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پیشگفتار
خاورمیانــه کــه پیرامــون ارزش هــا، باورداشــت ها و فرهنگ های 

ــت  ــی دارای قدم ــته، از فرهنگ ــال زیس ــزاران س ــرک ه مش

ــی و  ــت اجتامع ــای طبیع ــر مبن ــه ب ــد ک ــوردار می باش برخ

تاریخــی شــکل گرفته اســت. جوامــع خاورمیانــه کــه هــزاران 

ــی از  ــای ناش ــط و چالش ه ــوازن رواب ــوب ت ــال در چارچ س

تفاومتندی هــای اجتامعــی بــا یکدیگــر زیســته اند، از طریــق 

دولــت ـ ملــت تجزیــه گشــته و ایــن تجزیــه مســایل بســیار 

ــل  ــت. تحمی ــته اس ــراه داش ــه هم ــود ب ــا خ ــدی ای را ب ج

اقتــدار دولــت ـ ملت هایــی کــه برســاخته شــده اند، از ســوی 
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ــت ـ  ــع نگشــته؛ دول ــرش واق ــورد پذی ــه م ــت اجتامعــی خاورمیان باف

ملت هایــی کــه در داخــل همیشــه بــا خلق هــای خویــش و در 

خــارج نیــز بــا یکدیگــر در جنــگ و درگیــری بوده انــد. ایجــاد تفرقــه 

مابیــن خلق هــا تحــت پوشــش دولــت ـ ملت هــای کوچــک، واپاشــی 

ــگ خلق هــا، ایجــاد ســاختارهای یکدســت  ــت، جامعــه و فرهن هوی

ــی  ــتفاده از ملی گرای ــا اس ــر ب ــت یکدیگ ــه دس ــا ب ــتار خلق ه و کش

ــه داری اســت. نتیجــه ی مدرنیتــه ی رسمای

جهانــی  نظــام  رهــاورد  بزرگ تریــن  تاریــخ،  از  برهــه  ایــن  در 

ــی  ــگ و نسل كش ــا جن ــا تنه ــا و ملت ه ــرای خلق ه ــه داری ب رسمای

بــوده اســت. جنــگ میــان نیروهــای مدرنیتــه ی رسمایــه داری و 

نیروهــای قدرت گــرا در خاورمیانــه بــه اوج خویــش رســیده و از 

ســوی دیگــر نیروهــای دموكراتیــك خلق هــا نیــز در پــی راهــی 

جهــت گــذار از كائوس)آشــوب( شــدیدی هســتند كــه متــام منطقــه 

را دربــر گرفتــه اســت. می تــوان گفــت كــه جنــگ جهانــی ســوم در 

حــال جریــان اســت. ایــن جنــگ، از نظــر گســره و مــدت  زمــان، از 

ــد.  ــر می باش ــر و طوالنی ت ــین، عمیق ت ــی پیش ــگ جهان ــر دو جن ه

پتانســیل خودنوســازی نظــام جهانــی رسمایــه داری در منطقــه یافــت 

منی شــود. امــری كــه روی می دهــد، پوســیدگی و واپاشــی نظــام 

ــه  ــادر ب ــر ق ــز دیگ ــنتی نی ــرای س ــای مركزگ ــت ـ ملت ه ــت. دول اس

اســتمرار موجودیــت خویــش نبــوده و ناكارآمــدی آن هــا بیش ازپیــش 

منایــان شــده اســت. مــدل دولــت ـ ملــت و راهكارهــای ملی گرایانــه 

ــه ای  ــه نتیج ــورد را ب ــق ك ــژه خل ــا و به وی ــارزات خلق ه ــا مب نه تنه
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نرســانده بلكــه بــر دامنــه ی بحران هــا و مسائل شــان افــزوده اســت. 

بنابرایــن طــرح و اجــرای مــدل دموكراتیــک آلرناتیــوی كــه قــادر بــه 

گــذار از بن بســت های ناشــی از دولــت ـ ملــت باشــد، اهمیتــی 

ــه اســت.  ــی یافت تاریخــی و حیات

خلــق كــورد و جنبــش هویت طلبــی و آزادی خواهــی آن ســاله 

ــش  ــت و آزادی خوی ــظ موجودی ــرای حف ــارزه ب ــه مب ــه ب ــت ك  اس

پرداخته انــد. بــا توجــه بــه تجربــه ی عظیــم تاریخــی خــود، از دولــت ـ 

ملت گرایــی گــذار كــرده و بــا اتــكا بــه رهیافــت ملــت دموكراتیــک، 

ــی جهــت حــل مســائل اجتامعــی و سیاســی خویــش  ــو نوین آلرناتی

ــك  ــودن نظــام كنفدرالیســم دموكراتی مطــرح ســاخته اند. چارهیاب ب

ــا رسشــت آكنــده از تنــوع جامعــه،  ــه دلیــل تطابــق آن ب به ویــژه ب

آغــاز عــر دموكراســی را بــا پیشــاهنگی خلــق كــورد نویــد می دهــد. 

بــر ایــن مبنــا خلــق كــورد در رشق كوردســتان و ایــران ایــن نظــام را 

ــائل  ــل مس ــت ح ــی، جه ــك و غیردولت ــكاری دموكراتی ــوان راه به عن

ــد  ــی كــه در كوردســتان زندگــی می كنن خــود و متــام تنوعــات هویت

ــرد.   ــا می گی مبن

مبانــی اساســی نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک در رشق كوردســتان 

بدیــن شــکل اســت:

ــه  ــر نهادین ــدی در براب ــی ج ــی، مانع ــت و ملی گرای ــت ـ مل ۱ـ دول

ــه  ــه جامع ــت. ب ــه اس ــی و آزادی جامع ــرش دموکراس ــدن و گس ش

القــا می کنــد کــه تنهــا راه رســیدن بــه آزادی و اراده منــدی سیاســی و 

اجتامعــی، تشــکیل دولــت می باشــد. امــا وضعیــت کنونــی خاورمیانه 
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و بحرانــی کــه جامعــه ی جهانــی بــا آن مواجــه شــده، نشــان از 

عــدم كارایــی مــدل دولــت ـ ملــت دارد. نیروهــای هژمونیــك نظــام 

رسمایــه داری بــرای رســیدن بــه ســود بیشــینه، همیشــه از سیاســت 

تفرقه انــدازی و جنگ افــروزی میــان جوامــع اســتفاده منوده انــد. 

ــام  ــمن مت ــت، دش ــه ای یكدس ــاد جامع ــا ایج ــت ب ــت ـ مل ــدل دول م

تنوعــات و تفاوت هایــی اســت كــه در جوامــع وجــود دارنــد. نظــام 

كنفدرالیســم دموكراتیــك در برابــر ایــن وضعیــت، مدلــی غیردولتــی و 

دموكراتیــك اســت كــه آزادی و اراده منــدی متامــی تنوعــات اجتامعــی 

را ممكــن می گردانــد و بــا گــذار از منطــق سودپرســت نظــام 

ــردد.  ــا می گ ــذار از بحران ه ــح و گ ــه صل ــر ب ــه داری، منج رسمای

۲ـ نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــك، نظامــی دموکراتیــک و غیردولتــی 

اســت کــه متامــی اقشــار و تنوعــات اجتامعــی و در صــدر آنــان زنــان 

ــس شــهروندی  ــر، مجال ــر اســاس شــهروندی آزاد و براب ــان، ب و جوان

آزاد و برابــر را پدیــد می آورنــد. ایــن نظــام توانــش را در عرصه هــای 

ــی،  ــی، دفاع ــری، سیاس ــی، ه ــادی، علم ــی، اقتص ــی، فرهنگ اجتامع

دیپلامتیــک و حقوقــی از نیــروی ذاتــی تنوعــات موجــود در جامعــه 

می گیــرد.

۳ـ مناســبات كنفدرالیســم دموكراتیــك بــا دولــت، از راه فرموالســیون 

سازشــی  کار،  مبنــای  می گــردد.  تنظیــم  دموکراســی«  »دولــت+ 

ــام  ــت و نظ ــل دول ــرش متقاب ــده ی پذی ــه دربردارن ــت ک ــی اس اصول

ــك  ــم دموكراتی ــت. كنفدرالیس ــک اس ــه ی دموکراتی ــی جامع مدیریت

ــی  ــه ی آن، مدل ــدن به ضمیم ــا مبدل ش ــت ی ــکار دول ــدون رد و ان ب
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ــد. ــرار می ده ــا ق ــه را مبن ــیون جامع ــه دموكراتیزاس ــت ک اس

ــك  ــم دموكراتی ــه كنفدرالیس ــت آنك ــن رشط الزم جه ۴ـ حداقلی تری

ــرد،  ــه رس ب ــرك ب ــی مش ــقف سیاس ــك س ــر ی ــران زی ــت ای ــا دول ب

پذیــرش اســتاتوی)جایگاه رســمی( خودمدیریتــی دموكراتیــك اســت. 

بایســتی خاطــر نشــان ســاخت کــه هــدف خودمدیریتــی دموكراتیــك 

شــكل گیری  بلکــه  نیســت  دولتــی  اختیــارات  در  سهیم شــدن 

ــك جامعــه در چارچــوب مرزهــای  ــه ی دموكراتی ــا اتوریت ــت ی مدیری

کنونــی ایــران می باشــد. پیداســت كــه رســیدن بــه چنیــن اســتاتویی 

از طریــق یــك قانــون اساســی دموكراتیــك برقــرار خواهــد گشــت كــه 

ــر  ــت اســت. در غی ــك و دول ــان جامعــه ی دموكراتی منــود ســازش می

ــو(  ــك به طــور یک طرفه)دوفاکت ــن صــورت، كنفدرالیســم دموكراتی ای

ــدام خواهــد كــرد.  ــك اق ــی دموكراتی ــراری خودمدیریت ــه برق ب

۵ سیاســت دموكراتیــك بــدون آزادی زن امــری ناشــدنی اســت و 

ــود.  ــت من ــت حفاظ ــعه داد و از محیط زیس ــح را توس ــوان صل منی ت

زنــان بــه شــکل اتحادیــه ی کنفــدرال و بــه حالــت اتونــوم و خودویژه 

ــازمان دهی  ــود را س ــه و خ ــای گرفت ــك ج ــم دموكراتی در كنفدرالیس

می کننــد. 

