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پیشگفتار

خاورمیانــه کــه پیرامــون ارزشهــا ،باورداشـتها و فرهنگهای
مشــرک هــزاران ســال زیســته ،از فرهنگــی دارای قدمــت
برخــوردار میباشــد کــه بــر مبنــای طبیعــت اجتامعــی و
تاریخــی شــکلگرفته اســت .جوامــع خاورمیانــه کــه هـزاران
ســال در چارچــوب تــوازن روابــط و چالشهــای ناشــی از
تفاومتندیهــای اجتامعــی بــا یکدیگــر زیســتهاند ،از طریــق
دولـتـ ملــت تجزیــه گشــته و ایــن تجزیــه مســایل بســیار
جــدیای را بــا خــود بــه همــراه داشــته اســت .تحمیــل
اقتــدار دولـتـ ملتهایــی کــه برســاخته شــدهاند ،از ســوی
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بافــت اجتامعــی خاورمیانــه مــورد پذیــرش واقــع نگشــته؛ دول ـتـ
ملتهایــی کــه در داخــل همیشــه بــا خلقهــای خویــش و در
خــارج نیــز بــا یکدیگــر در جنــگ و درگیــری بودهانــد .ایجــاد تفرقــه
مابیــن خلقهــا تحــت پوشــش دول ـتـ ملتهــای کوچــک ،واپاشــی
هویــت ،جامعــه و فرهنــگ خلقهــا ،ایجــاد ســاختارهای یکدســت
و کشــتار خلقهــا بــه دســت یکدیگــر بــا اســتفاده از ملیگرایــی
نتیج ـهی مدرنیت ـهی رسمای ـهداری اســت.
در ایــن برهــه از تاریــخ ،بزرگتریــن رهــاورد نظــام جهانــی
رسمایــهداری بــرای خلقهــا و ملتهــا تنهــا جنــگ و نسلكشــی
بــوده اســت .جنــگ میــان نیروهــای مدرنیتــهی رسمایــهداری و
نیروهــای قدرتگــرا در خاورمیانــه بــه اوج خویــش رســیده و از
ســوی دیگــر نیروهــای دموكراتیــك خلقهــا نیــز در پــی راهــی
جهــت گــذار از كائوس(آشــوب) شــدیدی هســتند كــه متــام منطقــه
را دربــر گرفتــه اســت .میتــوان گفــت كــه جنــگ جهانــی ســوم در
ت زمــان ،از
حــال جریــان اســت .ایــن جنــگ ،از نظــر گســره و مــد 
هــر دو جنــگ جهانــی پیشــین ،عمیقتــر و طوالنیتــر میباشــد.
پتانســیل خودنوســازی نظــام جهانــی رسمایـهداری در منطقــه یافــت
منیشــود .امــری كــه روی میدهــد ،پوســیدگی و واپاشــی نظــام
اســت .دولــتـ ملتهــای مركزگــرای ســنتی نیــز دیگــر قــادر بــه
اســتمرار موجودیــت خویــش نبــوده و ناكارآمــدی آنهــا بیشازپیــش
منایــان شــده اســت .مــدل دول ـتـ ملــت و راهكارهــای ملیگرایانــه
نهتنهــا مبــارزات خلقهــا و بهویــژه خلــق كــورد را بــه نتیجــهای
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نرســانده بلكــه بــر دامن ـهی بحرانهــا و مسائلشــان افــزوده اســت.
بنابرایــن طــرح و اجـرای مــدل دموكراتیــک آلرتناتیــوی كــه قــادر بــه
گــذار از بنبســتهای ناشــی از دولــتـ ملــت باشــد ،اهمیتــی
تاریخــی و حیاتــی یافتــه اســت.
خلــق كــورد و جنبــش هویتطلبــی و آزادیخواهــی آن ســاله
اســت كــه بــه مبــارزه بــرای حفــظ موجودیــت و آزادی خویــش
پرداختهانــد .بــا توجــه بــه تجربـهی عظیــم تاریخــی خــود ،از دولـتـ
ملتگرایــی گــذار كــرده و بــا اتــكا بــه رهیافــت ملــت دموكراتیــک،
آلرتناتیــو نوینــی جهــت حــل مســائل اجتامعــی و سیاســی خویــش
مطــرح ســاختهاند .چارهیاببــودن نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــك
بهویــژه بــه دلیــل تطابــق آن بــا رسشــت آكنــده از تنــوع جامعــه،
آغــاز عــر دموكراســی را بــا پیشــاهنگی خلــق كــورد نویــد میدهــد.
بــر ایــن مبنــا خلــق كــورد در رشق كوردســتان و ایـران ایــن نظــام را
بهعنــوان راهــكاری دموكراتیــك و غیردولتــی ،جهــت حــل مســائل
خــود و متــام تنوعــات هویتــی كــه در كوردســتان زندگــی میكننــد
مبنــا میگیــرد.
مبانــی اساســی نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک در رشق كوردســتان
بدیــن شــکل اســت:
۱ـ دولــتـ ملــت و ملیگرایــی ،مانعــی جــدی در برابــر نهادینــه
شــدن و گســرش دموکراســی و آزادی جامعــه اســت .بــه جامعــه
القــا میکنــد کــه تنهــا راه رســیدن بــه آزادی و ارادهمنــدی سیاســی و
اجتامعــی ،تشــکیل دولــت میباشــد .امــا وضعیــت کنونــی خاورمیانه
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و بحرانــی کــه جامعــهی جهانــی بــا آن مواجــه شــده ،نشــان از
عــدم كارایــی مــدل دول ـتـ ملــت دارد .نیروهــای هژمونیــك نظــام
رسمای ـهداری ب ـرای رســیدن بــه ســود بیشــینه ،همیشــه از سیاســت
تفرقهانــدازی و جنگافــروزی میــان جوامــع اســتفاده منودهانــد.
مــدل دولــتـ ملــت بــا ایجــاد جامعــهای یكدســت ،دشــمن متــام
تنوعــات و تفاوتهایــی اســت كــه در جوامــع وجــود دارنــد .نظــام
كنفدرالیســم دموكراتیــك در برابــر ایــن وضعیــت ،مدلــی غیردولتــی و
دموكراتیــك اســت كــه آزادی و ارادهمنــدی متامــی تنوعــات اجتامعــی
را ممكــن میگردانــد و بــا گــذار از منطــق سودپرســت نظــام
رسمایــهداری ،منجــر بــه صلــح و گــذار از بحرانهــا میگــردد.
۲ـ نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــك ،نظامــی دموکراتیــک و غیردولتــی
اســت کــه متامــی اقشــار و تنوعــات اجتامعــی و در صــدر آنــان زنــان
و جوانــان ،بــر اســاس شــهروندی آزاد و برابــر ،مجالــس شــهروندی
آزاد و برابــر را پدیــد میآورنــد .ایــن نظــام توانــش را در عرصههــای
اجتامعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی ،علمــی ،هــری ،سیاســی ،دفاعــی،
دیپلامتیــک و حقوقــی از نیــروی ذاتــی تنوعــات موجــود در جامعــه
میگیــرد.
۳ـ مناســبات كنفدرالیســم دموكراتیــك بــا دولــت ،از راه فرموالســیون
«دولــت +دموکراســی» تنظیــم میگــردد .مبنــای کار ،سازشــی
اصولــی اســت کــه دربردارنــدهی پذیــرش متقابــل دولــت و نظــام
مدیریتــی جامعــهی دموکراتیــک اســت .كنفدرالیســم دموكراتیــك
بــدون رد و انــکار دولــت یــا مبدلشــدن بهضمیمــهی آن ،مدلــی
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اســت کــه دموكراتیزاســیون جامعــه را مبنــا قــرار میدهــد.
۴ـ حداقلیتریــن رشط الزم جهــت آنكــه كنفدرالیســم دموكراتیــك
بــا دولــت ایــران زیــر یــك ســقف سیاســی مشــرك بــه رس بــرد،
پذیــرش اســتاتوی(جایگاه رســمی) خودمدیریتــی دموكراتیــك اســت.
بایســتی خاطــر نشــان ســاخت کــه هــدف خودمدیریتــی دموكراتیــك
سهیمشــدن در اختیــارات دولتــی نیســت بلکــه شــكلگیری
مدیریــت یــا اتوریت ـهی دموكراتیــك جامعــه در چارچــوب مرزهــای
کنونــی ای ـران میباشــد .پیداســت كــه رســیدن بــه چنیــن اســتاتویی
از طریــق یــك قانــون اساســی دموكراتیــك برقـرار خواهــد گشــت كــه
منــود ســازش میــان جامع ـهی دموكراتیــك و دولــت اســت .در غیــر
ایــن صــورت ،كنفدرالیســم دموكراتیــك بهطــور یکطرفه(دوفاکتــو)
بــه برق ـراری خودمدیریتــی دموكراتیــك اقــدام خواهــد كــرد.
 ۵سیاســت دموكراتیــك بــدون آزادی زن امــری ناشــدنی اســت و
منیتــوان صلــح را توســعه داد و از محیطزیســت حفاظــت منــود.
زنــان بــه شــکل اتحادیـهی کنفــدرال و بــه حالــت اتونــوم و خودویژه
در كنفدرالیســم دموكراتیــك جــای گرفتــه و خــود را ســازماندهی
میکننــد.
۶ـ جوانــان بهعنــوان پیشــاهنگان نظــام ،نقشــی اساســی در
کنفدرالیســم دموکراتیــک بــر عهــده دارنــد .جوانــان نیرویــی
دموکراســیخواه و آزادیطلــب هســتند کــه در پیشــرد جامعــهی
اخالقــی و سیاســی دارای نقــش اساســی هســتند .جوانــان بهصــورت
تشــکلی کنفدرالــی و بــه حالــت اتونــوم ،در كنفدرالیســم دموكراتیــك
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جــای گرفتــه و بــه ســازماندهی خویــش میپردازنــد.
۷ـ در نظــام كنفدرالیســم دموکراتیــک ،جامعــه مرجــع تصمیمگیــری
اســت .بحــث ،تصمیمگیــری و اجــرای امــور از ســوی نیروهــای
دموکراتیــک جامعــه و مبتنــی بــر انتخابــات اســت .دموکراســی
بهصــورت مســتقیم بــا مشــارکت متامــی تنوعــات موجــود در جامعــه
بــه مطلوبتریــن شــکل ممکــن اج ـرا میگــردد .در ایــن نظــام فــرد
انتخابشــونده و مجریــان ،تنهــا حــق اج ـرای تصمیــات جامعــه را
دارنــد.
 ۸ـ در نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــك ،تصمیــات و مصوبــات از
جانــب مجالــس روســتا ،مجالــس بخــش و مجالــس محلههــا و
نواحــی شــهری اخــذ میگردنــد .معتربتریــن نهــاد تصمیمگیــری،
مجالــس خلــق میباشــند .تصمیــات از ســوی شــورای مدیریتــی کــه
مناینــدهی متامــی تنوعــات موجــود در رشق کوردســتان اســت عملــی
میشــود.
۹ـ مدرنیت ـهی رسمای ـهداری بهواســطهی رسمایهپرســتی ،صنعتگرایــی
و «دولــتـ ملت»گرایــی ،محیطزیســت را تخریــب منــوده اســت.
كنفدرالیســم دموكراتیــک بــا حساســیت و هوشــیاری بــا مســئلهی
محیطزیســت برخــورد منــوده و بــا آن همخوانــی و ســازگاری دارد.
از طریــق احیــای فرهنــگ اکولوژیســتی در جامعــه ،بــه تقابــل بــا
اســتیال ،نابودســازی و اشــغالگری میپــردازد و اقتصــاد و جامع ـهای
بــا ماهیتــی محیطزیســتگرا را مبنــا قــرار میدهــد.
۱۰ـ كنفدرالیســم دموكراتیــك ،در برابــر تهدیــد نیروهــای مهاجــم
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خارجــی و مداخــات نیروهــای ســلطهجوی داخلی(مداخلــه و
حملــهی طبقــات قدرتطلــب درون جامعــه) ،از نیــروی دفــاع
ذاتــی برخــوردار اســت .در نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــک هــر
واحــد اجتامعــی طبــق اصــل جهانشــمول دفــاع ذاتــی ،از خــود
دفــاع میمنایــد ولــی ایــن امــر بــه معنــای ارتشســاالری نیســت.
واحدهــای دفــاع ذاتــی هرچنــد از اختیــار عمــل الزم برخوردارنــد امــا
تحــت كنــرل ارگان هــا و نهادهــای سیاســت دموكراتیــک قـرار دارند.
۱۱ـ نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــك بــا نگــرش هایــی كــه جامعــه
را هیــچ میانگارنــد ،همچنیــن نگرشــی كــه فردگرایــی لیــرال را
مرشوعیــت میبخشــد مبــارزه میمنایــد و تــوازن میــان جامعــهـ
فــرد را مبنــا میگیــرد.
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فصلاول
مبانی و اصول

