتگذاری ،شــورای اجرائــی مرکــز انتخابــات ،مســئول برگـزاری و مدیریــت کنفرانــس و انتخابــات
س ارگانهــای سیاســی و مدیـران اســت.
ـب کنفرانـ 
و همچنیــن اعضــای منتخـ ِ
اجرائــی حــزب و اعضــای حــزب در داخــل و خــارج کردســتان ،بــر
اســاس کارنامــه کاری و معیارهــای تعیــن شــده ،تشــکیل شــده اســت .وظایف و اختیارات کنگره عبارت است از:
تبرصه اول نشســت مشــرک شورای سیاستگذاری و شــورای اجرائی • ،کنگــره خــطمشــی و سیاسـتهای عمومــی ،برنامــه و اساســنامهی
میتوانــد تعــدادی از مســئولین ارگانهــا و فرماندهــی پیشــمرگه را حــزب را تصویــب میکنــد • .مســئول اجرائــی حــزب را کــه مســئول
تعیــن کــرده کــه مســتقیام و بــا حفــظ حــق رای عضــو کنگــره شــوند .شــورای اجرائــی نیــز میباشــد ،انتخــاب میکنــد • .تعــدد اعضــای
بــا ایــن رشط کــه ایــن افــراد پیــش از برگــزاری کنفرانسهــا تعیــن شــورای سیاســتگذاری را تعییــن و اعضــای ایــن شــورا را انتخــاب
شــوند و در کنفرانسهــا رشکــت نکننــد .ســاختار کنگــره بــه گونـهای میکنــد.

کنگره
فوقالعاده:

• کنگــره فوقالعــاده از اعضــای شــورای سیاســتگذاری ،شــورای اجرائــی ،مســئولین ارگانهــا ،اعضــای اصلــی
بخشهــا ،فرماندهــان پیشــمرگه و مســئولین تشــکیالت آشــکار ،تشــکیل میشــود.
رشایــط برگـزاری کنگــره فوقالعــاده • :امــکان برگـزاری کنگــره عــادی وجــود نداشــته باشــد • .در رشایطــی کــه
شــورای سیاســتگذاری نتوانــد وظایــف خــود را در قبــال موضوعهــای مهــم سیاســی بــه صــورت مناســب ،پیــش
بــرد • .بـرای برگـزاری کنگــره فوقالعــاده الزم اســت :دو ســوم اعضــای متــام وقــت خواســتار آن شــوند • .یــا دو
ســوم نفـرات حــارض در نشســت مشــرک شــورای سیاســتگذاری و شــورای اجرائــی خواســتار آن شــوند.

کنفرانسحزب

• کنفرانــس ارگان از متــام کســانی کــه حداقــل شــش مــاه از عضویــت سیاســی و هــر طــرح و پیشــنهاد دیگــری کــه بــه کنگــره ارائه میشــود،
مطــرح و جمعبنــدی کــرده و یــک نفــر را از میــان خــود ب ـرای بیــان
آنهــا میگــذرد ،تشــکیل میشــود.
نظراتشــان در کنگــره انتخــاب میکننــد تــا زمــان الزم ب ـرای مطــرح
کسی میتواند خود را کاندیدای منایندگی در کنگره کند که:
کــردن موضوعــات را داشــته باشــند.
• حداقل دو سال از عضویت او در حزب گذشته باشد.
• کارنامــه فعالیــت کاندیداهــا مــورد ســنجش ق ـرار میگیــرد و بنابــر
معیــار و شــاخصهای تعیــن شــده در انتخابــات مشــارکت میکننــد .٢ • .کنفرانــس ارگانهــا الزم اســت حداقــل دو مــاه پیــش از برگ ـزاری
کنگــره ،پایــان یابــد و مناینــدگان نســخهای تدویــن شــده از نظ ـرات،
تبرصه
پیشــنهادات و انتقــادات خــود را بــه کمیتـهی آمــادهکاری کنگــره ،ارائه
•  .١بعــد از پایــان کنفرانــس هــر ارگانــی ،مناینــدگان منتخــب جمــع دهنــد.
شــده و نظ ـرات ،پیشــنهادات و انتقادهــای خــود را در بــاب گ ـزارش
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تبرصه •  .١نشســت مشــرک شــورای سیاســتگذاری و شــورای اجرائــی ،حــق آنـرا دارد حداکــر بــه تعــداد نصــف اعضای خــود ،از اعضــای حزب
و مشــاورین ارگانهــا را ،بــا حفــظ حــق رای ،بــه کنگــره دعــوت کنــد .ایــن کار بایــد پیــش از برگـزاری کنفرانسهــا انجــام شــود چـرا کــه آنهــا،
در طــی کنفرانــس حــق رای دادن ندارنــد.
•  .٢کســانی میتواننــد عضــو شــورای سیاســتگذاری شــوند و یــا ســمت مســئول اجرائــی حــزب را اختیــار کننــد کــه دارای معیارها و شــاخصهای
تعیــن شــده باشــند ،کــه مرکــز انتخابــات آنـرا مشــخص میکند.
مادەی
9