در  اساســی  نقشــی  نظــام،  پیشــاهنگان  به عنــوان  جوانــان  ۶ـ 

نیرویــی  جوانــان  دارنــد.  عهــده  بــر  دموکراتیــک  کنفدرالیســم 

ــه ی  ــرد جامع ــه در پیش ــتند ک ــب هس ــی خواه و آزادی طل دموکراس

اخالقــی و سیاســی دارای نقــش اساســی هســتند. جوانــان به صــورت 

تشــکلی کنفدرالــی و بــه حالــت اتونــوم، در كنفدرالیســم دموكراتیــك 
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جــای گرفتــه و بــه ســازمان دهی خویــش می پردازنــد.

۷ـ در نظــام كنفدرالیســم دموکراتیــک، جامعــه مرجــع تصمیم گیــری 

اســت. بحــث، تصمیم گیــری و اجــرای امــور از ســوی نیروهــای 

دموکراتیــک جامعــه و مبتنــی بــر انتخابــات اســت. دموکراســی 

به صــورت مســتقیم بــا مشــارکت متامــی تنوعــات موجــود در جامعــه 

بــه مطلوب تریــن شــکل ممکــن اجــرا می گــردد. در ایــن نظــام فــرد 

انتخاب شــونده و مجریــان، تنهــا حــق اجــرای تصمیــامت جامعــه را 

دارنــد. 

۸  ـ در نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــك، تصمیــامت و مصوبــات از 

جانــب مجالــس روســتا، مجالــس بخــش و مجالــس محله هــا و 

نواحــی شــهری اخــذ می گردنــد. معترتریــن نهــاد تصمیم گیــری، 

مجالــس خلــق می باشــند. تصمیــامت از ســوی شــورای مدیریتــی کــه 

مناینــده ی متامــی تنوعــات موجــود در رشق کوردســتان اســت عملــی 

می شــود. 

۹ـ مدرنیتــه ی رسمایــه داری به واســطه ی رسمایه پرســتی، صنعتگرایــی 

ــت.  ــوده اس ــب من ــت را تخری ــی، محیط زیس ــت ـ ملت«گرای و »دول

ــا مســئله ی  ــیاری ب ــا حساســیت و هوش ــک ب كنفدرالیســم دموكراتی

ــا آن هم خوانــی و ســازگاری دارد.  محیط زیســت برخــورد منــوده و ب

ــا  ــل ب ــه تقاب ــه، ب ــگ اکولوژیســتی در جامع ــای فرهن ــق احی از طری

ــردازد و اقتصــاد و جامعــه ای  اســتیال، نابودســازی و اشــغالگری می پ

ــد. ــرار می ده ــا ق ــتگرا را مبن ــی محیط زیس ــا ماهیت ب

ــم  ــای مهاج ــد نیروه ــر تهدی ــك، در براب ــم دموكراتی ۱۰ـ كنفدرالیس
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و  داخلی)مداخلــه  ســلطه جوی  نیروهــای  مداخــالت  و  خارجــی 

حملــه ی طبقــات قدرت طلــب درون جامعــه(، از نیــروی دفــاع 

ذاتــی برخــوردار اســت. در نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــک هــر 

ــود  ــی، از خ ــاع ذات ــمول دف ــل جهان ش ــق اص ــی طب ــد اجتامع واح

ــت.  ــاالری نیس ــای ارتش س ــه معن ــر ب ــن ام ــی ای ــد ول ــاع می منای دف

واحدهــای دفــاع ذاتــی هرچنــد از اختیــار عمــل الزم برخوردارنــد امــا 

تحــت كنــرل ارگان هــا و نهادهــای سیاســت دموكراتیــک قــرار دارند.

ــه  ــه جامع ــی ك ــرش های ــا نگ ــك ب ــم دموكراتی ــام كنفدرالیس ۱۱ـ نظ

را هیــچ می انگارنــد، همچنیــن نگرشــی كــه فردگرایــی لیــرال را 

ــه ـ  ــان جامع ــوازن می ــد و ت ــارزه می منای ــد مب ــت می بخش مرشوعی

فــرد را مبنــا می گیــرد.
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مبانی و اصول
ـ ماده ی یکم: 

نام نظام:

نــام آن جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان)كۆمەڵگای 

دیمۆكراتیــك و ئــازادی رۆژهەاڵتــی كوردســتان( اســت کــه اختصــارا 

کــودار)KODAR( خوانــده می شــود.

ـ ماده ی دوم:
موسس کودار:

ــه  ــن نظــام، رهــر خلق هــای کوردســتان، عبدالل موســس و رهــر ای

اوجــاالن اســت.

فصل اول
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ـ ماده ی سوم:
ماهیت کودار:

نظامــی  كوردســتان)کودار(،  رشق  آزاد  و  دموکراتیــک  جامعــه ی 

کنفــدرال اجتامعــی مبتنــی بــر حــق تعییــن رسنوشــت ملت هــا 

زندگــی  و  زن  آزادی  دموکراســی،  اســت.  خودشــان  دســت  بــه 

ــوده  ــی ب ــی غیردولت ــد. نظام ــرار می ده ــا ق ــت گرا را مبن محیط زیس

و ســازمان دهی اجتامعــی ـ سیاســی، فرهنگــی و دموکراتیــک جوامــع 

ــی،  ــی، دین ــی، مل ــات اتنیک ــی اجتامع ــد. متام ــرار می ده ــا ق را مبن

مذهبــی و  فرهنگــی می تواننــد خویــش را بــه شــکل کمــون، مجلــس، 

کنگره هــا، آکادمی هــا، ســندیکاها، تعاونی هــا و احــزاب ســازمان 

ــی،  ــی، اجتامع ــت دموکراتیک)سیاس ــاد مل ــای ابع ــر مبن ــند. ب بخش

اقتصــادی، حقوقــی، فرهنگــی، آموزشــی،  زندگــی مشــرِک آزاد، 

دفــاع ذاتــی و دیپلامســی( ســازمان دهی می شــود. انتخابــات و 

تصمیم گیــری دموکراتیــک بومــی و اصــل مشــارکت را در متامــی 

ــای  ــر مبن ــی ب ــات اجتامع ــتی تنوع ــرد. همزیس ــا می گی ــطوح مبن س

ــرد. در  ــا مدنظــر گرفــن تفاومتندی هــا( را می پذی ــری )ب آزادی و براب

چاره یابــی مســائل جامعــه ی كــورد و ســایر تنوعــات اتنیکــی، ملــی و 

دینــی ـ مذهبــی موجــود در رشق كوردســتان، رویکردهــای دولت گــرا 

و ملی گــرا را نپذیرفتــه و مــدل ملــت دموکراتیــک را مبنــا می گیــرد. 

بــرای جوامــع رشق کوردســتان، مــدل ملــت دموکراتیــک و در خــارج 

از کوردســتان نیــز اتحــاد دموکراتیــک ملت هــا و خلق هــای ایــران را 

ــد. ــرار می ده ــا ق مبن
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ـ ماده ی چهارم:
پرچم:

 در زمینــه ای ســبز رنــگ، درختــی بــا تنــه ای قهــوه ای و شــاخ و برگــی 

ــه شــکل خورشــیدی کــه ســتاره ای رسخ در وســط خورشــید جــای  ب

می گیــرد و کلمــه ی KODAR بــا رنــگ رسخ در زیــر تنــه ی درخــت 

ــود.   ــته می ش نوش

ـ ماده ی پنجم:
مبانی و اصول نظام:

1ـ کــودار، اســتقالل ســازمانی و اتحــاد کنفــدرال دموکراتیــک را مبنــا 

ــد. ــرار می ده ق

2ـ علیــه هرگونــه اســتعامر و نسل کشــی فرهنگــی و فیزیکــی مبــارزه 

منــوده و از حقــوق دموکراتیــک جوامــع رشق كوردســتان دفــاع 

می کنــد.

ــراث تاریخــی، فرهنگــی  ــه می ــای اســتقالل دموکراتیــک ب ــر مبن 3ـ ب

و اجتامعــی خلق هــا احــرام می گــذارد. تــالش می کنــد کــه در 

حــوزه ی عملــی، حــق ســازمان دهی آزاد و دموکراتیــک خلــق کــورد 

ــد. ــن کن ــران تعیی ــون اساســی ای را در قان

4ـ جامعــه ای اســت مشــرک كــه افــراد و اجتامعــات آزاد بــا اراده ی 

ذاتــی خــود آن را تشــكیل داده انــد. نیروی متحــد کننــده، اراده ی آزاد 

ــودار  ــد در درون ک ــم گرفته ان ــه تصمی ــت ك ــی اس ــراد و گروه های اف

گــرد آینــد.

ــِک  ــهروند دموکراتی ــردـ ش ــر »ف ــی ب ــع مبتن ــازمان دهی جوام 5ـ س
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آزاد و کمونــال« را در چارچــوب مجالــس جوامــع دموکراتیــک و بــر 

ــازد. ــق می س ــان محق ــی آن ــتعداد ذات ــوان و اس ــاس ت اس

6ـ در مقابــل فردگرایــی نظــام رسمایــه داری، زندگــی جمعــی و 

اشــراکی را در همــه ی عرصه هــا پذیرفتــه و گســرش می دهــد.

۷ـ  پارادایــم جامعــه ی دموکراتیــک، اکولوژیــک و مبتنــی بــر آزادی زن 

ــت و  ــوع ذهنی ــر ن ــر ه ــد و در براب ــرد می ده ــرد و پیش را می پذی

ــد.  ــارزه می کن نظــام مردســاالرانه مب

ــا قــرار می دهــد و در راســتای اســتقرار  ــات اکولوژیــک را مبن ۸ـ حی

ــد.  ــالش می منای ــک ـ اجتامعــی ت ــی اکولوژی حیات

۹ـ  زندگــی اخالقــی و سیاســی را مبنــا قــرار می دهــد و در چارچــوب 

سیاســت دموکراتیــک بــه ســازمان دهی مجلــس،  کمــون، آکادمــی و 

تعاونــی می پــردازد و بــر ایــن مبنــا خودمدیریتــی جامعــه را توســعه 

می بخشــد. 

ــطوح  ــی س ــوردی در متام ــت ك ــدن هوی ــرد و قبوالن ــرای پیش ۱۰ـ ب

اجتامعــی و سیاســی مبــارزه می منایــد. گســرش و حامیــت از حقــوق 

ــد و  ــه رس می برن ــتان ب ــه در كوردس ــاری ک ــا و اقش ــه ی خلق ه هم

ــی و  ــادری و خودمدیریت ــان م ــه زب ــوزش ب ــگ و آم ــرش فرهن گس

ــد. ــرار می ده ــاس ق ــان را اس ــازمان دهی آن خودس

بــر  جامعــه  نظــارت  بــر  مبتنــی  اقتصــادی  خودمدیریتــی  1۱ـ 

ــرش و  ــال را گس ــادی کمون ــازار اقتص ــرد و ب ــا می گی ــاد را مبن اقتص

. ید هی می منا ن د زما ســا

ــامل  ــر اع ــت نظی ــت ـ مل ــه ی دول ــات رسکوبگران ــر اقدام ۱۲ـ در براب
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نسل کشــی فرهنگــی و فیزیکــی بــر خلــق و رسزمیــن كــورد و دیگــر 

جوامــع موجــود در كوردســتان در چارچــوب دفــاع مــرشوع مبــارزه 

می منایــد.