ـ مادهی یکم:

نام نظام:
نــام آن جامعــهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان(كۆمەڵگای
دیمۆكراتیــك و ئــازادی رۆژهەاڵتــی كوردســتان) اســت کــه اختصــارا
کــودار( )KODARخوانــده میشــود.

ـ مادهی دوم:

موسس کودار:
موســس و رهــر ایــن نظــام ،رهــر خلقهــای کوردســتان ،عبداللــه
اوجــاالن اســت.
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ـ مادهی سوم:

ماهیت کودار:
جامعــهی دموکراتیــک و آزاد رشق كوردســتان(کودار) ،نظامــی
کنفــدرال اجتامعــی مبتنــی بــر حــق تعییــن رسنوشــت ملتهــا
بــه دســت خودشــان اســت .دموکراســی ،آزادی زن و زندگــی
محیطزیســتگرا را مبنــا قــرار میدهــد .نظامــی غیردولتــی بــوده
و ســازماندهی اجتامعـیـ سیاســی ،فرهنگــی و دموکراتیــک جوامــع
را مبنــا قــرار میدهــد .متامــی اجتامعــات اتنیکــی ،ملــی ،دینــی،
مذهبــی و فرهنگــی میتواننــد خویــش را بــه شــکل کمــون ،مجلــس،
کنگرههــا ،آکادمیهــا ،ســندیکاها ،تعاونیهــا و احــزاب ســازمان
بخشــند .بــر مبنــای ابعــاد ملــت دموکراتیک(سیاســی ،اجتامعــی،
ِ
مشــرک آزاد ،اقتصــادی ،حقوقــی ،فرهنگــی ،آموزشــی،
زندگــی
دفــاع ذاتــی و دیپلامســی) ســازماندهی میشــود .انتخابــات و
تصمیمگیــری دموکراتیــک بومــی و اصــل مشــارکت را در متامــی
ســطوح مبنــا میگیــرد .همزیســتی تنوعــات اجتامعــی بــر مبنــای
آزادی و برابــری (بــا مدنظــر گرفــن تفاومتندیهــا) را میپذیــرد .در
چارهیابــی مســائل جامعـهی كــورد و ســایر تنوعــات اتنیکــی ،ملــی و
دینـیـ مذهبــی موجــود در رشق كوردســتان ،رویکردهــای دولتگـرا
و ملیگ ـرا را نپذیرفتــه و مــدل ملــت دموکراتیــک را مبنــا میگیــرد.
بـرای جوامــع رشق کوردســتان ،مــدل ملــت دموکراتیــک و در خــارج
از کوردســتان نیــز اتحــاد دموکراتیــک ملتهــا و خلقهــای ای ـران را
مبنــا قــرار میدهــد.
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ـ مادهی چهارم:

پرچم:
در زمینـهای ســبز رنــگ ،درختــی بــا تنـهای قهــوهای و شــاخ و برگــی
بــه شــکل خورشــیدی کــه ســتارهای رسخ در وســط خورشــید جــای
میگیــرد و کلمـهی  KODARبــا رنــگ رسخ در زیــر تنـهی درخــت
نوشــته میشــود.

ـ مادهی پنجم:

مبانی و اصول نظام:
1ـ کــودار ،اســتقالل ســازمانی و اتحــاد کنفــدرال دموکراتیــک را مبنــا
قــرار میدهــد.
2ـ علیــه هرگونــه اســتعامر و نسلکشــی فرهنگــی و فیزیکــی مبــارزه
منــوده و از حقــوق دموکراتیــک جوامــع رشق كوردســتان دفــاع
میکنــد.
3ـ بــر مبنــای اســتقالل دموکراتیــک بــه می ـراث تاریخــی ،فرهنگــی
و اجتامعــی خلقهــا احــرام میگــذارد .تــاش میکنــد کــه در
حــوزهی عملــی ،حــق ســازماندهی آزاد و دموکراتیــک خلــق کــورد
را در قانــون اساســی ای ـران تعییــن کنــد.
4ـ جامع ـهای اســت مشــرک كــه اف ـراد و اجتامعــات آزاد بــا ارادهی
ذاتــی خــود آن را تشــكیل دادهانــد .نیروی متحــد کننــده ،ارادهی آزاد
افــراد و گروههایــی اســت كــه تصمیــم گرفتهانــد در درون کــودار
گــرد آینــد.
5ـ ســازماندهی جوامــع مبتنــی بــر «فــردـ شــهروند دموکر ِ
اتیــک
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آزاد و کمونــال» را در چارچــوب مجالــس جوامــع دموکراتیــک و بــر
اســاس تــوان و اســتعداد ذاتــی آنــان محقــق میســازد.
6ـ در مقابــل فردگرایــی نظــام رسمایــهداری ،زندگــی جمعــی و
اشــراکی را در همــهی عرصههــا پذیرفتــه و گســرش میدهــد.
۷ـ پارادایــم جامعـهی دموکراتیــک ،اکولوژیــک و مبتنــی بــر آزادی زن
را میپذیــرد و پیشــرد میدهــد و در برابــر هــر نــوع ذهنیــت و
نظــام مردســاالرانه مبــارزه میکنــد.
۸ـ حیــات اکولوژیــک را مبنــا ق ـرار میدهــد و در راســتای اســتقرار
حیاتــی اکولوژی ـکـ اجتامعــی تــاش میمنایــد.
۹ـ زندگــی اخالقــی و سیاســی را مبنــا قـرار میدهــد و در چارچــوب
سیاســت دموکراتیــک بــه ســازماندهی مجلــس ،کمــون ،آکادمــی و
تعاونــی میپــردازد و بــر ایــن مبنــا خودمدیریتــی جامعــه را توســعه
میبخشــد.
۱۰ـ بــرای پیشــرد و قبوالنــدن هویــت كــوردی در متامــی ســطوح
اجتامعــی و سیاســی مبــارزه میمنایــد .گســرش و حامیــت از حقــوق
همــهی خلقهــا و اقشــاری کــه در كوردســتان بــه رس میبرنــد و
گســرش فرهنــگ و آمــوزش بــه زبــان مــادری و خودمدیریتــی و
خودســازماندهی آنــان را اســاس قــرار میدهــد.
1۱ـ خودمدیریتــی اقتصــادی مبتنــی بــر نظــارت جامعــه بــر
اقتصــاد را مبنــا میگیــرد و بــازار اقتصــادی کمونــال را گســرش و
ســا زما ند هیمیمنا ید .
۱۲ـ در برابــر اقدامــات رسکوبگران ـهی دول ـتـ ملــت نظیــر اعــال
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نسلکشــی فرهنگــی و فیزیکــی بــر خلــق و رسزمیــن كــورد و دیگــر
جوامــع موجــود در كوردســتان در چارچــوب دفــاع مــروع مبــارزه
میمنایــد.
۱۳ـ از طریــق بهجــای آوردن مبــادی کنفدرالیســم دموکراتیــک،
همگرایــی و اتحــاد كوردســتان را اســاس قـرار میدهــد .کنفدراســیون
دموکراتیــک خلقهــای ایــران را مبنــا قــرار میدهــد و برگــزاری
کنگــرهی دموکراتیــک رشق کوردســتان را جــزو اهــداف خویــش
برمیشــارد.
۱۴ـ در ایـران ،بــر اســاس نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک متامــی خلقها،
هویتهــا و باورداشــتها را میپذیــرد.