برنامهواساسنامه

مادەی
8

کنگرهیحزب

برنامهواساسنامه

مادەی
10

شورایسیاستگذاری

• ایــن ارگان بــه ماننــد مرکــز سیاســی و قانونگــذاری حــزب ،ارگان تدویــن کننــده
سیاسـتهای کلــی حــزب در چارچــوب تصمیــات ،اسـراتژی و برنامــه تصویــب
شــده از ســوی کنگــره میباشــد.
• نشســتهای شــورای سیاســتگذاری بــا حضــور دو ســوم اعضــای ایــن مرکــز
مرشوعیــت مییابــد و تصمیــات آن بــا رای اکرثیــت  -نصــف بعــاوه یــک-
حارضیــن تصویــب میشــود.
وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری:
• خطــوط سیاســی حــزب در چارچــوب تصمیــات کنگــره را تدویــن و تصویــب
میکنــد.
• قوانین مربوط به ارگانهای اجرائی را تصویب میکند.
• اختیــار ایجــاد یــا الغــای ارگانهــای حزبــی در چارچــوب قوانیــن تصویــب شــده
و بــه پیشــنهاد شــورای اجرائــی را دارد.
• بــر اجرائــی شــدن آئیننامەهــای شــورای اجرائــی ،ارگانهــای نظــارت و بازرســی،
انتخابــات و نیــز مســئول اجرائــی نظــارت میکنــد.
• مســئول تائیــد همپیامنــی یــا ایجــاد تغییــر و تحــوالت در روابــط میــان احـزاب
و جناحهــای سیاســی میباشــد.
• اعضــای پیشــنهاد شــده از ســوی مســئول اجرائــی ،بـرای شــورای اجرائــی را تائیــد
میکنــد.
• از طریــق ارگان نظــارت و بازرســی ،بــر عملکــرد مســئول اجرائــی و اعضــای
شــورای اجرائــی نظــارت میکنــد.