۱۳ـ از طریــق به جــای آوردن مبــادی کنفدرالیســم دموکراتیــک، 

همگرایــی و اتحــاد كوردســتان را اســاس قــرار می دهــد. کنفدراســیون 

دموکراتیــک خلق هــای ایــران را مبنــا قــرار می دهــد و برگــزاری 

کنگــره ی دموکراتیــک رشق کوردســتان را جــزو اهــداف خویــش 

برمی شــامرد. 

ـ در ایــران، بــر اســاس نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک متامــی خلق ها،  ۱۴

ــرد. ــت ها را می پذی ــا و باورداش هویت ه

ـ ماده ی ششم:
تعریف فردـ شهروند کودار:

ــد و در چارچــوب  متامــی افــرادی کــه پیامن نامــه ی کــودار را می پذیرن

اهــداف آن فعالیــت  می مناینــد، شــهروندان کــودار محســوب می گردند.

ـ ماده هفتم:
سیستم فردـ شهروند دموکراتیک، آزاد و برابر:

همــه ی شــهروندان کــودار، از حقــوق و آزادی هــای مصــوب در ایــن 

قــرارداد برخوردارنــد. کــودار و شــهروند آن، مســئولیت پذیری در 

ــرارداد را اصــل  ــدرج در ق ــه اصــول من ــدی ب ــر همدیگــر و پایبن براب

به گونــه ای  می توانــد  فــرد  می شــامرند.  اخالقی بــودن  بنیادیــن 

ــت شــهروندی  ــک هوی ــش از ی ــا تفاومتندی هــا، دارای بی متناســب ب

ــا از شــهروندی کــودار خــارج شــود. باشــد و ی
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حقوق و آزادی های اساسی
ـ ماده ی هشتم:

1ـ کــودار، حقــوق دموکراتیــک بین املللــی و اعالمیه هــای 

حقــوق بــرش را پذیرفتــه، از آن پشــتیبانی منــوده و در امــور 

ــامرد. ــرم می ش ــان را مح ــی آن اجرای

۲ـ هــر شــخصی حــق دارد از ارزش هــا و کرامــت انســانی 

ــدام و  ــکنجه، اع ــوع ش ــر ن ــا ه ــودار ب ــد. ک ــاع کن ــود دف خ

ــت،  ــرا و قدرت گراس ــت دولت گ ــی از ذهنی ــه ناش ــر ک تحقی

مبــارزه می کنــد.

۳ـ  در  نظــام کــودار هیــچ شــخص یــا نهــادی منی توانــد حــق 

فصل دوم



K   DAR 21

حیــات را بــه هیــچ دلیــل و علتــی از انســان ســلب منایــد.

۴- زنــان به عنــوان فــردـ شــهروندان آزاد و برابــر، دارای حقــوق 

ــد  ــند و می توانن ــادی می باش ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــی، اجتامع سیاس

بــه شــیوه ای یکســان، در متامــی امــور اجتامعــی جــای بگیرنــد. 

همچنیــن از حــق تأســیس حــزب، جنبــش، نهــاد، انجمــن و مشــارکت 

در متامــی حوزه هــا برخوردارنــد.

۵ـ هــر کــس از حــق مشــارکت آزاد و فعاالنه در سیاســت دموکراتیک 

برخوردار اســت.

ــی،  ــز اتنیک ــاوت و متای ــر تف ــه خاط ــوان ب ــچ شــخصی را منی ت ۶ـ هی

دینــی، مذهبــی، فرهنگــی، هویــت اجتامعــی و جنســیتی اش، مــورد 

حقــارت قــرار داد یــا برایــش امتیــازی قائــل شــد.

و  ســلطه جویانه  برخوردهــای  برابــر  در  مــرشوع  دفــاع  ۷ـ 

از  خشــونت آمیز در چارچــوب حقــوق و هنجارهــای اجتامعــی 

حقــوق اساســی فــرد اســت.

8ـ حــق آزادی بیــان، عقیــده، اندیشــه، عمــل و ســازمان دهی بایســتی 

تحــت ضامنــت قــرار گیرد.

راه هــای  از  دارد  حــق  کــودار،  اجتــامع  یــا  و  شــهروند  هــر  9ـ 

دموکراتیــک از قبیــل اعتصــاب، تحصــن، راهپیامیــی و نافرمانــی 

مدنــی حقــوق خــود را مطالبــه منایــد.

10ـ اجتامعــات فرهنگــی، ملــی، اتنیکــی، اخالقــی، مذهبــی و دینــی 

از حــق مدیریــت و تحقــق ســازمان دهی دموکراتیــک و صیانــت 

ــرد  ــچ ف ــد. هی ــش برخوردارن ــه ی خوی ــگ و توســعه ی جامع از فرهن
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یــا گروهــی منی توانــد باورداشــت های خویــش را بــا توســل بــه 

ابزارهــای زورمدارانــه بــر افــراد یــا گروه هــای دیگــر تحمیــل منایــد.

11ـ زندگــی در جوامــع محیط زیســتگرا از حقــوق اساســی و بنیادیــن 

هــر شــخصی بــوده و هــر کــس می توانــد منابــع طبیعــی را بــا رشط 

ــوب  ــتعامل آن در چارچ ــه دور از سوءاس ــت و ب ــظ محیط زیس حف

رفــع نیازهــای اساســی جامعــه مــورد اســتفاده قــرار دهــد.

12ـ خلق هــا و جوامــع از حــق آزادانــه ی تعییــن رسنوشــت خویــش 

برابــر  در  جوامــع  و  خلق هــا  مقاومــت  می باشــند.  برخــوردار 

ــا و  ــه ارزش ه ــوم ب ــی و هج ــام فیزیک ــی و قتل ع ــتحاله ی فرهنگ اس

دستاوردهای شــان حقــی مــرشوع شــمرده می شــود. 

13ـ دســرنج یــدی و فکــری هرکــس حفــظ شــده و مانــع از اســتثامر 

آن می شــود.

ــا  ــکاری ب ــق هم ــی ح ــات فرهنگ ــهروندان و اجتامع ــه ی ش 14ـ هم

ســازمان های دموکراتیــک بین املللــی و ســازمان دهی خویــش بــر 

ــند.  ــودار را دارا می باش ــول ک ــی و اص ــاس مبان اس

ــاالر  ــت مردس ــر ذهنی ــارزه در براب ــق مب ــردی از ح ــر زن و م ۱۵ـ ه

ــه ی  ــن جامع ــادن و تامی ــان نه ــور بنی ــد و به منظ ــوردار می باش برخ

آزاد، برابــر و دموکراتیــک از حــق خودســازماندهی برخــوردار اســت. 

۱۶ـ کــودکان حــق برخــورداری از بهداشــت روحــی، جســمی و ذهنی 

را دارا می باشــند. مبانــی آموزشــی و رشــد و پرورشــی آن هــا از ســوی 

ــگ  ــت، فرهن ــردد. هوی ــن می گ ــه تعیی ــای جامع ــواده و نهاده خان

ــت و  ــوان حیثی ــد. منی ت ــر منی باش ــل تغیی ــان قاب ــادری آن ــان م و زب
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ــاری و  ــه کار اجب ــا را ب ــد آنه کرامــت آن هــا را خدشــه دار منــود. نبای

ازدواج واداشــت و یــا بــه جنــگ فرســتاد.

۱۷ـ شــهروندان کــودار، بــدون لحــاظ هیــچ فــرق و امتیــازی از حقوق 

شناخته شــده ی مقــرر در قــرارداد کــودار، برخوردارنــد.

1۸ـ جوانــان از حــق مشــارکت در متامــی فعالیت هــا و مدیریــت در 

متامــی عرصه هــای کــودار برخــوردار می باشــند. 

۱۹ـ در نظــام کــودار، کهن ســاالن از حــق حیاتــی رشافتمندانــه و آزاد 

ــد و  کــه در آن کرامــت و حرمــت آن هــا محفــوظ باشــد، برخوردارن

بســرهای الزمــه جهــت انتقــال تجربیــات مطلــوب آن هــا بــه جامعــه 

ــود.  ــم می ش فراه

20ـ   در نظــام کــودار، معلولیــن از حــق اســتفاده از کلیــه ی امکانــات 

ســالمت و آمــوزش برخوردارنــد و حق دارنــد کــه در جامعــه ای آزاد و 

بــا کرامــت زندگــی کنند. 
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وظایف اساسی
ـ ماده ی نهم:

ــاع از  ــه ی دف ــئولیت و وظیف ــودار، مس ــهروند ک ــر ش 1ـ ه

آزادی و دموکراســی خلق هــا و پیشــرد جامعــه ی اخالقــی ـ 

ــرارداد را دارد. ــدرج در ق ــر اصــول من ــی ب سیاســی مبتن

2ـ هــر شــهروند کــودار، زندگــی مطابــق بــا موازیــن و 

هنجارهــای اخالقــی ـ سیاســی و اجتامعــی را مبنــا قــرار 

می دهــد.

ــی آزادی زن،  ــاس خط مش ــر اس ــودار، ب ــهروند ک ــر ش 3- ه

آمــوزش و پرورانــدن خویــش و مشــارکت در زندگــی آزاد را 

فصل سوم
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ــرد. ــا می گی مبن

4ـ هــر شــهروند کــودار بــا مبنــا قــرار دادن این کــه »کار، آزادی 

اســت«، زندگــی فــردی و اجتامعــی و مشــارکت داوطلبانــه در 

ــرد. ــاس میگی ــی را اس ــور زندگ ــرد ام پیش

5ـ هــر شــهروند کــودار، آموخــن زبــان مــادری و ترویــج آن را اســاس 

قــرار می دهــد. آزادی زبــان مــادری، آمــوزش و ترقــی در ایــن مســیر 

را مبنــا می گیــرد.

6ـ هــر شــهروند کــودار، تقویــت، احیــا و حفــظ ارزش هــای تاریخــی 

و فرهنگــی خــود را مبنــا قــرار می دهــد.

ــی  ــای آگاه ــر مبن ــش ب ــی خوی ــودار، در زندگ ــهروند ک ــر ش 7ـ ه

اجتامعــی و اکولوژیــک عمــل می منایــد.