ـ مادهی ششم:

تعریف فردـ شهروند کودار:
متامــی اف ـرادی کــه پیامننام ـهی کــودار را میپذیرنــد و در چارچــوب
اهــداف آن فعالیــتمیمناینــد ،شــهروندان کــودار محســوب میگردند.

ـ ماده هفتم:

سیستم فردـ شهروند دموکراتیک ،آزاد و برابر:
همـهی شــهروندان کــودار ،از حقــوق و آزادیهــای مصــوب در ایــن
قــرارداد برخوردارنــد .کــودار و شــهروند آن ،مســئولیتپذیری در
برابــر همدیگــر و پایبنــدی بــه اصــول منــدرج در ق ـرارداد را اصــل
بنیادیــن اخالقیبــودن میشــارند .فــرد میتوانــد بهگونــهای
متناســب بــا تفاومتندیهــا ،دارای بیــش از یــک هویــت شــهروندی
باشــد و یــا از شــهروندی کــودار خــارج شــود.
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فصل دوم
حقوق و آزادیهای اساسی

ـ مادهی هشتم:

1ـ کــودار ،حقــوق دموکراتیــک بیناملللــی و اعالمیههــای
حقــوق بــر را پذیرفتــه ،از آن پشــتیبانی منــوده و در امــور
اجرایــی آنــان را محــرم میشــارد.
۲ـ هــر شــخصی حــق دارد از ارزش هــا و کرامــت انســانی
خــود دفــاع کنــد .کــودار بــا هــر نــوع شــکنجه ،اعــدام و
تحقیــر کــه ناشــی از ذهنیــت دولتگــرا و قدرتگراســت،
مبــارزه میکنــد.
۳ـ در نظــام کــودار هیــچ شــخص یــا نهــادی منیتوانــد حــق
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حیــات را بــه هیــچ دلیــل و علتــی از انســان ســلب منایــد.
 -۴زنــان بهعنــوان فــردـ شــهروندان آزاد و برابــر ،دارای حقــوق
سیاســی ،اجتامعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی میباشــند و میتواننــد
بــه شــیوهای یکســان ،در متامــی امــور اجتامعــی جــای بگیرنــد.
همچنیــن از حــق تأســیس حــزب ،جنبــش ،نهــاد ،انجمــن و مشــارکت
در متامــی حوزههــا برخوردارنــد.
۵ـ هــر کــس از حــق مشــارکت آزاد و فعاالنه در سیاســت دموکراتیک
برخوردار اســت.
۶ـ هیــچ شــخصی را منیتــوان بــه خاطــر تفــاوت و متایــز اتنیکــی،
دینــی ،مذهبــی ،فرهنگــی ،هویــت اجتامعــی و جنســیتیاش ،مــورد
حقــارت ق ـرار داد یــا برایــش امتیــازی قائــل شــد.
۷ـ دفــاع مــروع در برابــر برخوردهــای ســلطهجویانه و
خشــونتآمیز در چارچــوب حقــوق و هنجارهــای اجتامعــی از
حقــوق اساســی فــرد اســت.
8ـ حــق آزادی بیــان ،عقیــده ،اندیشــه ،عمــل و ســازماندهی بایســتی
تحــت ضامنــت قـرار گیرد.
9ـ هــر شــهروند و یــا اجتــاع کــودار ،حــق دارد از راههــای
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 ســازماندهی دموکراتیــک و صیانــت
از فرهنــگ و توســعهی جامع ـهی خویــش برخوردارنــد .هیــچ فــرد
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یــا گروهــی منیتوانــد باورداشــتهای خویــش را بــا توســل بــه
ابزارهــای زورمدارانــه بــر اف ـراد یــا گروههــای دیگــر تحمیــل منایــد.
11ـ زندگــی در جوامــع محیطزیســتگرا از حقــوق اساســی و بنیادیــن
هــر شــخصی بــوده و هــر کــس میتوانــد منابــع طبیعــی را بــا رشط
حفــظ محیطزیســت و بــه دور از سوءاســتعامل آن در چارچــوب
رفــع نیازهــای اساســی جامعــه مــورد اســتفاده قـرار دهــد.
12ـ خلقهــا و جوامــع از حــق آزادان ـهی تعییــن رسنوشــت خویــش
برخــوردار میباشــند .مقاومــت خلقهــا و جوامــع در برابــر
اســتحالهی فرهنگــی و قتلعــام فیزیکــی و هجــوم بــه ارزشهــا و
دستاوردهایشــان حقــی مــروع شــمرده میشــود.
13ـ دســرنج یــدی و فکــری هرکــس حفــظ شــده و مانــع از اســتثامر
آن میشــود.
14ـ همــهی شــهروندان و اجتامعــات فرهنگــی حــق همــکاری بــا
ســازمانهای دموکراتیــک بیناملللــی و ســازماندهی خویــش بــر
اســاس مبانــی و اصــول کــودار را دارا میباشــند.
۱۵ـ هــر زن و مــردی از حــق مبــارزه در برابــر ذهنیــت مردســاالر
برخــوردار میباشــد و بهمنظــور بنیــان نهــادن و تامیــن جامعــهی
آزاد ،برابــر و دموکراتیــک از حــق خودســازماندهی برخــوردار اســت.
۱۶ـ کــودکان حــق برخــورداری از بهداشــت روحــی ،جســمی و ذهنی
را دارا میباشــند .مبانــی آموزشــی و رشــد و پرورشــی آنهــا از ســوی
خانــواده و نهادهــای جامعــه تعییــن میگــردد .هویــت ،فرهنــگ
و زبــان مــادری آنــان قابــل تغییــر منیباشــد .منیتــوان حیثیــت و
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کرامــت آنهــا را خدش ـهدار منــود .نبایــد آنهــا را بــه کار اجبــاری و
ازدواج واداشــت و یــا بــه جنــگ فرســتاد.
۱۷ـ شــهروندان کــودار ،بــدون لحــاظ هیــچ فــرق و امتیــازی از حقوق
شناختهشــدهی مقــرر در قـرارداد کــودار ،برخوردارنــد.
1۸ـ جوانــان از حــق مشــارکت در متامــی فعالیتهــا و مدیریــت در
متامــی عرصههــای کــودار برخــوردار میباشــند.
۱۹ـ در نظــام کــودار ،کهنســاالن از حــق حیاتــی رشافتمندانــه و آزاد
کــه در آن کرامــت و حرمــت آنهــا محفــوظ باشــد ،برخوردارنــد و
بســرهای الزمــه جهــت انتقــال تجربیــات مطلــوب آنهــا بــه جامعــه
فراهــم میشــود.
 20ـ در نظــام کــودار ،معلولیــن از حــق اســتفاده از کلیـهی امکانــات
ســامت و آمــوزش برخوردارنــد و حقدارنــد کــه در جامعـهای آزاد و
بــا کرامــت زندگــی کنند.
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فصلسوم

ـ مادهی نهم:

وظایف اساسی

1ـ هــر شــهروند کــودار ،مســئولیت و وظیفــهی دفــاع از
آزادی و دموکراســی خلقهــا و پیشــرد جامع ـهی اخالق ـیـ
سیاســی مبتنــی بــر اصــول منــدرج در ق ـرارداد را دارد.
2ـ هــر شــهروند کــودار ،زندگــی مطابــق بــا موازیــن و
هنجارهــای اخالقــیـ سیاســی و اجتامعــی را مبنــا قــرار
میدهــد.
 -3هــر شــهروند کــودار ،بــر اســاس خطمشــی آزادی زن،
آمــوزش و پرورانــدن خویــش و مشــارکت در زندگــی آزاد را
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مبنــا میگیــرد.
4ـ هــر شــهروند کــودار بــا مبنــا قــرار دادن اینکــه «کار ،آزادی
اســت» ،زندگــی فــردی و اجتامعــی و مشــارکت داوطلبانــه در
پیشــرد امــور زندگــی را اســاس میگیــرد.
5ـ هــر شــهروند کــودار ،آموخــن زبــان مــادری و ترویــج آن را اســاس
قـرار میدهــد .آزادی زبــان مــادری ،آمــوزش و ترقــی در ایــن مســیر
را مبنــا میگیــرد.
6ـ هــر شــهروند کــودار ،تقویــت ،احیــا و حفــظ ارزشهــای تاریخــی
و فرهنگــی خــود را مبنــا ق ـرار میدهــد.
7ـ هــر شــهروند کــودار ،در زندگــی خویــش بــر مبنــای آگاهــی
اجتامعــی و اکولوژیــک عمــل میمنایــد.
8ـ هــر شــهروند کــودار ،در هنــگام هجــوم نظامــی خارجــی و
نسلکشــی فرهنگــی و فیزیکــی ،در امــر دفــاع از خویــش ،جامعــه
و رسزمینــش مســئول میباشــد.
9ـ هــر شــهروند کــودار ،علیــه تجــاوز بــه ارزشهــای انســانی
مبــارزه میمنایــد و در ایــن راســتا همــکاری بــا نیروهــا و عنــارص
دموکراتیــک جهــان را مبنــا میگیــرد.
10ـ هــر شــهروند کــودار ،بــر مبنــای سیاســت دموکراتیــک بایســتی
عضــو حداقــل یــک کمــون باشــد.
11ـ هــر شــهروند کــودار ،بــا درک اینکــه جامع ـهی ســامل از اف ـراد
ســامل تشــکیل میگــردد برخــورداری کافــی از آگاهــی بهداشــت
اجتامعــی و ترویــج آن را مبنــا قــرار میدهــد.
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فصلچهارم