تبرصه
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• اگــر شــورای اجرائــی الزم بدانــد ،کــه ارگان جدیــدی بـرای حــزب ایجــاد کنــد یــا
یکــی از ارگانهــای حــزب را برچینــد ،بایــد ایــن امر از ســوی شــورای سیاســتگذاری
مــورد تائیــد قـرار گیــرد.
• در صورتــی کــه مســئول اجرائــی حــزب تــوان انجــام وظایــف محولــه را نداشــته
باشــد ،شــورای سیاســتگذاری میتوانــد بــا دو ســوم رای اعضــای خــود ،از او ســلب
اختیــار و مقــام کنــد.
• در صــورت وقــوع رویــداد ناخواســتهای کــه مســئول اجرائــی حــزب در قیــد
حیــات منانــد یــا زمانــی کــه خلــع مقــام و ســمت میشــود ،تــا برگـزاری کنگــره طی
مادەی
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یــک ســال پیــش رو ،معــاون اول مســئول اجرائــی ،وظایــف او را انجام خواهــد داد.
• در صورتــی کــه معــاون مســئول اجرائــی نیــز تــوان انجــام وظایــف محولــه را
نداشــته باشــد ،بــر اســاس پیشــنهاد شــورای اجرائــی و بــا تائیــد نصــف بعــاوهی
یــک شــورای سیاســتگذاری ،خلــع ســمت و مقــام شــده و یکــی از اعضــای شــورای
سیاســتگذاری ،بــا رای نصــف بعــاوه یــک ایــن مرکــز ،بــه عنــوان جانشــین او
انتخــاب و تــا برگـزاری کنگــره فوقالعــاده ،کــه بایــد طــی یکســال پیــش رو برگـزار
گــردد ،عهــدهدار وظایــف و اختیــارات مســئول اجرائــی خواهــد بــود.
• اعضــای شــورای سیاســتگذاری بــر اســاس معیارهــای تعیــن شــده ،از میــان کادر،
پیشــمرگه و اعضــای متخصــص حــزب در زمینەهــای متفــاوت ،در کنگــره انتخــاب
میشــوند.
• امــور اجرائــی بــه اعضــای شــورای سیاســتگذاری ســپرده منیشــود ،بــه همیــن
خاطــر میتــوان اعضــای ایــن مرکــز را از میــان آن دســته از اعضــای حــزب کــه متــام
وقــت نیســتند ،انتخــاب کــرد.
• شــورای سیاســتگذاری حداکــر در مــدت  ١٠روز بایــد نشســت ایــن مرکــز را
تشــکیل داده و بــه طرحهــا ،پیشــنهادات یــا پرسشــهایی کــه بــه صــورت رســمی و
کتبــی از ســوی شــورای اجرائــی بــه ایــن مرکــز ارســال شــده ،پاســخ دهــد.
• شورای سیاستگذاری حداقل هر دو ماه یکبار نشست برگزار میکند.
• شــورای سیاســتگذاری و شــورای اجرائــی بــه منظــور ایجــاد هامهنگــی میــان
مراکــز قانونگــذاری و اجرائــی ،حداقــل بایــد ســالی یــک نشســت مشــرک داشــته
باشــند.
• شــورای اجرائــی ب ـرای تعیــن مســئول امــور حــزب در خــارج از کشــور و هــر
کــدام از بخشهــای اصلــی ،اف ـراد مــورد نظــر خــود را ب ـرای تائیــد بــه شــورای
سیاســتگذاری معرفــی کنــد.
• افـراد مــورد نیــاز بـرای عضویــت در شــورای سیاســتگذاری در خارج از کردســتان،
از ســوی کنگــره انتخــاب میشــوند.
• مرکــز انتخابــات ،بــه ماننــد ارگانــی دارای اختیــار ،در چارچــوب قوانیــن انتخابات
کار میکنــد و اعضــای آن از ســوی شــورای سیاســتگذاری تعیــن شــده و در مقابــل
شــورای سیاســتگذاری پاســخگو و مســئول است.
• مرکــز نظــارت و بازرســی ،از ســوی شــورای سیاســتگذاری انتخــاب و دارای
صالحیــت اســت کــه بازرســی امــور را بــر عهــده دارد و گـزارش خــود را بــه شــورای
سیاســتگذاری و شــورای اجرائــی ارائــه میدهــد.

شورای اجرائی

مســئول اجرائــی حــزب ،کــه در کنگــره انتخــاب میشــود ،مســئول طــور جمعــی خواهــد بود.
شــورای اجرائــی اســت و امــور اجرائــی ارگانهــای حــزب ،در ایــن • اعضــای شــورای اجرائــی ،متــام وقــت در خدمــت حــزب خواهنــد بود
مرکــز مدیریــت میشــوند .مســئول اجرائــی و مدیـران اجرائــی حــزب ،و بنابــر معیارهــای تائید شــده پیشــنهاد خواهند شــد.
شــورای اجرائــی را شــکل میدهنــد.
وظایف و اختیارات شورای اجرائی عبارت است از:
• تصمیــات شــورای سیاســتگذاری و وظایــف حزبــی را ،اجرائــی
میکننــد.
• در مقابــل شــورای سیاســتگذاری پاســخگو و گـزارش کاری خــود را بــه
ایــن مرکــز میدهــد.
• پیشــنهاد ارگانهــا ب ـرای تعیــن همکارانشــان را ،کــه بنابــر کارنامــه
کاری خواهــد بــود ،تائیــد میکنــد.
• هیئــت اجرائــی بــه طــور منظــم نشســت داشــته و تصمیــم گیــری به