8ـ هــر شــهروند کــودار، در هنــگام هجــوم نظامــی خارجــی و 

نسل کشــی فرهنگــی و فیزیکــی، در امــر دفــاع از خویــش، جامعــه 

و رسزمینــش مســئول می باشــد.

9ـ هــر شــهروند کــودار، علیــه تجــاوز بــه ارزش هــای انســانی 

ــارص  ــا و عن ــا نیروه ــکاری ب ــتا هم ــن راس ــد و در ای ــارزه می منای مب

دموکراتیــک جهــان را مبنــا می گیــرد.

10ـ هــر شــهروند کــودار، بــر مبنــای سیاســت دموکراتیــک بایســتی 

عضــو حداقــل یــک کمــون باشــد.

ــراد  ــا درک اینکــه جامعــه ی ســامل از اف ــودار، ب 11ـ هــر شــهروند ک

ســامل تشــکیل می گــردد برخــورداری کافــی از آگاهــی بهداشــت 

ــد. ــرار میده ــا ق ــج آن را مبن ــی و تروی اجتامع
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فصل چهارم

ـ ماده ی دهم:
ــر کار اشــراکی و جمعــی  ــی ب کمون هــا: نظــام کــودار، مبتن

ــال واســطه اســت. از  اســت. نظــام دموکراســی مســتقیم و ب

ســازمان دهی اساســی متامــی اقشــار جامعــه نشــأت می گیــرد. 

ــی  ــالت و نواح ــامل مح ــی ش ــری اساس ــای تصمیم گی ارگان ه

شــهری، روســتاها و واحدهــای کاری کمونــال می باشــند. 

کمون هــا، واحدهــا و اجتامعــات جامعــه ی اخالقــی ـ سیاســی 

هســتند و هــر فــرد جامعــه می توانــد حداقــل در یــک کمــون 

عضــو باشــد و در آن ایفــای نقــش منایــد. هــر کمــون بــا دیگــر 

سازمان دهی نظام 



K   DAR 27

ــت.  ــدرال اس ــازمان یابی کنف ــر س ــی ب ــی مبتن ــا دارای ارتباط کمون ه

عــالوه بــر ایــن تشــکیل مدیریــت در هــر کمونــی بــر عهــده ی خــود 

ــد. ــون می باش آن کم

ــه  ــدام ب ــش، اق ــی خوی ــروی ذات ــر نی ــکا ب ــردن و ات ــا پی ــا ب کمون ه

چارهیابــی مشــکالت و معضــالت در عرصه هــای سیاســی، اجتامعــی، 

ــد. از  ــه می مناین ــی جامع ــاع ذات ــی و دف ــادی، امنیت ــی، اقتص فرهنگ

طریــق ســازمان دهی در ایــن راســتا بــا توســل بــه تشــکیل کمون هــا 

روســتا، محلــه و نواحــی شــهری، مدرســه، کارخانــه، تعاونی هــای 

زراعــی و تجــاری، نیــروی ذاتــی خویــش را در خدمــت بــه رفــع 

نیازهــای خویــش و جامعــه اش بــه کار می گیــرد. هــر کمــون از طریــق 

ــد. ــود را برمی گزین ــت خ ــات، مدیری انتخاب

ـ ماده ی یازدهم:
سازمان دهی شهر و بخش:

مجلــس شــهر و بخــش: مجلــس شــهر و بخــش، ســازمان تصمیم گیــری 

ــه  ــا ناحی ــی شــهر ی ــا نواحــی شــهری اســت. به تناســب بزرگ شــهر ی

ــردد.  ــکیل می گ ــد تش ــت کن ــه کفای ــب ک ــای منتخ ــدادی اعض از تع

ــش  ــهر و بخ ــس ش ــی در مجل ــورت انتخاب ــش، به ص ــی از اعضای نیم

از میــان مناینــدگان گروه هــای اجتامعــی و نیمــی دیگــر هــم از 

مناینــدگان عمــوم ســاکنان شــهر یــا نواحــی کــه از طریــق انتخابــات 

ــات  ــاه جلس ــر م ــوند. ه ــده می ش ــده اند برگزی ــی مشخص ش عموم

ــری و هامهنگــی در مــورد شــیوه ی  ــا محوریــت تصمیم گی خــود را ب

ــه از طــرف ســازمان های  ــی ک ــح قانون اجــرا منــودن پروژه هــا و لوای

سازمان دهی نظام 
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مردمــی پیشــنهاد شــده، برگــزار می کنــد. اختیــارات تصمیم گیــری در 

مــورد رفــع امــور و نیازهــای شــهر و بخــش را داراســت. مجلــس بــر 

ــازوکارهای  ــر و یکســان س ــای ریاســت مشــرک و مشــارکت براب مبن

مربــوط بــه مدیریــت خویــش را ایجــاد می منایــد. مدیریــت مجلــس 

از راه انتخابــات تعییــن می گــردد. مدیریــت بــر پایــه ی هیــأت اجرایــی 

ــه  ــک ب ــت دموکراتی ــول مدیری ــای اص ــر مبن ــد و ب ــت می منای فعالی

نهادینه ســازی خویــش می پــردازد. 

ـ ماده ی دوازدهم:
سازمان دهی استان:

مجلــس اســتان: ارگان تصمیم گیــری اســتان اســت کــه اعضــای آن بــر 

اســاس جغرافیــا و تنوعــات فرهنگــی، مذهبــی، اتنیکی، زبانی و شــامر 

ــری  ــاد تصمیم گی ــتان، نه ــس اس ــود. مجل ــخص می ش ــت مش جمعی

جامعــه و ســاکنان اســتان اســت. نیمــی از اعضــای مجلــس اســتان، از 

طریــق انتخابــات از ســوی جوامــع به صــورت مســتقیم انتخاب شــده 

و نیمــی دیگــر را منایندگانــی تشــکیل می دهنــد کــه در اجتامعــات و 

گروه هــای مردمــی از طریــق انتخــاب به عنــوان مناینــده ی آن اجتــامع 

راهــی مجلــس می شــوند. ضوابــط و مقــررات انتخاباتــی به وســیله ی 

و  ســازمان دهی  در  اســتان،  مجلــس  می شــود.  مشــخص  قانــون 

ضوابــط کاری خویــش نظــام کنگــره ی خلــق و مجالــس خلق را اســاس 

ــی  ــم جمعیت ــت و تراک ــزان جمعی ــرار دادن می ــا ق ــا مبن ــرد؛ ب می گی

اســتان از تعــداد کافــی عضــو تشــکیل می شــود؛ بــه شــیوهای 

ــت ر هــای انجام شــده  منظــم جلســات خــود را تشــکیل داده، فعالی
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را ارزیابــی کــرده و تصمیــامت الزمــه را اتخــاذ می منایــد؛ هیــأت 

اجرایــی، فعالیت هــای اجتامعــی دموکراتیــک اســتان را تعییــن منــوده 

و بــر عملکــرد آنهــا نظــارت می کنــد. هیــأت اجرایــی اســتان متشــکل 

از ریاســت مشــرک)یک زن و یــک مــرد( و اعضــای کافــی برگزیــده از 

ســوی مجلــس اســتان می باشــد. تصمیــامت اتخــاذی از طــرف مجلــس 

اســتان را اجرایــی منــوده و گــزارش فعالیت هایــش را در نشســت های 

مجلــس اســتان ارائــه می دهــد. بــا برخــورداری از ابتــکار عمــل بــرای 

برگزیــدن صحیح تریــن شــیوه ی اجرایــی ممکــن، تصمیــامت مجلــس 

ــی می ســازد. ــق و کنگــره ی کــودار را عمل خل

ـ ماده ی سیزدهم:
خلــق کــورد عــالوه بــر رشق كوردســتان در دیگــر نقــاط جهــان نیــز 

ســکونت دارد. خلــق کــورد در هر جــای جهان به ســازماندهی خویش 

ــادرت  ــتان مب ــا اس ــش ی ــهر و بخ ــس ش ــون، مجال ــوب کم در چارچ

ــدگان خــود  ــی خــود را انتخــاب کــرده و مناین ــأت اجرای ــده، هی ورزی

را بــه کنگــره ی جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق كوردســتان)کودار(

می فرســتد.

 ـ ماده ی چهاردهم:
کنفدراســیون های فرهنگــی و اتنیکــی: هــر اتنیــک و یــا گــروه 

ــا در  ــن باشــد ب ــی در هــر بخشــی از میه ــادی، فرهنگــی و دین اعتق

نظــر گرفــن خودویژگی هایــش، ســازمان دموکراتیــک و آزادش را 

بنیــان نهــاده و مدیریــت می کنــد. در ضمــن، مناینــده ی خویــش را بــه 

ــتاد. ــودار خواهــد فرس ــره ی ک کنگ
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ارگان های کلی سیستم
ـ ماده ی پانزدهم: 

کنگره ی جامعه ی دموکراتیک و آزاد رشق كوردستان:

ــه ی  ــری »جامع ــع تصمیم گی ــی ترین مرج ــره اساس ۱- کنگ

ــه  ــا توج ــد. ب ــتان« می باش ــک و آزاد رشق كوردس دموکراتی

بــه مصوبــات قــرارداد کــودار، آیین نامــه ی داخلــی خــود را 

ــد.  ــای آن فعالیــت می منای ــر مبن تنظیــم منــوده و ب

۲ـ اعضــای کنگــره بــا توجــه بــه جمعیــت شــهروندان کودار 

در رشق كوردســتان و خــارج از میهــن و همچنیــن با مدنظر 

قــرار دادن ســازمان های کمونــال و تنوعــات فرهنگــی و 

فصل پنجم
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ارگان های کلی سیستم

ــد. در  ــاب می گردن ــق انتخ ــب خل ــار از جان ــال یکب ــادی، دو س اعتق

انتخابــات، مشــارکت برابــر و یکســان مــرد و زن مبناســت. ســن 

ــا  رأی دادن 16 ســال و انتخاب شــدن 18 ســالگی اســت. انتخابــات ب

ــی  ــه ی اجرای ــه آیین نام ــه ب ــا توج ــط مناســب ب ــدن رشای فراهــم آم

ــی  ــأت عال ــات تحــت مســئولیت هی ــی خواهــد شــد. انتخاب آن عمل

ــردد.  ــزار می گ ــات برگ انتخاب

ــار  ــال یک ب ــر دو )2( س ــا، ه ــت اعض ــارکت اکرثی ــا مش ــره ب ۳ـ کنگ

ــت شــورای  ــه ی اکرثی ــه مطالب ــا توجــه ب ــزار می گــردد. کنگــره، ب برگ

بــه شــیوه ی  اعضــای حــارض،  از  نیمــی  از  بیــش  یــا  مدیریــت 

ــد  ــق خواه ــه تعوی ــاه ب ــا 6 م ــد و ی ــد ش ــزار خواه ــاده برگ فوق الع

ــاد.  افت

۴ـ کنگــره، ریاســت مشــرک کــودار، هیــأت رئیســه ی کنگــره، اعضــای 

شــورای مدیریــت، دیــوان عدالــت، هیــأت انتخابات و کمیســیون های 

دایمــی را انتخــاب می منایــد. نحــوه ی عملکــرد مراحــل آینــده را 

ــای  ــتا پروژه ه ــن راس ــد. در ای ــزی می کن ــوده و طرح ری ــب من تصوی

ارائه شــده را ارزیابــی منــوده و بــه تصویــب می رســاند. نتیجــه ی کار 

ــزارش  ــی و گ ــزارش شــورای مدیریت ــق گ ــی از طری حوزه هــای فعالیت

کار دیــوان عدالــت، هیــأت رئیســه ی کنگــره و هیــأت انتخابــات بــه 

کنگــره ارائه شــده و کنگــره بــر کار حوزه هــا و ارگان هــا نظــارت 

می منایــد. 