ـ مادهی دهم:

سازماندهی نظام

کمونهــا :نظــام کــودار ،مبتنــی بــر کار اش ـراکی و جمعــی
اســت .نظــام دموکراســی مســتقیم و بــا واســطه اســت .از
ســازماندهی اساســی متامــی اقشــار جامعــه نشــأت میگیــرد.
ارگانهــای تصمیمگیــری اساســی شــامل محــات و نواحــی
شــهری ،روســتاها و واحدهــای کاری کمونــال میباشــند.
کمونهــا ،واحدهــا و اجتامعــات جامعـهی اخالقـیـ سیاســی
هســتند و هــر فــرد جامعــه میتوانــد حداقــل در یــک کمــون
عضــو باشــد و در آن ایفــای نقــش منایــد .هــر کمــون بــا دیگــر
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کمونهــا دارای ارتباطــی مبتنــی بــر ســازمانیابی کنفــدرال اســت.
عــاوه بــر ایــن تشــکیل مدیریــت در هــر کمونــی بــر عهــدهی خــود
آن کمــون میباشــد.
کمونهــا بــا پیــردن و اتــکا بــر نیــروی ذاتــی خویــش ،اقــدام بــه
چارهیابــی مشــکالت و معضــات در عرصههــای سیاســی ،اجتامعــی،
فرهنگــی ،اقتصــادی ،امنیتــی و دفــاع ذاتــی جامعــه میمناینــد .از
طریــق ســازماندهی در ایــن راســتا بــا توســل بــه تشــکیل کمونهــا
روســتا ،محلــه و نواحــی شــهری ،مدرســه ،کارخانــه ،تعاونیهــای
زراعــی و تجــاری ،نیــروی ذاتــی خویــش را در خدمــت بــه رفــع
نیازهــای خویــش و جامعـهاش بــه کار میگیــرد .هــر کمــون از طریــق
انتخابــات ،مدیریــت خــود را برمیگزینــد.

ـ مادهی یازدهم:

سازماندهی شهر و بخش:
مجلــس شــهر و بخــش :مجلــس شــهر و بخــش ،ســازمان تصمیمگیــری
شــهر یــا نواحــی شــهری اســت .بهتناســب بزرگــی شــهر یــا ناحیــه
از تعــدادی اعضــای منتخــب کــه کفایــت کنــد تشــکیل میگــردد.
نیمــی از اعضایــش ،بهصــورت انتخابــی در مجلــس شــهر و بخــش
از میــان مناینــدگان گروههــای اجتامعــی و نیمــی دیگــر هــم از
مناینــدگان عمــوم ســاکنان شــهر یــا نواحــی کــه از طریــق انتخابــات
عمومــی مشخصشــدهاند برگزیــده میشــوند .هــر مــاه جلســات
خــود را بــا محوریــت تصمیمگیــری و هامهنگــی در مــورد شــیوهی
اج ـرا منــودن پروژههــا و لوایــح قانونــی کــه از طــرف ســازمانهای

K DAR 27

مردمــی پیشــنهاد شــده ،برگ ـزار میکنــد .اختیــارات تصمیمگیــری در
مــورد رفــع امــور و نیازهــای شــهر و بخــش را داراســت .مجلــس بــر
مبنــای ریاســت مشــرک و مشــارکت برابــر و یکســان ســازوکارهای
مربــوط بــه مدیریــت خویــش را ایجــاد میمنایــد .مدیریــت مجلــس
از راه انتخابــات تعییــن میگــردد .مدیریــت بــر پایـهی هیــأت اجرایــی
فعالیــت میمنایــد و بــر مبنــای اصــول مدیریــت دموکراتیــک بــه
نهادینهســازی خویــش میپــردازد.

ـ مادهی دوازدهم:

سازما ندهی استان:
مجلــس اســتان :ارگان تصمیمگیــری اســتان اســت کــه اعضــای آن بــر
اســاس جغرافیــا و تنوعــات فرهنگــی ،مذهبــی ،اتنیکی ،زبانی و شــار
جمعیــت مشــخص میشــود .مجلــس اســتان ،نهــاد تصمیمگیــری
جامعــه و ســاکنان اســتان اســت .نیمــی از اعضــای مجلــس اســتان ،از
طریــق انتخابــات از ســوی جوامــع بهصــورت مســتقیم انتخابشــده
و نیمــی دیگــر را منایندگانــی تشــکیل میدهنــد کــه در اجتامعــات و
گروههــای مردمــی از طریــق انتخــاب بهعنــوان مناینــدهی آن اجتــاع
راهــی مجلــس میشــوند .ضوابــط و مقــررات انتخاباتــی بهوســیلهی
قانــون مشــخص میشــود .مجلــس اســتان ،در ســازماندهی و
ضوابــط کاری خویــش نظــام کنگــرهی خلــق و مجالــس خلق را اســاس
میگیــرد؛ بــا مبنــا قــرار دادن میــزان جمعیــت و تراکــم جمعیتــی
اســتان از تعــداد کافــی عضــو تشــکیل میشــود؛ بــه شــیوهای
منظــم جلســات خــود را تشــکیل داده ،فعالی ـتر هــای انجامشــده
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را ارزیابــی کــرده و تصمیــات الزمــه را اتخــاذ میمنایــد؛ هیــأت
اجرایــی ،فعالیتهــای اجتامعــی دموکراتیــک اســتان را تعییــن منــوده
و بــر عملکــرد آنهــا نظــارت میکنــد .هیــأت اجرایــی اســتان متشــکل
از ریاســت مشــرک(یک زن و یــک مــرد) و اعضــای کافــی برگزیــده از
ســوی مجلــس اســتان میباشــد .تصمیــات اتخــاذی از طــرف مجلــس
اســتان را اجرایــی منــوده و گـزارش فعالیتهایــش را در نشسـتهای
مجلــس اســتان ارائــه میدهــد .بــا برخــورداری از ابتــکار عمــل بـرای
برگزیــدن صحیحتریــن شــیوهی اجرایــی ممکــن ،تصمیــات مجلــس
خلــق و کنگــرهی کــودار را عملــی میســازد.

ـ مادهی سیزدهم:

خلــق کــورد عــاوه بــر رشق كوردســتان در دیگــر نقــاط جهــان نیــز
ســکونت دارد .خلــق کــورد در هر جــای جهان به ســازماندهی خویش
در چارچــوب کمــون ،مجالــس شــهر و بخــش یــا اســتان مبــادرت
ورزیــده ،هیــأت اجرایــی خــود را انتخــاب کــرده و مناینــدگان خــود
را بــه کنگــرهی جامع ـهی دموکراتیــک و آزاد رشق كوردســتان(کودار)
میفرســتد.

ـ مادهی چهاردهم:

کنفدراســیونهای فرهنگــی و اتنیکــی :هــر اتنیــک و یــا گــروه
اعتقــادی ،فرهنگــی و دینــی در هــر بخشــی از میهــن باشــد بــا در
نظــر گرفــن خودویژگیهایــش ،ســازمان دموکراتیــک و آزادش را
بنیــان نهــاده و مدیریــت میکنــد .در ضمــن ،مناینــدهی خویــش را بــه
کنگــرهی کــودار خواهــد فرســتاد.
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فصل پنجم

ـ مادهی پانزدهم:

ارگانهای کلی سیستم

کنگرهی جامعهی دموکراتیک و آزاد رشق كوردستان:
 -۱کنگــره اساســیترین مرجــع تصمیمگیــری «جامعــهی
دموکراتیــک و آزاد رشق كوردســتان» میباشــد .بــا توجــه
بــه مصوبــات قـرارداد کــودار ،آییننامـهی داخلــی خــود را
تنظیــم منــوده و بــر مبنــای آن فعالیــت میمنایــد.
۲ـ اعضــای کنگــره بــا توجــه بــه جمعیــت شــهروندان کودار
در رشق كوردســتان و خــارج از میهــن و همچنیــن با مدنظر
قــرار دادن ســازمانهای کمونــال و تنوعــات فرهنگــی و
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اعتقــادی ،دو ســال یکبــار از جانــب خلــق انتخــاب میگردنــد .در
انتخابــات ،مشــارکت برابــر و یکســان مــرد و زن مبناســت .ســن
رأی دادن  16ســال و انتخابشــدن  18ســالگی اســت .انتخابــات بــا
فراهــم آمــدن رشایــط مناســب بــا توجــه بــه آییننام ـهی اجرایــی
آن عملــی خواهــد شــد .انتخابــات تحــت مســئولیت هیــأت عالــی
انتخابــات برگــزار میگــردد.
۳ـ کنگــره بــا مشــارکت اکرثیــت اعضــا ،هــر دو ( )2ســال یکبــار
برگ ـزار میگــردد .کنگــره ،بــا توجــه بــه مطالب ـهی اکرثیــت شــورای
مدیریــت یــا بیــش از نیمــی از اعضــای حــارض ،بــه شــیوهی
فوقالعــاده برگــزار خواهــد شــد و یــا  6مــاه بــه تعویــق خواهــد
افتــاد.
۴ـ کنگــره ،ریاســت مشــرک کــودار ،هیــأت رئیسـهی کنگــره ،اعضــای
شــورای مدیریــت ،دیــوان عدالــت ،هیــأت انتخابات و کمیســیونهای
دایمــی را انتخــاب میمنایــد .نحــوهی عملکــرد مراحــل آینــده را
تصویــب منــوده و طرحریــزی میکنــد .در ایــن راســتا پروژههــای
ارائهشــده را ارزیابــی منــوده و بــه تصویــب میرســاند .نتیجـهی کار
حوزههــای فعالیتــی از طریــق گ ـزارش شــورای مدیریتــی و گ ـزارش
کار دیــوان عدالــت ،هیــأت رئیسـهی کنگــره و هیــأت انتخابــات بــه
کنگــره ارائهشــده و کنگــره بــر کار حوزههــا و ارگانهــا نظــارت
میمنایــد.
۵ـ هیــأت رئیس ـهی کنگــره ،از ســه نفــر تشکیلشــده کــه وظیف ـهی
مدیریــت کنگــره را بــر عهــده دارد بــا رای اکرثیــت حــارضان نشســت
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مجمــع عمومــی کنگــره انتخــاب میشــود .در هــر نشســت کنگــره
اعضــای هیــأت رئیس ـهی کنگــره بــا رایگیــری انتخــاب میشــوند.
۶ـ هیــأت رئیســهی کنگــره ،مســئول برگــزاری و تنظیــم متامــی
فعالیتهــا و امــور کنگــره میباشــد .همچنیــن لیســت نامزدهــای
دیــوان عدالــت و نهــاد انتخابــات و کمیســیونهای دامئــی را ب ـرای
رایگیــری بــه مجمــع عمومــی ارائــه میدهــد.
۷ـ هیــأت رئیســهی کنگــره ،بهصــورت هامهنــگ بــا حوزههــای
مربوطــه ،فعالیتهایــی را جهــت تأســیس و گســرش مجالــس
خلــق در راســتای پیشــرد نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه انجــام
میرســاند و بــر ایــن فعالیتهــا نظــارت میکنــد.
۸ـ هیــأت رئیســهی کنگــره ،بــا تشــکیل کمیســیونهای الزم،
فعالیتهایــش را بــه انجــام میرســاند .مصوبــات و پروژههــای
ارائهشــده بــه کنگــره از ســوی کمیســیونهای متشــکل از  7تــا 9
نفــر تنظیــم و تصحیــح میگــردد.

ماده شانزدهم:

شورای مدیریت:
1ـ ریاســت مشــرک شــورای مدیریتی(یــک نفــر زن و یــک نفــر مــرد)
از ســوی مجمــع عمومــی کنگــرهی کــودار از میــان اعضــا انتخــاب
میگــردد .ریاســت مشــرک در بیــن دو کنگــره وظیفــهی ایجــاد
هامهنگــی و همســویی میــان متــام فعالیتهــای شــورای مدیریتــی
را بــر عهــده داشــته و همـهی تصمیــات مربــوط بــه مراحــل را بــه
شــیوهای مشــرک و هامهنــگ بــا شــورای مدیریتــی اخــذ میکنــد.
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ریاســت مشــرک بــا توجــه بــه رضوریــات و احتیاجــات میتوانــد
معاونانــی را از میــان اعضــای شــورای مدیریــت تعییــن منایــد.
2ـ شــورای مدیریــت همــهی نهادهــا ،حوزههــا و کمیتههــای
موجــود در کــودار را مدیریــت منــوده و ارگان اجرایــی سیســتم
کــودار میباشــد .همچنیــن موظــف بــه اج ـرای مصوبــات کنگــره و
تصمیــات ارگان قضایی(عدالــت) میباشــد .در مــورد فعالیتهــای
خــود بــه کنگــره گــزارش ارائــه داده و در مقابــل کنگــره مســئول
اســت .از همــهی نهادهــا ،کمیتههــا و حوزههــای فعالیتــی بــه
شــیوهای منظــم گــزارش دریافــت میمنایــد و در صــورت لــزوم
دســتورنامه ابــاغ میکنــد.
3ـ شــورای مدیریتــی ســه مــاه یکبــار بــا حضــور اکرثیــت اعضــا
تشــکیل جلســه میدهــد .ریاســت جلس ـهی شــورای مدیریتــی بــر
عهــدهی ریاســت مشــرک میباشــد .بــا توجــه بــه مطالبـهی ریاســت
مشــرک یــا یکســوم اعضــای شــورای مدیریــت ،جلســات تعجیــل
گشــته یــا بــه تعویــق خواهــد افتــاد.
4ـ شــورای مدیریــت بــر مبنــای حوزههــای فعالیتــی و کمیتههــا
خــود را ســازماندهی منــوده و بــه امــر مدیریــت میپــردازد .امــور
مربــوط بــه ارتبــاط میــان حوزههــا و کمیتههــا را ریاســت مشــرک
هامهنــگ م یمنایــد.
5ـ درصورتیکــه بنــا بــه دالیلــی تعــداد اعضــای شــورای مدیریــت
تقلیــل یابــد ،شــورای مدیریــت بــا رای اکرثیــت اعضــا ،میتوانــد
عضــو یــا اعضــای جدیــد را انتخــاب منایــد.
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 6ـ شــورای مدیریــت در صــورت نیــاز جهــت اخــذ تصمیــات
دربــارهی سیاســتهای اساســی یــا ایجــاد موسســات و نهادهــای
جدیــد ،میتوانــد بــه مجمــع عمومــی کنگــره الیحــه ارائــه دهــد.
7ـ تحــت هــر رشایطــی کــه ریاســت مشــرک در امــر ادای وظایــف
ناتــوان باشــد تــا زمــان برگ ـزاری کنگــره ،معاونــان ریاســت مشــرک
بهطــور وكالتــی وظایــف آنهــا را بهجــای میآورنــد.

ـ مادهی هفدهم:

نوع سازماندهی:
کــودار بــر مبنــای رهنمــود ملــت دموکراتیــک در رشق کوردســتان،
ایـران و خــارج از آن در عرصههــای ایدئولوژیــک ،سیاســی ،اجتامعی،
فرهنگــی،اقتصــادی ،دیپلامســی و دفــاع مــروع نظــام خویــش
را ســازماندهی میکنــد .در چارچــوب سیاســت دموکراتیــک،
ســازماندهیهای کمــون ،مجلــس ،آکادمــی و تعاونیهــا را در
جامعــه پیشــرد میدهــد .کــودار بــا رهنمــود ملــت دموکراتیــک
و بــر اســاس کمیتههــای جداگانــه متامــی عرصههــای فعالیتــی را
ســازماندهی میمنایــد .بــر ایــن مبنــا؛
۱ـ کمیتــهی اجتامعــی :مســئول پیشــرد حیــات آزاد و جامعــهی
دموکراتیــک اســت .در رابطــه بــا فعالیتهــای مربــوط بــه
عرصههــای زیســتبوم ،ورزش ،مهاجــرت ،صلــح اجتامعــی و
بهویــژه نهادهــای جامعـهی مدنــی بــه ارائـهی پروژههــای مختلــف
میپــردازد .بــه حــل مســایل میپــردازد و بــرای ایــن امــر آمــوزش
را مبنــای کار خویــش قــرار میدهــد .از نهادهــا و ســاختارهایی
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کــه بدیــن منظــور شــکلگرفتهاند حامیــت میمنایــد و بــا آنهــا
همــکاری میکنــد .بــر اســاس رهنمــود زندگــی مــرک آزاد ،اتحــاد
آزاد را در روابــط زن و مــرد شــکل میدهــد و دموکراتیکمنــودن
خانــواده را عملــی میســازد.
۲ـ کمیت ـهی سیاســی :در رشق کوردســتان و خــارج از آن مســئولیت
توســعه و گســرش فعالیتهــای سیاســی و سیاســت دموکراتیــک
اســت .بــا جنبشهــا و احــزاب سیاســی مناســبات دوســتانه
برقــرار میمنایــد .از طریــق کمــون و مجالــس در روســتا ،بخــش و
شــهرها بــه ایجــاد ســازمانهای دموکراتیــک و تشــکالت موردنیــاز
میپــردازد .مدیریتهــای بومــی و بهخصــوص احزابــی کــه بــر
مبنــای سیاســت دموکراتیــک شــکلگرفتهاند را بهنظــام ریاســت
مشــرک مجهــز میمنایــد و از ایــن طریــق مشــارکت برابــر زن و
مــرد را در متامــی عرصههــا عملــی میســازد .سیاســت را از نهادهــا
و ســاختارهای قدرتگــراـ دولتگــرا کــه در متامــی مراحــل متــدن
جریــان داشــتهاند میزدایــد و آن را اجتامعــی میمنایــد .بــر ایــن
مبنــا بــا دموکراتیزهمنــودن سیاســت ،جامعــه را دموکراتیــزه میمنایــد.
۳ـکمیتــهی اکولــوژی :ادراک اکولوژیک(محیطزیســتگرایانه)
و ســازماندهی اجتامعــی مبتنــی بــر آن را پیشــرد میدهــد.
ســازماندهیهای کمونــال را در روســتاها و شــهرها توســعه
میبخشــد و خودمدیریتیهــای کمونــال را عملــی میســازد.
فعالیتهــای موردنیــاز در راســتای کســب دانــش و ســازماندهی
اکولوژیــک را توســعه میدهــد و در عرصههــای بومــی و بیناملللــی
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همکاریهــای موردنیــاز در ایــن خصــوص را ارائــه میدهــد .بــا
نهادهــا و ســازمانهای اکولوژیــک همــکاری و همگرایــی هــر چــه
بیشــر را توســعه میبخشــد .در راســتای ترسیــع ایــن فعالیتهــا بــه
ارائــهی پروژههــای مختلــف میپــردازد.
۴ـ کمیت ـهی فرهنــگ و هــر :فرهنــگ در معنــای عــام خــود ،هــان
«جهــان معنــا ،اخــاق و زیباییشناســی جامعــه» اســت .مدرنیت ـهی
رسمایــهداری ،فرهنــگ و تاریــخ ملتهــا را دچــار واپاشــی منــوده
و باهــدف کســب ســود هرچــه بیشــر آنهــا را بــه کار میبــرد.
کمیتــهی فرهنــگ و هــر در برابــر متامــی ایــن تخریبــات ناشــی
از مدرنیتــهی رسمایــهداری مبــارزه میکنــد و فرهنــگ راســتین
جامعــهی دموکراتیــک را پیشــرد میدهــد.
۵ـ کمیتـهی رســانه و مطبوعــات :به توســعه ،گســرش و ســازماندهی
فعالیتهــای رســانهای و مطبوعاتــی میپــردازد .در سیاســت
مطبوعاتــی خویــش پارادایــم جامعــهی دموکراتیــکـ اکولوژیــک و
مبتنــی بــر آزادی زن را مبنــا ق ـرار میدهــد .بــا انحصارگــری علمــی
مقابلــه میکنــد و در راســتای اســتقرار دموکراســی تــاش میمنایــد.
درعینحــال میکوشــد اطالعــات را بــه شــکلی صحیــح بــا متامــی
اقشــار جامعــه در میــان نهــد و آنهــا را آگاه منایــد.
۶ـ کمیتـهی حقــوق :نظــام عدالــت کــودار را بــر مبنــای اصــول حقوق
دموکراتیــک و اخــاق اجتامعــی ســازماندهی میمنایــد .نظــام
عدالــت اجتامعــی و نهادهــای وابســته بــدان را ایجــاد میکنــد .در
رابطــه بــا جنایــات جنگــی و مصادیــق عــدم رعایــت حقــوق بــر
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تحقیــق میمنایــد .جهــت حــل مســئلهی کــورد در چارچــوب حقــوق
دموکراتیــک ،برابــر و آزادیخواهانــه فعالیــت میکنــد .بــا نهادهــای
حقوقــی و ســازمانهای حقــوق بــری ارتبــاط برقــرار کــرده و در
ایــن زمینــه همکاریهــای الزم را بــا آنهــا پیشــرد میدهــد.
۷ـ کمیت ـهی آمــوزش :بــر مبنــای رهنمــود ملــت دموکراتیــک ،خــود
را نهادینــه میســازد .بــه گســرش ســازمانهای موردنیــاز و در راس
آن آموزشــگاه و آکادمــی میپــردازد .ایــن نهادهــا و ســازمانها
را همخــوان بــا اصــول ملــت دموکراتیــک بــه صورتــی همهجانبــه
توســعه میدهــد .زمینــه را جهــت آمــوزش بــه زبــان کــوردی و
دیگــر زبانهــای مــادری فراهــم میســازد .بــه ارائ ـهی پروژههــای
آموزشــی بـرای متامــی اقشــار جامعــه بهخصــوص کــودکان و جوانــان
میپــردازد و نهادهــای موردنیــاز را ایجــاد میکنــد.
۸ـکمیتــهی ادیــان و باورداشــتها :بــا ذهنیــت دموکراسیســتیز
دولــتـ ملــت کــه تنوعــات و تفاومتندیهــا را منیپذیــرد مبــارزه
میکنــد .ب ـرای اینکــه پیــروان ادیــان ،مذاهــب و اعضــای گروههــای
اجتامعــی بتواننــد بــه شــیوهای آزاد خــود را ســازماندهی مناینــد
و مشــارکتی برابــر در عرصهــی حیــات اجتامعــی داشــته باشــند ،بــه
فعالیــت میپــردازد .میــان گروههــای اجتامعــی ،نهادهــای متناســب
بــا ذهنیــت ملــت دموکراتیــک را توســعه داده و رشایــط همــکاری
میــان آنهــا را فراهــم میمنایــد.
۹ـ کمیتــهی اقتصــادی :نظــام اقصــادی و سیاســت مالــی کــودار
را پیشــرد میبخشــد و عملــی میســازد .بــر مبنــای ذهنیــت
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اقتصــاد اکولوژیــک ،کمونــال و دموکراتیــک ،جهــت پیشــرد اقتصــاد
گروههــای اجتامعــی بــه تأســیس آکادمیهــای آموزشــی میپــردازد.
جهــت پیشــرد اقتصــاد اجتامعــی و بــر مبنــای نیازهــای بنیادیــن
جامعــه اقــدام بــه تأســیس تعاونیهــای تولیــدی ،توزیعــی و مرصفــی
میمنایــد.
۱۰ـ کمیتـهی دیپلامســی :در راســتای سیاسـتهای کــودار فعالیتهای
دیپلامتیــک را بــه انجــام میرســاند .دیپلامســی ملــت دموکراتیــک
ابــزار پیشــرد صلــح ،همبســتگی و دادوســتد خالقانــهی هــر چــه
بیشــر میــان جوامــع میباشــد و بــه حــل مســائل رســیدگی میمنایــد.
بیانگــر رســالتی اســت کــه از ارزش متعالــی اخالقــی و سیاســی
برخــوردار اســت .درزمین ـهی توســعه و اســتمرار روابــط دوســتانه و
پروســههای فایدهرســانی متقابــل در میــان خلقهــای همســایه،
نقــش مهمــی ایفــا میکنــد .نیــروی برســاخت اجتامعــات مشــرک و
ایجــاد ســنتزهایی از جوامــع در ســطح باالتــر اســت .جهــت چارهیابی
مســئلهی کــورد در ســطح خاورمیانــه بــا دولتهــا ،احـزاب ،نیروهــای
سیاســی و مدنــی ،نهادهــای حقوقــی و ...بــه دیپلامســی میپــردازد.
۱۱ـ کمیتــهی دفــاع مــروع :خــود را مســئول دفــاع و صیانــت از
آزادی و حقــوق دموکراتیــک خلقهــای کوردســتان میدانــد .بــر
مبنــای ایــن واقعیــت کــه جامعــه خــود بــه بهرتیــن نحــو میتوانــد
امنیــت خویــش را حفــظ کنــد و نیازهــای خویــش را بــرآورده ســازد،
در برابــر سیاس ـتهای نویــن انــکار و نابــودی کــه از ســوی دولــت
و نیروهــای قدرتگ ـرا علیــه جامع ـهی کوردســتان اج ـرا میشــوند،
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اقــدام بــه برقــراری سیســتم دفــاع ذاتــی جامعــه میمنایــد.
خطمشــی دفــاع مــروع را در متامــی فعالیتهایــش رسلوحــه
قـرار میدهــد و موضــع دفــاع از هویــت آزاد جامعـهی دموکراتیــک
کوردســتان را از خــود نشــان میدهــد .در ایــن چارچــوب آمــوزش
و ســازماندهی را در جامعــه ارتقــا میبخشــد .واحدهــای دفاعــی
رشق کوردســتان( )Yekîneyên Rojhilatê Kurdistan- YRKو
نیروهــای دفاعــی زنــان( )Hêzên Parastina Jin -HPJتصمیــات
خــود را در کنفرانسهــای ویــژهی خویــش اتخــاذ میکننــد.
نیروهــای دفاعــی در نظــام کــودار از ســازماندهی ویــژهی خویــش
برخوردارنــد .از طریــق مرکــز کمیت ـهی دفــاع مــروع بــا ارگانهــا
و نهادهــای دیگــر ارتبــاط برقــرار میکننــد .فعالیتهــای داخلــی
خویــش را بــر مبنــای آییننام ـهی داخلــی خــود تنظیــم میمناینــد.
در فعالیتهــای مربــوط بــه دفــاع مــروع ،ریاســت مشــرک کــودار
را مخاطــب قــرار میدهنــد.
۱۲ـ کمیتـهی ســازماندهی خانــوادهی شــهدا :ســازماندهی خانــوادهی
شــهدای مبــارزات آزادیخواهــی در رشق كوردســتان را مســئولیت
اصلــی خــود میدانــد .از طریــق ارتبــاط بــا خانوادههــای شــهدا بــه
ســازماندهی آنهــا میپــردازد و در فعالیتهــا مشــارکت میدهــد.
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فصلششم
نظامسازماندهیدموکراتیک

ـ مادهی هجدهم:

جامعــهی زنــان آزاد رشق کوردســتان «كۆمەڵــگای ژنانــی
ئــازادی رۆژهەاڵتــی كوردســتان و بــا عنــوان مخفــف
 :»KJARنظــام چرتآســای کنفــدرال و دموکراتیــک زنــان رشق
کوردســتان اســت ،بــر مبنــای آزادی زن ،آزادی جامعــه را
تحقــق میبخشــد.
نظــام کنفــدرال اجتامعــات زنــان اســت کــه بهصــورت
چرتآســا در حوزههــای ایدئولوژیــک ،سیاســی ،اجتامعــی و
فرهنگــی نقــش پیشــاهنگی را بــر عهــده دارد .بهصــورت
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اتونــوم و خودویــژه در مراکــز کمیتههــا و ارگانهــای اساســی
کــودار جــای گرفتــه و خویــش را ســازماندهی میمنایــد .خطمشــی
آزادی زن را مبنــای متامــی فعالیتهــای خویــش قــرار میدهــد،
بــه ســازماندهی خودویــژهی زنــان میپــردازد و بدیــن شــکل در
جامعــهی دموکراتیــک و آزاد رشق كوردســتان نقــش پیشــاهنگی
فکــری و عملــی را ایفــا میمنایــد .در راســتای تشــکیل کمونهــا،
انجمنهــا ،ســندیکاها ،تعاونیهــا ،مجالــس و کمیتههــای زنــان
در متامــی عرصههــای جامعــه ،مبــارزهی آزادیخواهــی را توســعه
میبخشــد .اعضــای کــژار هــم در برابــر ارگانهــای خــود و هــم در
برابــر ســازمانها و نهادهــای مربــوط بــه کــودار کــه کــژار در آن
فعالیــت میمنایــد مســئول میباشــند .کــژار بهمثابــهی ســاختاری
کنفــدرال در قبــال نظــام کــودار مســئول اســت.

