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کردســتان از لحــاظ جغرافیایــی در منطقــه خاورمیانــه 
قــرار دارد؛ رسزمینــی که رسشــار از منابع طبیعی اســت. 
ــی  ــدن تاریخ ــن مت ــور چندی ــل ظه ــه، مح ــن منطق ای
ــاخەهای  ــدام، ش ــر ک ــه از ه ــت ک ــزا اس ــی مج و دین
متفاوتــی منشــعب شــده و اصــول مختــص بــه خــود را 
دارنــد. خاورمیانــه از لحــاظ ســاختار فرهنگــی و ملــی 
ــز، منطقــه ای متنــوع و ســکونتگاه چندیــن ملیــت  نی
متفــاوت اســت کــه هــر کــدام از ایــن فرهنگ هــا دارای 
هویــت و ارزش هــای خود هســتند. منطقــه ای با چنین 
ویژگی هایــی، در بــدو تاســیس دولت هــای مــدرن در 
اوایــل قــرن بیســتم، بــه ســبب محروم شــدن بخشــی از 
ملت هــای ایــن منطقــه از حــق تعییــن رسنوشــت خود 
و نهادینــه نشــدن دمکراســی، بــه عرصــه ی درگیــری و 

تخاصــات بــدل شــده  اســت.

در خاورمیانــه ی متکــر و متنوع، ملت کرد دارای متدنی 
کهــن اســت. ملــت کــرد در زمــان امپراطوری هــای 
کهــن، دارای فــرم خاصــی از حکومــت بوده که نســبت 

بــه حکومت هــای پیرامونــش، متفــاوت بــوده اســت. 
حکومــت مــاد بــر اســاس اصــل اتحــاد و همبســتگی 
اختیــاری اقــوام و قبایــل ســاکن در زاگــرس تاســیس و 
ــا در نظــر گرفــن تفاوت هــا،  ــه صــورت مشــرک و ب ب

ــد. ــت می ش مدیری

تاریــخ مــاد نشــان می دهــد کــه ایــن حکومــت، تنهــا 
در برابــر حمــات خارجــی از خــود دفــاع کــرده و 
ــچ منطقــه ای دســت  ــه خــاک و مــردم هی هیچــگاه ب
درازی نکــرده و همچنیــن بــر خــاف امپراطوری هــای 
پیرامــون خــود، هیــچ دیــن رســمی نداشــته اســت. پس 
از ســقوط حکومــت مــاد، هرچنــد کــه ملــت کــرد در 
طــول تاریــخ خــود، حکومتــی منســجم نداشــته اند کــه 
ــود  ــلطه خ ــت س ــتان را تح ــاک کردس ــام خ ــد مت بتوان
قــرار دهــد، لکــن تاریــخ ایــن ملــت، مملــو از مبــارزه 
آزادی خواهانــه و دفاعــی در برابــر یــورش بیگانــگان در 
مقاطــع مختلــف بــوده و در هرنقطــه از ایــن رسزمیــن 
کــه توانســته  باشــد، حکومــت خــود را تاســیس منــوده 

اســت.
متــدن ملــت کــرد در هویــت ملی و سیاســت ســازمانی 
و حکومــت مــدرن کــردی منــود یافتــه  اســت. بــا وجــود 
ــی  ــب دولت های ــرد، از جان ــت ک ــکار مل ــت ان سیاس
کــه بــا نیــروی نظامــی، خــود را بــر کردســتان تحمیــل 
کرده انــد، اســتمراری تاریخــی میــان ایــن متــدن کهــن 
ــی  ــار سیاس ــان و رفت ــا و گفت ــی کرده ــت مل و هوی
ــال،  ــوان مث ــه عن ــم. ب ــاهده می کنی ــتان مش در کردس
ــتان  ــردی در کردس ــدرن ک ــت م ــه حکوم ــوان ب می ت
ایــران )در ســال ١٣٢4 شمســی(، در کردســتان عــراق ) 
پــس از قیــام١٣٧٠ شمســی( و کردســتان ســوریه ) در 
ســال ١٣٩4 شمســی( اشــاره کــرد کــە نــه تنها خواســتار 
ــتی،  ــر همزیس ــه ب ــد، بلک ــمی نبودن ــن رس ــود دی وج
ــد  ــی تاکی ــی و مل ــی، مذهب ــای دین ــای تفاوته ــر مبن ب
کرده انــد. شــایان ذکــر اســت کــه حــزب دمکــرات 
ــد حــزب موســس جمهــوری کردســتان،  ــه مانن ــز، ب نی
ــل و  ــا مل ــاملت آمیز ب ــتی مس ــم و همزیس سکوالریس
ادیــان دیگــر را همچــون سیاســتی ثابــت و غیــر قابــل 
ــود  ــنامه خ ــه و اساس ــال ١٣٢4، در برنام ــر از س تغیی

گنجانــده  اســت.