۵ـ هیــأت رئیســه ی کنگــره، از ســه نفــر تشکیل شــده کــه وظیفــه ی 

مدیریــت کنگــره را بــر عهــده دارد بــا رای اکرثیــت حــارضان نشســت 
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مجمــع عمومــی کنگــره انتخــاب می شــود. در هــر نشســت کنگــره 

اعضــای هیــأت رئیســه ی کنگــره بــا رای گیــری انتخــاب می شــوند.

۶ـ هیــأت رئیســه ی کنگــره، مســئول برگــزاری و تنظیــم متامــی 

ــای  ــت نامزده ــن لیس ــد. همچنی ــره میباش ــور کنگ ــا و ام فعالیت ه

ــرای  ــات و کمیســیون های دامئــی را ب ــاد انتخاب ــت و نه ــوان عدال دی

ــد. ــه می ده ــی ارائ ــع عموم ــه مجم ــری ب رای گی

۷ـ هیــأت رئیســه ی کنگــره، به صــورت هامهنــگ بــا حوزه هــای 

مربوطــه، فعالیت هایــی را جهــت تأســیس و گســرش مجالــس 

خلــق در راســتای پیشــرد نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه انجــام 

می رســاند و بــر ایــن فعالیت هــا نظــارت می کنــد.

الزم،  کمیســیون های  تشــکیل  بــا  کنگــره،  رئیســه ی  هیــأت  ۸ـ 

فعالیت هایــش را بــه انجــام می رســاند. مصوبــات و پروژه هــای 

ــا 9  ــکل از 7 ت ــیون های متش ــوی کمیس ــره از س ــه کنگ ــده ب ارائه ش

نفــر تنظیــم و تصحیــح می گــردد. 

ماده شانزدهم:
شورای مدیریت:

1ـ ریاســت مشــرک شــورای مدیریتی)یــک نفــر زن و یــک نفــر مــرد( 

ــان اعضــا انتخــاب  ــودار از می از ســوی مجمــع عمومــی کنگــره ی ک

می گــردد. ریاســت مشــرک در بیــن دو کنگــره وظیفــه ی ایجــاد 

هامهنگــی و همســویی میــان متــام فعالیت هــای شــورای مدیریتــی 

را بــر عهــده داشــته و همــه ی تصمیــامت مربــوط بــه مراحــل را بــه 

شــیوهای مشــرک و هامهنــگ بــا شــورای مدیریتــی اخــذ می کنــد. 
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ــد  ــات می توان ــات و احتیاج ــه رضوری ــه ب ــا توج ــرک ب ــت مش ریاس

معاونانــی را از میــان اعضــای شــورای مدیریــت تعییــن منایــد. 

کمیته هــای  و  حوزه هــا  نهادهــا،  همــه ی  مدیریــت  شــورای  2ـ 

موجــود در کــودار را مدیریــت منــوده و ارگان اجرایــی سیســتم 

کــودار می باشــد. همچنیــن موظــف بــه اجــرای مصوبــات کنگــره و 

تصمیــامت ارگان قضایی)عدالــت( می باشــد. در مــورد فعالیت هــای 

ــئول  ــره مس ــل کنگ ــه داده و در مقاب ــزارش ارائ ــره گ ــه کنگ ــود ب خ

اســت. از همــه ی نهادهــا، کمیته هــا و حوزه هــای فعالیتــی بــه 

شــیوهای منظــم گــزارش دریافــت می منایــد و در صــورت لــزوم 

دســتورنامه ابــالغ می کنــد.

ــا  ــت اعض ــور اکرثی ــا حض ــار ب ــاه یک ب ــه م ــی س ــورای مدیریت 3ـ ش

ــر  ــی ب تشــکیل جلســه می دهــد. ریاســت جلســه ی شــورای مدیریت

عهــده ی ریاســت مشــرک می باشــد. بــا توجــه بــه مطالبــه ی ریاســت 

ــل  ــت، جلســات تعجی ــا یک ســوم اعضــای شــورای مدیری مشــرک ی

گشــته یــا بــه تعویــق خواهــد افتــاد. 

ــا  ــی و کمیته ه ــای فعالیت ــای حوزه ه ــر مبن ــت ب ــورای مدیری 4ـ ش

ــردازد. امــور  ــه امــر مدیریــت می پ خــود را ســازمان دهی منــوده و ب

ــه ارتبــاط میــان حوزه هــا و کمیته هــا را ریاســت مشــرک  مربــوط ب

ــد.  ــگ می منای هامهن

ــت  ــورای مدیری ــای ش ــداد اعض ــی تع ــه دالیل ــا ب ــه بن 5ـ درصورتی ک

ــد  ــا، می توان ــت اعض ــا رای اکرثی ــت ب ــورای مدیری ــد،  ش ــل یاب تقلی

ــد.  ــد را انتخــاب منای ــا اعضــای جدی عضــو ی
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6 ـ شــورای مدیریــت در صــورت نیــاز جهــت اخــذ تصمیــامت 

ــای  ــات و نهاده ــاد موسس ــا ایج ــی ی ــت های اساس ــاره ی سیاس در ب

ــه دهــد.  ــه ارائ ــره الیح ــی کنگ ــع عموم ــه مجم ــد ب ــد، می توان جدی

7ـ تحــت هــر رشایطــی کــه ریاســت مشــرک در امــر ادای وظایــف 

ــا زمــان برگــزاری کنگــره، معاونــان ریاســت مشــرک  ناتــوان باشــد ت

ــد. ــای می آورن ــا را به ج ــف آنه ــی وظای ــور وكالت به ط

ـ ماده ی هفدهم: 
نوع سازمان دهی:

ــت دموکراتیــک در رشق کوردســتان،  ــای رهنمــود مل ــر مبن کــودار ب

ایــران و خــارج از آن در عرصه هــای ایدئولوژیــک، سیاســی، اجتامعی، 

فرهنگــی،  اقتصــادی، دیپلامســی و دفــاع مــرشوع نظــام خویــش 

دموکراتیــک،  سیاســت  چارچــوب  در  می کنــد.  ســازمان دهی  را 

را در  تعاونی هــا  آکادمــی و  ســازمان دهی های کمــون، مجلــس، 

ــک  ــت دموکراتی ــود مل ــا رهنم ــودار ب ــد. ک ــرد می ده ــه پیش جامع

ــی را  ــای فعالیت ــی عرصه ه ــه متام ــای جداگان ــاس کمیته ه ــر اس و ب

ــا؛ ــن مبن ــر ای ــد. ب ــازمان دهی می منای س

۱ـ کمیتــه ی اجتامعــی: مســئول پیشــرد حیــات آزاد و جامعــه ی 

بــه  مربــوط  فعالیت هــای  بــا  رابطــه  در  اســت.  دموکراتیــک 

و  اجتامعــی  صلــح  مهاجــرت،  ورزش،  زیســت بوم،  عرصه هــای 

به ویــژه نهادهــای جامعــه ی مدنــی بــه ارائــه ی پروژه هــای مختلــف 

ــوزش  ــر آم ــن ام ــرای ای ــردازد و ب ــایل می پ ــل مس ــه ح ــردازد. ب می پ

را مبنــای کار خویــش قــرار می دهــد. از نهادهــا و ســاختارهایی 
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ــا  ــا آن ه ــد و ب ــت می منای ــکل گرفته اند حامی ــور ش ــن منظ ــه بدی ک

ــاد  ــرک آزاد، اتح ــی م ــود زندگ ــاس رهنم ــر اس ــد. ب ــکاری می کن هم

آزاد را در روابــط زن و مــرد شــکل می دهــد و دموکراتیک منــودن 

خانــواده را عملــی می ســازد. 

ــه ی سیاســی: در رشق کوردســتان و خــارج از آن مســئولیت  ۲ـ کمیت

ــک  ــت دموکراتی ــی و سیاس ــای سیاس ــرش فعالیت ه ــعه و گس توس

دوســتانه  مناســبات  سیاســی  احــزاب  و  جنبش هــا  بــا  اســت. 

ــش و  ــتا، بخ ــس در روس ــون و مجال ــق کم ــد. از طری ــرار می منای برق

ــاز  ــکالت موردنی ــک و تش ــازمان های دموکراتی ــاد س ــه ایج ــهرها ب ش

 می پــردازد. مدیریت هــای بومــی و به خصــوص احزابــی کــه بــر 

مبنــای سیاســت دموکراتیــک شــکل گرفته اند را به نظــام ریاســت 

ــر زن و  ــارکت براب ــق مش ــن طری ــد و از ای ــز می منای ــرک مجه مش

مــرد را در متامــی عرصه هــا عملــی می ســازد. سیاســت را از نهادهــا 

ــدن  ــل مت ــی مراح ــه در متام ــرا ک ــرا ـ  دولت گ ــاختارهای قدرت گ و س

ــن  ــر ای ــد. ب ــی می منای ــد و آن را اجتامع ــته اند می زدای ــان داش جری

مبنــا بــا دموکراتیزه منــودن سیاســت، جامعــه را دموکراتیــزه می منایــد. 