تبرصه

• اگــر شــورای اجرائــی الزم بدانــد ارگانــی جدیــد بـرای حــزب تاســیس
یــا یکــی از ارگانهــای حزبــی را الغــا کنــد ،بایــد ایــن تصمیــم از ســوی
شــورای سیاســتگذاری ،تائیــد شــود.
• واحــد اجرائــی در خــارج از کشــور ،بنابــر معیارهــا و بــه پیشــنهاد
شــورای اجرائــی و تصویــب شــورای سیاســتگذاری ،تعیــن میشــود.
• نهادهــای دمکراتیــک و مدنــی ،بنابــر قوانیــن ســازمان ،مــورد توجــه
و اهمیــت قـرار میگیرنــد و در چارچــوب شــورای اجرائــی ،امورشــان
ســازمان دهــی میشــود.

• مسئول اجرائی ،مسئول شورای اجرائی حزب است و در نشستهای شورای سیاستگذاری ،با حفظ حق رای رشکت میکند.
مسئول هامهنگی میان بخشهای اصلی حزب است.
• بیان کننده دیدگاه و سیاستهای حزب است و میتواند سخنگویی برای بیان دیدگاەهای حزب ،تعین کند.
مدیریت نشستهای شورای اجرائی را بر عهده دارد.
• حفظ انسجام صفوف حزب ،بر عهدهی متام ارگانهای حزب و به ویژه یکی از وظایف مسئول اجرائی میباشد.
• در هیئتــی ســه نفــره کــه معــاون اول مســئول اجرائــی نیــز عضــو آن میباشــد ،مســئولیت امــوال و فعالیتهــای اقتصــادی حــزب را بــر عهــده
دارد.
تبرصه • مســئول اجرائــی بــر مبنــای معیارهــا و قوانیــن ،اعضــای
شــورای اجرائــی را مشــخص و ب ـرای تائیــد بــه شــورای سیاســتگذاری
معرفــی میکنــد.
• در صورتــی کــه فــرد معرفــی شــده توســط مســئول اجرائــی ب ـرای
تصــدی مســئولیت در شــورای اجرائــی ،از ســوی شــورای سیاســتگذاری
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تائیــد نشــود ،مســئول اجرائــی تنهــا یــک بــار دیگــر میتوانــد فــرد
مذکــور را بــه شــورای سیاســتگذاری معرفــی کنــد .در حالتــی کــه فــرد
معرفــی شــده بـرای بــار دوم نیــز از ســوی شــورای سیاســتگذاری تائیــد
نشــود ،مســئول اجرائــی بایــد حداکــر طــی یــک مــاه پیــش رو فــرد
دیگــری را بـرای عهــدهدار شــدن مســئولیت موردنظــر ،معرفــی کنــد.

معاون اول مسئول اجرائی

تبرصه

مسئول اجرائی میتواند ،فردی را به عنوان معاون دوم تعین کرده و برای تائید به شورای سیاستگذاری معرفی کند.

مرکز نظارت و بازرسی

• مرکزی تاســیس شــده از ســوی شــورای سیاســتگذاری اســت .مدیریت
این واحد بر عهده ســه نفر میباشــد و از ســوی شــورای سیاســتگذاری
تعیــن میشــوند .ایــن واحــد میتوانــد بــر اســاس تشــخیص خــود ،از
افـراد متخصــص در امــور بازرســی و نظــارت ،بــه ماننــد همــکار دامئــی
یــا موقــت بهــره بربد.
• مرکــز نظــارت و بازرســی ،نظــارت همــه امــور اداری ،مالــی و حقوقی
حــزب را بــر اســاس آئیننامـهی تصویــب شــده ،بــر عهــده دارد.