ـ مادهی نوزدهم:

جامعـهی جوانــان رشق کوردســتان (كۆمهڵــگای ج هوانانــی رۆژههاڵتــی
كوردســتان(ک.ج.ر) – :)KCR
تشــکل چرتآســای کنفــدرال دموکراتیــک جوانــان اســت کــه افــراد
و گروههــای مختلــف را گردهــم مــیآورد و نقــش پیشــاهنگی
کــودار را بــر عهــده دارد .متامــی جوانــان در هــر جــای ایــران،
كوردســتان و خــارج از آن میتواننــد بهصــورت فــرد یــا گــروه و
اجتــاع در آن مشــارکت ورزنــد .در متامــی عرصههــای اجتامعــی،
بــرای اجراییمنــودن پروژههــای خودمدیریتــی جوانــان ،آمــوزش
و ســازماندهی را مبنــا قــرار میدهــد .علیــه جنســیتگرایی،
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مردســاالری ،پیــر ســاالری ،قدرتگرایــی و ازخودبیگانگــی فرهنگــی
جوانــان کــورد مبــارزه میمنایــد .ک.ج.ر در هامهنگــی بــا مدیریــت
ارگانهــا و حوزههــای کــودار بهصــورت خودویــژه خــود را در آن
نهادهــا ســازماندهی میمنایــد .عالیتریــن ارگان تصمیمگیــری آن
کنگــره میباشــد و ارگان اجرایــی آن ،کوردیناســیون(هیأت اجرایــی)
میباشــد .اعضــای آن ،هــم در برابــر ارگانهــای خــود و هــم در برابــر
ارگانهــای کــودار مســئول هســتند.

ـ مادهی بیستم:

الـفـ حزب حیات آزاد کوردســتان(پژاک)ـ PARTIYA JIYANA AZAD
)AKURDISTAN(PJAK
پــژاک کــه نقــش پیشــاهنگی را در نظــام کنفــدرال کــودار ایفــا
میمنایــد ،بــر مبنــای رهنمــود ملــت دموکراتیــک مســئول پیشــرد
حیــات آزاد و سیاســت دموکراتیــک میباشــد .بــر اســاس چارهیابــی
مســئلهی کــورد و دیگــر خلقهــای ایــران ،مبــارزهی خویــش را
آغــاز کــرده و رهیافــت ملــت دموکراتیــک را نتیجهبخشتریــن
کـ
روش چارهیابــی میدانــد .پــژاک ،پارادایــم جامعــهی دموکراتیــ 
اکولوژیــک و مبتنــی بــر آزادی زنــان را مبنــا کار قــرار میدهــد.
متامــی تــوان خویــش را جهــت برســاخت ملــت دموکراتیــک کــورد و
کســب اســتاتوی خودمدیریتــی دموکراتیــک بــه کار میگیــرد.
بـ احزاب و سازمانهای سیاسی:
1ـ احــزاب سیاســی ،آزادانــه تأســیس میشــوند و مبانــی تأســیس،
کار و فعالیــت خــود را بــر مبنــای اساســنامه تنظیــم میکننــد .در
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صورتیکــه حزبــی مفــاد پیامننامــهی کــودار را در نظــر نگیــرد،
کــودار هیــچ مســئولیتی در قبــال سیاســتهای آن نــدارد.
2ـ هم ـهی قوانیــن و ضوابــط اح ـزاب بایســتی بهصــورت شــفاف بــا
خلــق در میــان گذاشــته شــود .احزابــی کــه نسلکشــی فیزیکــیـ
فرهنگــی ،اســتثامر دینــی و علــوم پوزیتیویســتی(اثباتگرایانه)،
جنســیتگرایی ،فاشیســم ،دیکتاتــوری و خشــونتگرایی را مــروع
و مبــاح میداننــد ،مرشوعیــت ندارنــد.

ـ مادهی بیستویکم:

موسس هها و انجم نها:
باهــدف چارهیابــی مشــکالت اجتامعــی از طریــق پیشــرد
دموکراســی ،حقــوق بــر و محافظــت از محیطزیســت و مبــارزه بــا
معضــات اجتامعــی ازجملــه فقــر ،بیــکاری ،فحشــا و اعتیــاد تأســیس
میگردنــد .اجــرای موثــر و بهموقــع ضوابــط دموکراتیــک را مبنــا
میگیرنــد.

ـ مادهی بیستودوم:

اتحادی هها:
میتــوان اتحادیههــای تولیــد ،مــرف ،حفاظــت از محیطزیســت،
زنــان ،جوانــان ،شــهرداریها و هــر حــوزهی زندگــی اجتامعــی را
تأســیس منــود و آنهــا را توســعه داد .ایــن اتحادیههــا در حــاالت
فوقالعــاده بهعنــوان نیروهــای مشــاور نقــش خویــش را ایفــا
میمناینــد.
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ـ مادهی بیستوسوم:

سندیکا و تعاونی:
موسســات دموکراتیکــی هســتند کــه دولتگــرا و قدرتگــرا
نیســتند؛ بــر مبنــای نگــرش «ســندیکا و تعاونــی دموکراتیــک و
آزاد» فعالیــت میکننــد و نســبت بــه تنظیــم کار و تولیــد اقــدام
میمناینــد .ســندیکاها ،نهادهایــی هســتند کــه جهــت ترویــج
ذهنیــت اقتصــادی دموکراتیــک و اكولوژیــک پیشــاهنگی میمناینــد.
بــا ایجــاد ســازماندهی دموکراتیــک در حوزههــای اقتصــادی ،بــا
کار و تــاش در رونــد شــکلگیری ذهنیــت جامعــهی دموکراتیــک
مشــارکت میمناینــد .واحدهــای کارای اقتصــادی بنیــان مینهنــد و
مشــوق آنهــا میگردنــد .بـرای بنیانگــذاری و توســعهی فدراســیون
دموکراتیــک کار ،تــاش میکننــد .بــا نیروهــای بیناملللــی کار و
زحمتکشــان همــکاری منــوده و فعالیتهــای منطقـهای و بیناملللــی
انجــام داده و بــه ســازماندهی مشــرک میپردازنــد.

K DAR 44

فصلهفتم
نظام اقتصادی و مالی

ـ مادهی بیست و چهارم:

۱ـ کــودار ،در راســتای ارتقــای اقتصــاد اجتامعــی« ،کمــون،
آکادمیهــای اقتصــاد ،انــواع تعاونیهــا و نهادهــای
اقتصــاد ی ـ اکولــوژی کــه جوابگــوی نیازهــای بنیادیــن
جامعهانــد» را تأســیس و ســازماندهی میمنایــد.
2ـ اهتــام ویــژهای بــه ارزشهــای حیــات دموکراتیــک
و کمونــال میدهــد ،آن را در همهجــا اشــاعه داده و
بهویــژه مــدل اقتصــاد کمونــال را در روســتاها عملــی
میســازد.
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3ـ منونههــای تاریخــی اقتصــاد جمعــی را ارزشــمند میشــارد و در
گســرش مدلهــای اقتصــادی کمونــال و اکولوژیــک روزآمــد تــاش
میکنــد.
4ـ در مــدل اقتصــاد کمونــال ،بــازار اجتامعــی بـهدوراز ســود پرســتی
مرســوم در نظــام رسمایـهداری را مبنــا قـرار میدهــد.
5ـ در راســتای توســعهی اقتصــاد کمونــال مفاهیمــی نظیــر رنـج ،کار،
ف ّنــاوری ،تجــارت ،صنعــت ،رقابــت ،بــازار ،پــول ،دارایــی ،بودجــه،
مالیــات ،نظــام بانکــی و مالکیــت را بــر اســاس جوهــرهی جامع ـهی
اخالقـیـ سیاســی و خودمدیریتــی دموکراتیــک بازتعریــف میمنایــد.
6ـ اصــل دولــت  +دموکراســی را در صــورت توافــق دولــت درزمینهی
خودمدیریتــی اقتصــادی جامعــه مبنــا قــرار خواهــد داد .بــر
ایــن مبنــا ،روابــط اقتصــاد دموکراتیــک و کمونــال را بــا اقتصــاد و
رسمایـهی مرســوم تعییــن میمنایــد و اصــول و معیارهــای مــورد نیــاز
را تنظیــم میکنــد.
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فصلهشتم
نظام عدالت اجتماعی

ـ مادهی بیست و پنجم:

نظــام عدالــت اجتامعــی در متامــی حوزههــای فعالیتــی
در جامعــهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان ،خویــش
را نهادینــه منــوده و نظــام عدالــت اجتامعــی را تأســیس
میگردانــد .دیــوان عدالــت ،امــر دادرســی را مطابــق بــا
اصــول جامعــهی دموکراتیــک و آزاد اجرایــی میســازد.
دیــوان عدالــت ،مرجــع صــدور حکــم نیســت ولــی در
مــورد دعاویــای کــه احتیــاج بــه چارهیابــی عملــی دارنــد،
میتوانــد حکــم صــادر منایــد .پیــش از صــدور حکــم ،نقــش
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دیــوان عدالــت برقــراری صلــح و آشــتی و رفــع اختالفــات میــان
طرفهــای درگیــر میباشــد .همچنیــن مســئولیت حــل اختــاف
میــان نهادهــای کــودار را بــر عهــده دارد .موظــف اســت در حیطهی
فعالیــت خویــش ،از اصــول و مبانــی کــودار صیانــت بــه عمــل آورد
و بــر اجرایــی شــدن صحیــح ق ـرارداد کــودار در متامــی نهادهــا و
حوزههــا نظــارت منایــد .اعضــای دیــوان عدالــت از ســوی کنگــرهی
کــودار انتخــاب میشــوند و تعــداد افــراد تشــکیلدهندهی هــر
نهــاد دیــوان عدالــت بــه نیازهــای حــوزهی مسئولیتیشــان بســتگی
دارد .اگــر در جایــی کمیتـهی عدالــت بــه هــر دلیلــی شــکل نگرفتــه
باشــد مدیریــت ،کار گروهــی را جهــت ایــن امــر موظــف میمنایــد.
اعضــای دیــوان عدالــت خــارج از کنگــره نیــز از ســوی مجالــس خلــق
در مناطــق مختلــف برگزیــده شــده و در صــورت نبــود مجلــس
خلــق ،از ســوی نهادهــای دموکراتیــک مردمــی انتخــاب میشــوند
کــه بــا حفــظ خودویژگیهاشــان در قبــال ق ـرارداد کــودار مســئول
میباشــند.
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فصلنهم

ـ مادهی بیست و ششم:

احکاممشترک

تصمیامت مربوط به جنگ و صلح:
 1ـ در صــورت هجــوم نظامــی بــه جامع ـهی دموکراتیــک و
آزاد رشق کوردســتان ،اســتثامر سیاســی كوردســتان ،اســتعامر
اقتصــادی جامعــه و نسلکشــی فرهنگــی و فیزیکــی ،حــق
اســتفاده از دفــاع مــروع الزامــی اســت.
 2ـ در صــورت بــروز رشایــط فوقالعــادهی امنیتــی ،مجمــع
عمومــی کنگــرهی کــودار بــا رای اکرثیــت نســبی اعضــاء
تصمیــم بــه اعــان جنــگ تدافعــی میگیــرد.
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 3ـ در وضعیــت جنگــی ،بــر مبنــای چارهیابــی مســئلهی کــورد از
طریــق راهکارهــای دموکراتیــک ،ســعی در تــاش ب ـرای آتشبــس و
برق ـراری صلــح و آشــتی دارد.
 4ـ در صــورت عــدم امــکان تشــکیل مجمــع عمومــی کنگــرهی کودار،
در مــوارد مرتبــط بــا جامع ـهی دموکراتیــک و آزاد رشق كوردســتان،
تصمیــم بــه جنــگ و صلــح ،عقــد معاهــده و قراردادهــای دوجانبــه،
هیــأت رئیســهی کنگــره ،کــژار ،پــژاک ،ک.ج.ر ،شــورای مدیریتــی
کــودار و کمیتـهی دفــاع مــروع ،مشــرکا اختیــارات تصمیمگیــری و
اجرایــی برابــر بــا مجمــع عمومــی را خواهنــد داشــت.

ـ مادهی بیست و هفتم:

مبانی و ضوابط دموکراتیک:
1ـ نظــام کــودار بــر مبنــای پیشــرد و تنظیــم جامعـهای دموکراتیــک
اســتوار اســت .ازایـنرو تشــکیل و گســرش مجالــس ،ســازماندهیها،
تشــکالت و نهادهــای بومــی در متامــی عرصههــا و حوزههــا بــه
رشطــی کــه تصمیــات هــر یــک از آنهــا بــه زیــان کلیــت جامعــه
نباشــد ،مجــاز اســت.
2ـ متامــی اعضــای ارگانهــای مدیریتــی از طریــق انتخابــات برگزیــده
میشــوند .متامــی مدیریتهــای انتخابشــده ،از طریــق نهادهــای
نظارتــی اجتامعاتــی کــه رای دادهانــد ،در صــورت عــدم اجــرای
صحیــح مســئولیتها و وظایفشــان و یــا ناکارآمــدی میتواننــد
خلــع مســئولیت شــوند.
3ـ نظــام ریاســت مشــرک را بهعنــوان یــک اصــل مبتنــی بــر برابــری
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(ضمــن در نظــر گرفــن تفاومتنــدی) زن و مــرد میپذیــرد.
4ـ در هم ـهی حوزههــای فعالیتــی ،مشــارکت برابــر و یکســان زن و
مــرد را مبنــا ق ـرار میدهــد.
5ـ در رونــد تصمیمگیــری و اجــرا ،خودمدیریتــی و خودویژگــی
زنــان ،جوانــان ،تنوعــات اتنیکــی ،فرهنگــی و اعتقــادی را بهعنــوان
یــک اصــل میپذیــرد.
6ـ متامــی کمیتههــا و نهادهــا ،بــه انتقــادات و پیشــنهادهای جامعــه
رســیدگی منــوده و خلــق را از چندوچــون فعالیتهــای خویــش آگاه
م یمناینــد.
7ـ در جامعـهی دموکراتیــک و آزاد رشق كوردســتان ،باالتریــن مرجــع
تصمیمگیــری ،خلــق میباشــد و کمیتههــا و نهادهــای اجرایــی
موظــف بــه عملیســازی تصمیــات مأخــوذ از ســوی مجالــس خلــق
میباشــند.
8ـ درصورتیکــه قوانیــن ،تصمیــات و آییننامههــای تصویبــی
از ســوی کمیتــه یــا نهــادی بــا ق ـرارداد کــودار مغایــر باشــند ،فاقــد
اعتبــار اجرایــی خواهنــد بــود.
9ـ متامــی کمیتههــا ،نهادهــا و ارگانهــا از طریــق مکانیســم
گزارشنویســی و بخشــنامه در هامهنگــی و اتحــاد ب ـهرس میبرنــد.
همچنیــن در مشــارکت دموکراتیــک ،ابتــکار عمــل فــردی و جمعــی
مبنــا قــرار داده میشــود.
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ـ مادهی بیست و هشتم:

ضوابط تغییر در قرارداد:
بــا درخواســت ریاســت مشــرک کــودار ،شــورای مدیریتــی و دیــوان
کنگــرهی کــودار یــا بــا درخواســت حداقــل یکســوم اعضــای مجمــع
عمومــی میتــوان الیحــهی تغییــرات در قــرارداد کــودار را ارائــه
منــود .پیشــنهادهای در نشسـتهای مجمــع عمومــی کــودار مطــرح
گشــته و بایســتی بــه تاییــد اکرثیــت نســبی مجمــع عمومــی برســد.
شورای انتخابات:
هیــأت رئیســهی کنگــره لیســت اعضــای شــورای انتخابــات کــه از
ســه عضــو تشــکیل میگــردد را جهــت تاییــد بــه مجمــع عمومــی
کنگــره تقدیــم میمنایــد .شــورای انتخابــات ،عالیتریــن ارگان جهــت
برنامهریــزی ،مدیریــت و برگــزاری انتخابــات و همهپرســی اســت.
فعالیتهایــش را مطابــق بــا آییننامــه و قوانیــن مصــوب بهپیــش
میبــرد .جهــت پیگیــری و بررســی نارضایتیهــای انتخاباتــی،
نهادهــای خویــش را ایجــاد میمنایــد .شــورای انتخابــات پــس از
پیگیــری و بررســی نارضایتیهــا ،تصمیــم نهایــی را اتخــاذ میمنایــد.
در رابطــه بــا موضوعــات حیاتــی کــه بــه جامعــهی کوردســتان
مربــوط میباشــند ،اقــدام بــه همهپرســی میمنایــد .اگــر در رابطــه
بــا برخــی تصمیــات ،میــان نهادهــای بومــی یــا میــان اجتامعــات
و گروههــا ،نارضایتــی بــه وجــود آیــد و بــه توافــق نرســند ،راهحــل
را در همهپرســی میبینــد .اگــر تصمیــات نهادهــای بومــی و
اجتامعــات در تقابــل بــا آییننامــه باشــند ،شــورای انتخابــات از حــق

K DAR 52

« وتــو » برخــوردار اســت.

مادهی بیست و نهم:

سوگندنامه:
بــر اســاس پارادایــم جامعــهی دموکراتیــک ،اکولوژیــک و مبتنــی
بــر آزادی زن ،جهــت آنکــه بــه ارزشهــای جامعــهی اخالقــیـ
سیاســی پایبنــد مبانــم؛ بــرای بنیاننهــادن ملــت دموکراتیــک در
رشق کوردســتان پیشــاهنگی منایــم؛ حیاتــی کمونــال را مبنــا قــرار
دهــم ،بــه همزیســتی خلقهــای رشق کوردســتان و ای ـران متعهــد
باشــم؛ در برابــر جنســیتگرایی جامعــه مبــارزه منایــم؛ جهــت بنیــاد
نهــادن حیاتــی آزاد و نیــل بــه فــرد و جامعــهای آزاد در باالتریــن
ســطح تــاش منایــم؛ و بـرای آزادی رهــر آپــو تــاش کنــم ،در پیشــگاه
مؤســس نظــام کــودار رهــر آپــو ،شــهدای راه آزادی ،خلــق کــورد و
متامــی خلقهــای آزادیخــواه ،ســوگند یــاد میکنــم ،ســوگند یــاد
میکنــم ،ســوگند یــاد میکنــم.
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