اکولوژیک)محیط زیســت گرایانه(  ادراک  اکولــوژی:  ۳ـ کمیتــه ی 

می دهــد.  پیشــرد  را  آن  بــر  مبتنــی  اجتامعــی  ســازمان دهی  و 

توســعه  شــهرها  و  روســتاها  در  را  کمونــال  ســازمان دهی های 

می ســازد.  عملــی  را  کمونــال  خودمدیریتی هــای  و  می بخشــد 

ــازمان دهی  ــش و س ــب دان ــتای کس ــاز در راس ــای موردنی فعالیت ه

اکولوژیــک را توســعه می دهــد و در عرصه هــای بومــی و بین املللــی 
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همکاری هــای موردنیــاز در ایــن خصــوص را ارائــه می دهــد. بــا 

ــی هــر چــه  نهادهــا و ســازمان های اکولوژیــک همــکاری و همگرای

بیشــر را توســعه می بخشــد. در راســتای ترسیــع ایــن فعالیت هــا بــه 

ارائــه ی پروژه هــای مختلــف می پــردازد. 

۴ـ کمیتــه ی فرهنــگ و هــر: فرهنــگ در معنــای عــام خــود، هــامن 

»جهــان معنــا، اخــالق و زیبایی شناســی جامعــه« اســت. مدرنیتــه ی 

ــوده  ــی من ــار واپاش ــا را دچ ــخ ملت ه ــگ و تاری ــه داری، فرهن رسمای

ــرد.  ــه کار می ب ــا را ب ــر آن ه ــه بیش ــود هرچ ــب س ــدف کس و باه

ــی  ــات ناش ــن تخریب ــی ای ــر متام ــر در براب ــگ و ه ــه ی فرهن کمیت

از مدرنیتــه ی رسمایــه داری مبــارزه می کنــد و فرهنــگ راســتین 

جامعــه ی دموکراتیــک را پیشــرد می دهــد.

۵ـ کمیتــه ی رســانه و مطبوعــات: به توســعه، گســرش و ســازمان دهی 

سیاســت  در  می پــردازد.  مطبوعاتــی  و  رســانه ای  فعالیت هــای 

ــک و  ــک ـ اکولوژی ــه ی دموکراتی ــم جامع ــش پارادای ــی خوی مطبوعات

مبتنــی بــر آزادی زن را مبنــا قــرار می دهــد. بــا انحصارگــری علمــی 

مقابلــه می کنــد و در راســتای اســتقرار دموکراســی تــالش می منایــد. 

ــی  ــا متام ــح ب ــکلی صحی ــه ش ــات را ب ــد اطالع ــال می کوش درعین ح

اقشــار جامعــه در میــان نهــد و آن هــا را آگاه منایــد. 

۶ـ کمیتــه ی حقــوق: نظــام عدالــت کــودار را بــر مبنــای اصــول حقوق 

دموکراتیــک و اخــالق اجتامعــی ســازمان دهی می منایــد. نظــام 

ــد. در  ــدان را ایجــاد می کن عدالــت اجتامعــی و نهادهــای وابســته ب

ــق عــدم رعایــت حقــوق بــرش  ــات جنگــی و مصادی ــا جنای رابطــه ب
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تحقیــق می منایــد. جهــت حــل مســئله ی کــورد در چارچــوب حقــوق 

دموکراتیــک، برابــر و آزادی خواهانــه فعالیــت می کنــد. بــا نهادهــای 

ــرده و در  ــرار ک ــاط برق ــرشی ارتب ــوق ب ــازمان های حق ــی و س حقوق

ــد.  ــرد می ده ــا پیش ــا آن ه ــای الزم را ب ــه همکاری ه ــن زمین ای

ــای رهنمــود ملــت دموکراتیــک، خــود  ــر مبن ۷ـ کمیتــه ی آمــوزش: ب

ــاز و در راس  ــه گســرش ســازمان های موردنی ــه می ســازد. ب را نهادین

آن آموزشــگاه و آکادمــی می پــردازد. ایــن نهادهــا و ســازمان ها 

ــه  ــی همه جانب ــه صورت ــک ب ــت دموکراتی ــول مل ــا اص ــوان ب را همخ

توســعه می دهــد. زمینــه را جهــت آمــوزش بــه زبــان کــوردی و 

ــه ی پروژه هــای  ــه ارائ ــادری فراهــم می ســازد. ب دیگــر زبان هــای م

آموزشــی بــرای متامــی اقشــار جامعــه به خصــوص کــودکان و جوانــان 

ــد. ــاد می کن ــاز را ایج ــای موردنی ــردازد و نهاده می پ

۸ـ کمیتــه ی ادیــان و باورداشــت ها: بــا ذهنیــت دموکراسی ســتیز 

ــارزه  ــرد مب ــا را منی پذی ــات و تفاومتندی ه ــه تنوع ــت ک ــت ـ مل دول

می کنــد. بــرای اینکــه پیــروان ادیــان، مذاهــب و اعضــای گروه هــای 

ــد  ــازمان دهی مناین ــود را س ــیوهای آزاد خ ــه ش ــد ب ــی بتوانن اجتامع

و مشــارکتی برابــر در عرصهــی حیــات اجتامعــی داشــته باشــند، بــه 

فعالیــت می پــردازد. میــان گروه هــای اجتامعــی، نهادهــای متناســب 

ــا ذهنیــت ملــت دموکراتیــک را توســعه داده و رشایــط همــکاری  ب

ــد. ــم می منای ــا را فراه ــان آن ه می

۹ـ کمیتــه ی اقتصــادی: نظــام اقصــادی و سیاســت مالــی کــودار 

مبنــای ذهنیــت  بــر  پیشــرد می بخشــد و عملــی می ســازد.  را 
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اقتصــاد اکولوژیــک، کمونــال و دموکراتیــک، جهــت پیشــرد اقتصــاد 

گروه هــای اجتامعــی بــه تأســیس آکادمی هــای آموزشــی می پــردازد. 

ــن  ــای بنیادی ــای نیازه ــر مبن ــی و ب ــاد اجتامع ــرد اقتص ــت پیش جه

جامعــه اقــدام بــه تأســیس تعاونی هــای تولیــدی، توزیعــی و مرفــی 

می منایــد. 

۱۰ـ کمیتــه ی دیپلامســی: در راســتای سیاســت های کــودار فعالیت های 

ــک  ــت دموکراتی ــی مل ــاند. دیپلامس ــام می رس ــه انج ــک را ب دیپلامتی

ــه  ــر چ ــه ی ه ــتد خالقان ــتگی و دادوس ــح، همبس ــرد صل ــزار پیش اب

بیشــر میــان جوامــع می باشــد و بــه حــل مســائل رســیدگی می منایــد. 

بیانگــر رســالتی اســت کــه از ارزش متعالــی اخالقــی و سیاســی 

ــه ی توســعه و اســتمرار روابــط دوســتانه و  برخــوردار اســت. درزمین

پروســه های فایده رســانی متقابــل در میــان خلق هــای همســایه، 

نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. نیــروی برســاخت اجتامعــات مشــرک و 

ایجــاد ســنتزهایی از جوامــع در ســطح باالتــر اســت. جهــت چارهیابی 

مســئله ی کــورد در ســطح خاورمیانــه بــا دولت هــا، احــزاب، نیروهــای 

سیاســی و مدنــی، نهادهــای حقوقــی و... بــه دیپلامســی می پــردازد. 

ــت از  ــاع و صیان ــئول دف ــود را مس ــرشوع: خ ــاع م ــه ی دف ۱۱ـ کمیت

آزادی و حقــوق دموکراتیــک خلق هــای کوردســتان می دانــد. بــر 

مبنــای ایــن واقعیــت کــه جامعــه خــود بــه بهریــن نحــو می توانــد 

امنیــت خویــش را حفــظ کنــد و نیازهــای خویــش را بــرآورده ســازد، 

در برابــر سیاســت های نویــن انــکار و نابــودی کــه از ســوی دولــت 

ــتان اجــرا می شــوند،   ــه ی کوردس ــه جامع ــرا علی و نیروهــای قدرت گ
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می منایــد.  جامعــه   ذاتــی  دفــاع  سیســتم  برقــراری  بــه  اقــدام 

خط مشــی دفــاع مــرشوع را در متامــی فعالیت هایــش رسلوحــه 

قــرار می دهــد و موضــع دفــاع از هویــت آزاد جامعــه ی دموکراتیــک 

ــوزش  ــوب آم ــن چارچ ــد. در ای ــان می ده ــود نش ــتان را از خ کوردس

ــی  ــای دفاع ــد. واحده ــا می بخش ــه ارتق ــازمان دهی را در جامع و س

و   )Yekîneyên Rojhilatê Kurdistan- YRK(کوردســتان رشق 

ــامت  ــان)Hêzên Parastina Jin -HPJ( تصمی ــی زن ــای دفاع نیروه

می کننــد.  اتخــاذ  خویــش  ویــژه ی  کنفرانس هــای  در  را  خــود 

نیروهــای دفاعــی در نظــام کــودار از ســازمان دهی ویــژه ی خویــش 

ــا  ــا ارگان ه ــاع مــرشوع ب ــه ی دف ــز کمیت ــق مرک ــد. از طری برخوردارن

ــی  ــای داخل ــد. فعالیت ه ــرار می کنن ــاط برق ــر ارتب ــای دیگ و نهاده

ــد.  ــم می مناین ــی خــود تنظی ــای آیین نامــه ی داخل ــر مبن خویــش را ب

در فعالیت هــای مربــوط بــه دفــاع مــرشوع، ریاســت مشــرک کــودار 

ــد.  ــرار می دهن ــب ق را مخاط

۱۲ـ کمیتــه ی ســازمان دهی خانــواده ی شــهدا: ســازمان دهی خانــواده ی 

ــئولیت  ــتان را مس ــی در رشق كوردس ــارزات آزادی خواه ــهدای مب ش

اصلــی خــود می دانــد. از طریــق ارتبــاط بــا خانواده هــای شــهدا بــه 

ســازمان دهی آن هــا می پــردازد و در فعالیت هــا مشــارکت می دهــد. 
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نظام سازمان دهی دموکراتیک
ـ ماده ی هجدهم:

ــی  ــگای ژنان ــتان »كۆمەڵ ــان آزاد رشق کوردس ــه ی زن  جامع

مخفــف   عنــوان  بــا  و  كوردســتان  رۆژهەاڵتــی  ئــازادی 

KJAR«: نظــام چرآســای کنفــدرال و دموکراتیــک زنــان رشق 

کوردســتان اســت، بــر مبنــای آزادی زن، آزادی جامعــه را 

می بخشــد.  تحقــق 

نظــام کنفــدرال اجتامعــات زنــان اســت کــه به صــورت 

ــی و  ــی، اجتامع ــک، سیاس ــای ایدئولوژی ــا در حوزه ه چرآس

ــورت  ــده دارد. به ص ــر عه ــاهنگی را ب ــش پیش ــی نق فرهنگ

فصل ششم
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نظام سازمان دهی دموکراتیک