• مرکــز نظــارت بــه صــورت مرتــب و منظــم موظــف بــه انجــام امــور
مرتبــط بــا نظــارت و بازرســی میباشــد یــا آن هنــگام کــه شــورای
سیاســتگذاری یــا شــورای اجرائــی و یــا مســئول اجرائــی خواهــان
بازرســی از بخشــی از فعالیتهــای حزبــی میشــوند .در چنیــن
رشایطــی و در پایــان تفحصهــای انجــام شــده ،بایــد گــزارش بــه
بخشهــای کــه خواهــان بازرســی شــدهاند ،ارســال گــردد.
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• ســازماندهنده شــورای سیاســتگذاری اســت کــه در اولیــن نشســت ایــن مرکــز و بــر مبنــای پیشــنهاد مســئول اجرائــی بــا کســب حداکــر رای از
میــان اعضــای شــورای سیاســتگذاری ،انتخــاب میشــود و وظایــف معــاون اول مســئول اجرائــی را بــر عهــده میگیــرد.
• معاون اول مسئول اجرائی در غیاب مسئول اجرائی ،وظایف او را انجام خواهد داد.
• نشستهای شورای سیاستگذاری را سازمان میدهد.
• معاون اول مسئول اجرائی با حفظ حق رای در نشستهای هیئت اجرائی ،رشکت خواهد کرد.

مادەی
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برنامهواساسنامه

مادەی
12

مسئولاجرائی

برنامهواساسنامه

مادەی
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مرکزانتخابات

• ایــن مرکــز ،انتخابــات حــزب در همــه ســطوح را بــر اســاس قوانیــن تصویــب شــده برگـزار میکنــد .مدیریــت ایــن مرکــز کــه از ســه نفر تشــکیل
میشــود ،از ســوی شــورای سیاســتگذاری مشــخص میشــود.
• قوانین و آئیننامهی مرکز انتخابات ،در چارچوب اساسنامه حزب و با تائید شورای سیاستگذاری تدوین میشود.
• مرکز انتخابات ،گزارش خود در هر پروسه انتخاباتی را به شورای سیاستگذاری و شورای اجرائی ارائه میدهد.

تبرصه

• مرکــز انتخابــات بــه منظــور افزایــش ســطح حضــور زنــان در ســازماندهی و فعالیــت حزبــی ،در چارچــوب مصوبەهــای شــورای سیاســتگذاری،
مکانیســمی را در پیــش خواهــد گرفــت کــه طــی انتخابــات و نیــز تعیــن اعضــا و همــکاران کمیتەهــا ،درصــد تعیــن شــدهای بــه زنــان اختصــاص
یابــد .ایــن زنــان بایــد دارای رشایــط عمومــی کاندیــد شــدن ،باشــند.

مادەی
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تشکلاتحزب

• حزب دارای دو نوع تشکل است :اول :هستەهای تشکیالتی دوم :تشکالت صنفی و ویژه
• کمیتەی حزب در هر منطقهای ،از افرادی که در کنفرانس منطقه مذکور انتخاب شدهاند ،تشکیل میشود.
• کمیتەی هر تشکلی ،از سوی اعضای آن تشکل یا منایندگان آنان و بنابر قوانین انتخابات ،برگزیده میشود.
• کنفرانس کمیتەهای منطقه و تشکلها ،هر دو سال یک بار با حضور منایندگان همه اعضای حزبی هر ارگانی ،تشکیل میشود.
• در صــورت لــزوم ،شــورای اجرائــی میتوانــد از تلفیــق کمیتههــای متشــابه از لحــاظ ویژگــی یــا نزدیکــی جغرافیایــی ،کمیتـهی بزرگتــری ایجــاد
کند .
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دارا�ییها یحزب

مســئولیت کلــی هزینەهــا و داراییهــای حــزب بــر عهــده شــورای اجرائــی اســت کــه از طریــق ارگانــی ویــژه کــه در مــاده دوازدهــم به آن اشــاره
شــد ،اداره میشــود.
منابــع مالــی حــزب عبــارت اســت از • :حــق عضویــت تشــکالت حــزب • حــق عضویــت اعضــای حــزب • کمکهــای اعضــا ،حامیــان حــزب و
میهندوســتان آزادیخــواه • درآمــد حاصلــه از فعالیتهــای اقتصــادی موسســات حــزب

حزب دمکرات کردستان ایران
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