اتونــوم و خودویــژه در مراکــز کمیته هــا و ارگان هــای اساســی 

کــودار جــای گرفتــه و خویــش را ســازمان دهی می منایــد. خط مشــی 

آزادی زن را مبنــای متامــی فعالیت هــای خویــش قــرار می دهــد، 

ــکل در  ــن ش ــردازد و بدی ــان می پ ــژه ی زن ــازمان دهی خودوی ــه س ب

جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق كوردســتان نقــش پیشــاهنگی 

ــا،  ــکیل کمون ه ــتای تش ــد. در راس ــا می منای ــی را ایف ــری و عمل فک

انجمن هــا، ســندیکاها، تعاونی هــا، مجالــس و کمیته هــای زنــان 

ــعه  ــی را توس ــارزه ی آزادی خواه ــه، مب ــای جامع ــی عرصه ه در متام

می بخشــد. اعضــای کــژار هــم در برابــر ارگان هــای خــود و هــم در 

ــژار در آن  ــه ک ــودار ک ــه  ک ــوط ب ــازمان ها و نهادهــای مرب ــر س براب

ــاختاری  ــه ی س ــژار به مثاب ــند. ک ــئول می باش ــد مس ــت می منای فعالی

ــودار مســئول اســت. ــال نظــام ک ــدرال در قب کنف

ـ ماده ی نوزدهم: 
جامعــه ی جوانــان رشق کوردســتان )كۆمه ڵــگای جه وانانــی رۆژهه اڵتــی 

:)KCR – )كوردســتان)ک.ج.ر

ــراد  ــه اف ــت ک ــان اس ــک جوان ــدرال دموکراتی ــای کنف ــکل چرآس تش

و گروه هــای مختلــف را گردهــم مــی آورد و نقــش پیشــاهنگی 

کــودار را بــر عهــده دارد. متامــی جوانــان در هــر جــای ایــران، 

كوردســتان و خــارج از آن می تواننــد به صــورت فــرد یــا گــروه و 

ــی،  ــای اجتامع ــی عرصه ه ــد. در متام ــارکت ورزن ــامع در آن مش اجت

بــرای اجرایی منــودن پروژه هــای خودمدیریتــی جوانــان، آمــوزش 

جنســیت گرایی،  علیــه  می دهــد.  قــرار  مبنــا  را  ســازمان دهی  و 



K   DAR 42K   DAR 43

ــی و ازخودبیگانگــی فرهنگــی  ــر ســاالری، قدرت گرای مردســاالری، پی

جوانــان کــورد مبــارزه می منایــد. ک.ج.ر در هامهنگــی بــا مدیریــت 

ــود را در آن  ــژه خ ــورت خودوی ــودار به ص ــای ک ــا و حوزه ه ارگان ه

ــری آن  ــن ارگان تصمیم گی ــد. عالی تری ــازمان دهی می منای ــا س نهاده

کنگــره می باشــد و ارگان اجرایــی آن، کوردیناســیون)هیأت اجرایــی( 

می باشــد. اعضــای آن، هــم در برابــر ارگان هــای خــود و هــم در برابــر 

ــودار مســئول هســتند. ارگان هــای ک

ـ ماده ی بیستم: 
 PARTIYA JIYANA AZAD  ـ ـ حزب حیات آزاد کوردســتان)پژاک(  الــف 

)A KURDISTAN)PJAK

پــژاک کــه نقــش پیشــاهنگی را در نظــام کنفــدرال کــودار ایفــا 

ــرد  ــئول پیش ــک مس ــت دموکراتی ــود مل ــای رهنم ــر مبن ــد،  ب می منای

حیــات آزاد و سیاســت دموکراتیــک می باشــد. بــر اســاس چاره یابــی 

مســئله ی کــورد و دیگــر خلق هــای ایــران، مبــارزه ی خویــش را 

آغــاز کــرده و رهیافــت ملــت دموکراتیــک را نتیجه بخش تریــن 

ــک ـ   ــه ی دموکراتی ــم جامع ــژاک، پارادای ــد. پ ــی می دان روش چاره یاب

اکولوژیــک و مبتنــی بــر آزادی زنــان را مبنــا کار قــرار می دهــد. 

متامــی تــوان خویــش را جهــت برســاخت ملــت دموکراتیــک کــورد و 

ــی دموکراتیــک بــه کار می گیــرد. ــب اســتاتوی خودمدیریت کس

ب ـ احزاب و سازمانهای سیاسی:

ــیس،  ــی تأس ــوند و مبان ــیس می ش ــه تأس ــی، آزادان ــزاب سیاس 1ـ اح

ــد. در  ــم می کنن ــنامه تنظی ــای اساس ــر مبن ــود را ب ــت خ کار و فعالی
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صورتی کــه حزبــی مفــاد پیامن نامــه ی کــودار را در نظــر نگیــرد، 

ــدارد. ــت های آن ن ــال سیاس ــئولیتی در قب ــچ مس ــودار هی ک

2ـ همــه ی قوانیــن و ضوابــط احــزاب بایســتی به صــورت شــفاف بــا 

ــی ـ  ــی فیزیک ــه نسل کش ــی ک ــود. احزاب ــته ش ــان گذاش ــق در می خل

فرهنگــی، اســتثامر دینــی و علــوم پوزیتیویســتی)اثبات گرایانه(، 

ــوری و خشــونت گرایی را مــرشوع  جنســیت گرایی، فاشیســم، دیکتات

ــد. ــت ندارن ــد، مرشوعی ــاح می دانن و مب

ـ ماده ی بیست ویکم:
موسسه ها و انجمن ها:

پیشــرد  طریــق  از  اجتامعــی  مشــکالت  چارهیابــی  باهــدف 

دموکراســی، حقــوق بــرش و محافظــت از محیط زیســت و مبــارزه بــا 

معضــالت اجتامعــی ازجملــه فقــر، بیــکاری، فحشــا و اعتیــاد تأســیس 

ــا  ــک را مبن ــط دموکراتی ــع ضواب ــر و به موق ــرای موث ــد. اج می گردن

می گیرنــد.

ـ ماده ی بیست ودوم:
اتحادیه ها:

ــد، مــرف، حفاظــت از محیط زیســت،  ــای تولی ــوان اتحادیه ه می ت

زنــان، جوانــان، شــهرداری ها و هــر حــوزه ی زندگــی اجتامعــی را 

ــاالت  ــا در ح ــن اتحادیه ه ــعه داد. ای ــا را توس ــود و آنه ــیس من تأس

فوق العــاده به عنــوان نیروهــای مشــاور نقــش خویــش را ایفــا 

می مناینــد.
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ـ ماده ی بیست و سوم:
سندیکا و تعاونی:

قدرت گــرا  و  دولت گــرا  کــه  هســتند  دموکراتیکــی  موسســات 

نیســتند؛ بــر مبنــای نگــرش »ســندیکا و تعاونــی دموکراتیــک و 

ــدام  ــد اق ــم کار و تولی ــه تنظی ــبت ب ــد و نس ــت می کنن آزاد« فعالی

ترویــج  کــه جهــت  نهادهایــی هســتند  ســندیکاها،  می مناینــد. 

ذهنیــت اقتصــادی دموکراتیــک و اكولوژیــک پیشــاهنگی می مناینــد. 

ــا  ــادی، ب ــای اقتص ــک در حوزه ه ــازمان دهی دموکراتی ــاد س ــا ایج ب

ــک  ــه ی دموکراتی ــت جامع ــکل گیری ذهنی ــد ش ــالش در رون کار و ت

ــد و  ــان می نهن ــد. واحدهــای کارای اقتصــادی بنی مشــارکت می مناین

مشــوق آن هــا می گردنــد. بــرای بنیان گــذاری و توســعه ی فدراســیون 

دموکراتیــک کار، تــالش می کننــد. بــا نیروهــای بین املللــی کار و 

زحمتکشــان همــکاری منــوده و فعالیت هــای منطقــه ای و بین املللــی 

انجــام داده و بــه ســازمان دهی مشــرک می پردازنــد.



K   DAR 45

نظام اقتصادی و مالی
ـ ماده ی بیست و چهارم:

۱ـ کــودار، در راســتای ارتقــای اقتصــاد اجتامعــی، »کمــون، 

نهادهــای  و  تعاونی هــا  انــواع  اقتصــاد،  آکادمی هــای 

ــن  ــای بنیادی ــوی نیازه ــه جواب گ ــوژی ک ــادی  ـ اکول اقتص

تأســیس و ســازماندهی می منایــد. را  جامعه انــد« 

ــک  ــات دموکراتی ــای حی ــه ارزش ه ــژه ای ب ــامم وی 2ـ  اهت

و  داده  اشــاعه  در همه جــا  را  آن  کمونــال می دهــد،  و 

به ویــژه مــدل اقتصــاد کمونــال را در روســتاها عملــی 

می ســازد. 

فصل هفتم
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3ـ منونه هــای تاریخــی اقتصــاد جمعــی را ارزشــمند می شــامرد و در 

ــالش  ــد ت ــک روزآم ــال و اکولوژی گســرش مدل هــای اقتصــادی کمون

می کنــد. 

4ـ  در مــدل اقتصــاد کمونــال، بــازار اجتامعــی بــه دوراز ســود پرســتی 

مرســوم در نظــام رسمایــه داری را مبنــا قــرار می دهــد.

5ـ در راســتای توســعه ی اقتصــاد کمونــال مفاهیمــی نظیــر رنــج ، کار، 

ــه،  ــی، بودج ــول، دارای ــازار، پ ــت، ب ــت، رقاب ــارت، صنع ــاوری، تج فّن

مالیــات، نظــام بانکــی و مالکیــت را بــر اســاس جوهــره ی جامعــه ی 

اخالقــی ـ سیاســی و خودمدیریتــی دموکراتیــک بازتعریــف می منایــد. 

6ـ اصــل دولــت + دموکراســی را در صــورت توافــق دولــت درزمینه ی 

بــر  داد.  خواهــد  قــرار  مبنــا  جامعــه  اقتصــادی  خودمدیریتــی 

ــا اقتصــاد و  ــال را ب ــک و کمون ــط اقتصــاد دموکراتی ــا، رواب ــن مبن ای

رسمایــه ی مرســوم تعییــن می منایــد و اصــول و معیارهــای مــورد نیــاز 

را تنظیــم می کنــد. 
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نظام عدالت اجتماعی
ـ ماده ی بیست و پنجم:

نظــام عدالــت اجتامعــی در متامــی حوزه هــای فعالیتــی 

ــش  ــتان، خوی ــک و آزاد رشق کوردس ــه ی دموکراتی در جامع

ــیس  ــی را تأس ــت اجتامع ــام عدال ــوده و نظ ــه من را نهادین

ــا  ــق ب ــی را مطاب ــر دادرس ــت، ام ــوان عدال ــد. دی می گردان

اصــول جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد اجرایــی می ســازد. 

دیــوان عدالــت، مرجــع صــدور حکــم نیســت ولــی در 

ــد،  ــه چارهیابــی عملــی دارن ــاج ب ــای کــه احتی مــورد دعاوی

می توانــد حکــم صــادر منایــد. پیــش از صــدور حکــم، نقــش 

فصل هشتم
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ــان  ــات می ــع اختالف ــتی و رف ــح و آش ــراری صل ــت برق ــوان عدال دی

ــالف  ــل اخت ــئولیت ح ــن مس ــد. همچنی ــر می باش ــای درگی طرف ه

میــان نهادهــای کــودار را بــر عهــده دارد. موظــف اســت در حیطه ی 

فعالیــت خویــش، از اصــول و مبانــی کــودار صیانــت بــه عمــل آورد 

ــا و  ــی نهاده ــودار در متام ــرارداد ک ــح ق ــدن صحی ــی ش ــر اجرای و ب

حوزه هــا نظــارت منایــد. اعضــای دیــوان عدالــت از ســوی کنگــره ی 

کــودار انتخــاب می شــوند و تعــداد افــراد تشــکیل دهنده ی هــر 

نهــاد دیــوان عدالــت بــه نیازهــای حــوزه ی مسئولیتی شــان بســتگی 

دارد. اگــر در جایــی کمیتــه ی عدالــت بــه هــر دلیلــی شــکل نگرفتــه 

باشــد مدیریــت، کار گروهــی را جهــت ایــن امــر موظــف می منایــد. 

اعضــای دیــوان عدالــت خــارج از کنگــره نیــز از ســوی مجالــس خلــق 

ــس  ــود مجل ــورت نب ــده و در ص ــده ش ــف برگزی ــق مختل در مناط

ــی انتخــاب می شــوند  ــک مردم ــق، از ســوی نهادهــای دموکراتی خل

کــه بــا حفــظ خودویژگی هاشــان در قبــال قــرارداد کــودار مســئول 

می باشــند.
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ـ ماده ی بیست و ششم:
تصمیامت مربوط به جنگ و صلح:

1 ـ در صــورت هجــوم نظامــی بــه جامعــه ی دموکراتیــک و 

آزاد رشق کوردســتان، اســتثامر سیاســی كوردســتان، اســتعامر 

اقتصــادی جامعــه و نسل کشــی فرهنگــی و فیزیکــی، حــق 

اســتفاده از دفــاع مــرشوع الزامــی اســت.

2 ـ در صــورت بــروز رشایــط فوق العــاده ی امنیتــی، مجمــع 

ــاء  ــبی اعض ــت نس ــا رای اکرثی ــودار ب ــره ی ک ــی کنگ عموم

ــرد.  ــی می گی ــگ تدافع ــالن جن ــه اع ــم ب تصمی

احکام مشترک

فصل نهم
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ــورد از  ــئله ی ک ــی مس ــای چارهیاب ــر مبن ــی، ب ــت جنگ 3 ـ در وضعی

طریــق راهکارهــای دموکراتیــک، ســعی در تــالش بــرای آتش بــس و 

ــح و آشــتی دارد.  ــراری صل برق

4ـ  در صــورت عــدم امــکان تشــکیل مجمــع عمومــی کنگــره ی کودار، 

در مــوارد مرتبــط بــا جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق كوردســتان، 

تصمیــم بــه جنــگ و صلــح، عقــد معاهــده و قراردادهــای دوجانبــه، 

ــی  ــورای مدیریت ــژاک، ک.ج.ر، ش ــژار، پ ــره، ک ــه ی کنگ ــأت رئیس هی

کــودار و کمیتــه ی دفــاع مــرشوع، مشــرکا اختیــارات تصمیم گیــری و 

اجرایــی برابــر بــا مجمــع عمومــی را خواهنــد داشــت.

ـ ماده ی بیست و هفتم:
مبانی و ضوابط دموکراتیک:

1ـ نظــام کــودار بــر مبنــای پیشــرد و تنظیــم جامعــه ای دموکراتیــک 

اســتوار اســت. ازایــن رو تشــکیل و گســرش مجالــس، ســازمان دهی ها، 

تشــکالت و نهادهــای بومــی در متامــی عرصه هــا و حوزه هــا بــه 

رشطــی کــه تصمیــامت هــر یــک از آن هــا بــه زیــان کلیــت جامعــه 

نباشــد، مجــاز اســت.

2ـ متامــی اعضــای ارگان هــای مدیریتــی از طریــق انتخابــات برگزیــده 

ــای  ــق نهاده ــده، از طری ــای انتخاب ش ــی مدیریت ه ــوند. متام می ش

نظارتــی اجتامعاتــی کــه رای داده انــد، در صــورت عــدم اجــرای 

صحیــح مســئولیت ها و وظایف شــان و یــا ناکارآمــدی می تواننــد 

خلــع مســئولیت شــوند.

3ـ نظــام ریاســت مشــرک را به عنــوان یــک اصــل مبتنــی بــر برابــری 
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)ضمــن در نظــر گرفــن تفاومتنــدی( زن و مــرد می پذیــرد.

4ـ در همــه ی حوزه هــای فعالیتــی، مشــارکت برابــر و یکســان زن و 

مــرد را مبنــا قــرار می دهــد.

5ـ در رونــد تصمیم گیــری و اجــرا، خودمدیریتــی و خودویژگــی 

ــوان  ــان، تنوعــات اتنیکــی، فرهنگــی و اعتقــادی را به عن ــان، جوان زن

ــرد. ــل می پذی ــک اص ی

6ـ متامــی کمیته هــا و نهادهــا، بــه انتقــادات و پیشــنهاد های جامعــه 

رســیدگی منــوده و خلــق را از چندوچــون فعالیت هــای خویــش آگاه 

ــد.  می مناین

7ـ در جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق كوردســتان، باالتریــن مرجــع 

تصمیم گیــری، خلــق می باشــد و کمیته هــا و نهادهــای اجرایــی 

موظــف بــه عملی ســازی تصمیــامت مأخــوذ از ســوی مجالــس خلــق 

می باشــند. 

تصویبــی  آیین نامه  هــای  و  تصمیــامت  قوانیــن،  درصورتی کــه  8ـ 

از ســوی کمیتــه یــا نهــادی بــا قــرارداد کــودار مغایــر باشــند، فاقــد 

ــود. ــد ب ــی خواهن ــار اجرای اعتب

مکانیســم  طریــق  از  ارگان هــا  و  نهادهــا  کمیته هــا،  متامــی  9ـ 

ــد.  گزارش نویســی و بخشــنامه در هامهنگــی و اتحــاد بــه رس می برن

همچنیــن در مشــارکت دموکراتیــک، ابتــکار عمــل فــردی و جمعــی 

مبنــا قــرار داده می شــود.
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ـ ماده ی بیست و هشتم:
ضوابط تغییر در قرارداد:

بــا درخواســت ریاســت مشــرک کــودار، شــورای مدیریتــی و دیــوان 

کنگــره ی کــودار یــا بــا درخواســت حداقــل یک ســوم اعضــای مجمــع 

عمومــی می تــوان الیحــه ی تغییــرات در قــرارداد کــودار را ارائــه 

منــود. پیشــنهاد های در نشســت های مجمــع عمومــی کــودار مطــرح 

گشــته و بایســتی بــه تاییــد اکرثیــت نســبی مجمــع عمومــی برســد.

شورای انتخابات:

ــه از  ــات ک ــورای انتخاب ــای ش ــت اعض ــره لیس ــه ی کنگ ــأت رئیس هی

ــی  ــه مجمــع عموم ــد ب ــت تایی ــردد را جه ســه عضــو تشــکیل می گ

کنگــره تقدیــم می منایــد. شــورای انتخابــات، عالی تریــن ارگان جهــت 

ــت.  ــی اس ــات و همه پرس ــزاری انتخاب ــت و برگ ــزی، مدیری برنامه ری

ــش  ــن مصــوب به پی ــه و قوانی ــا آیین نام ــق ب ــش را مطاب فعالیت های

انتخاباتــی،  نارضایتی هــای  بررســی  و  پیگیــری  جهــت  می بــرد. 

نهادهــای خویــش را ایجــاد می منایــد. شــورای انتخابــات پــس از 

پیگیــری و بررســی نارضایتی هــا، تصمیــم نهایــی را اتخــاذ می منایــد. 

در رابطــه بــا موضوعــات حیاتــی کــه بــه جامعــه ی کوردســتان 

مربــوط می باشــند، اقــدام بــه همه پرســی می منایــد. اگــر در رابطــه 

ــان اجتامعــات  ــا می ــان نهادهــای بومــی ی ــامت، می ــا برخــی تصمی ب

و گروه هــا، نارضایتــی بــه وجــود آیــد و بــه توافــق نرســند،  راه حــل 

اگــر تصمیــامت نهادهــای بومــی و  را در همه پرســی می بینــد. 

اجتامعــات در تقابــل بــا آیین نامــه باشــند، شــورای انتخابــات از حــق 
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ــو « برخــوردار اســت. » وت

ماده ی بیست و نهم:
سوگندنامه:

ــی  ــک و مبتن ــک، اکولوژی ــه ی دموکراتی ــم جامع ــاس پارادای ــر اس ب

بــر آزادی زن، جهــت آنکــه بــه ارزش هــای جامعــه ی اخالقــی ـ 

سیاســی پایبنــد مبانــم؛ بــرای بنیان نهــادن ملــت دموکراتیــک در 

ــرار  ــا ق ــال را مبن ــی کمون ــم؛ حیات ــاهنگی منای ــتان پیش رشق کوردس

ــد  ــران متعه ــتان و ای ــه همزیســتی خلق هــای رشق کوردس دهــم، ب

باشــم؛ در برابــر جنســیت گرایی جامعــه مبــارزه منایــم؛ جهــت بنیــاد 

ــن  ــه  ای آزاد در باالتری ــرد و جامع ــه ف ــل ب ــی آزاد و نی ــادن حیات نه

ســطح تــالش منایــم؛ و بــرای آزادی رهــر آپــو تــالش کنــم، در پیشــگاه 

مؤســس نظــام کــودار رهــر آپــو، شــهدای راه آزادی، خلــق کــورد و 

ــاد  ــوگند ی ــم، س ــاد می کن ــوگند ی ــواه، س ــای آزادی خ ــی خلق ه متام

می کنــم، ســوگند یــاد می کنــم. 