ــت در  ــد دول ــل فاق ــن مل ــرد یکــی از بزرگری ــت ک مل
ــال  ــه در س ــدران ک ــگ چال ــد از جن ــت. بع ــان اس جه
ــان امپراطوری هــای  ٨٩٣ شمســی )١5١4 میــادی(، می
عثانــی و صفــوی روی داد، رسزمیــن کردســتان عمــا 
و برخــاف خواســت و اراده ایــن ملــت، تقســیم شــد و 
تجزیــه مذکــور در ســال ١٠١٨ شمســی )١6٣٩ میادی( 
بــا امضــای قــرارداد ذهــاب، میــان حکومت هــای 

عثانــی و صفــوی، رســمیت یافــت.
پــس از جنــگ جهانــی اول و ســقوط امپراطــوری 
ــا  ــر ب ــار دیگ ــتان ب ــردم کردس ــن و م ــی، رسزمی عثان
تجزیــه جدیــدی رو بــه  رو شــدند و رسانجــام ایــن 
ــراق و  ــران، ع ــه، ای ــار کشــور ترکی ــان چه ــن می رسزمی
ســوریه تقســیم شــد. حقــوق ملــی ملــت کــرد در همه 
ــل حاکمیــت قدرت هــای  ــه دلی بخش هــا کردســتان، ب

ــت. ــض شده اس ــور، نق ــار کش ــر چه ــر ه ــم ب حاک

مقدمه
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تــاش و مبــارزه جهــت تحقــق حــق تعییــن رسنوشــت در کردســتان 
ایــران، بخشــی از مبــارزه کلــی ملــت کــرد اســت کــه از اواخــر قــرن 
ــرده  ــور ک ــه، ظه ــی در خاورمیان ــا رشــد اندیشــه مل ــوزده همــگام ب ن
اســت. از ســال ١٢5٩ شمســی )١٨٨٠میــادی( بــه ایــن ســو و بــا آغــاز 
قیــام “شــیخ عبیدالــه نهــری” علیــه هــر دو حکومــت عثانــی و قاجار 
و بــا ارائــه طــرح تاســیس دولــت مســتقل کــردی، ســنگ بنــای اندیشــه 
ملــی در کردســتان، گذاشــته شــد. امــا بــه ســبب ضعــف و عــدم رشــد 
اقتصــادی، صنعتــی، مانعــت از رشــد نظــام آموزشــی، فقــدان فرصــت 
و کانــال ارتباطــی و اطاع رســانی بــرای اشــاعه اندیشــه ملــی  در میــان 
تودەهــای مــردم، شــکل گیری مبــارزه ای ســازمان یافته و فراگیــر جهــت 
رهایــی ملــی در ایــن بخــش از کردســتان را، بــه تاخیــر انداخــت. بــا 
ایــن حــال پیشــگامان جامعــه کردســتان، لحظــه ای از افــکار ملــی غافل 
نشــدند، بدیــن ســبب اولیــن اقــدام حاکــان جدیــد ایــران در اوایــل 
ــردم  ــت م ــا مقاوم ــز، ب ــی متمرک ــیس نظام ــت تاس ــرن بیســتم جه ق

کردســتان روبــرو شــد.
ــان  ــدن رضاخ ــا روی کار آم ــگام ب ــی اول هم ــگ جهان ــر جن  در اواخ

پهلــوی، رویکــرد ســاخت دولت-ملتــی یــک دســت، بــا بــه کار بــردن 
نیــروی نظامــی در پیش گرفته شــد و آسمیاســیون فرهنگی ملیت های 
ایــران بــه سیاســتی رایــج تبدیــل شــد. همچنیــن ســعی بــر آن شــد کــه 
چارچــوب رسزمینــی را کــه پیشــر تنها به عنــوان چارچوبــی جغرافیایی 
بــرای همــه ملیت هــا محســوب می شــد، بــه بنیــاد شــکل گیری 
هویتــی ســاختگی تحــت عنــوان ملــت ایــران، بــدل کننــد. در پیــش 
گرفــن چنیــن سیاســتی، موجــب شــد کــه در میــان متــام ملیت هــای 
ایــران، قیام هایــی علیــه حــذف و انــکار، شــکل گیــرد کــه در ایــن میــان 
ملــت کــرد نیــز علیــه حکومــت رسکوبگــر رضاخــان دســت بــه قیــام  
ــمکوی  ــام س ــتان، قی ــا در کردس ــن قیام ه ــهورترین ای ــی از مش زد. یک
شــکاک بــود. ســمکو شــکاک، قیامــی ملــی با هدف تاســیس ســاختاری 
ملــی بــرای ملــت کــرد بــه راه انداخــت. همزمــان بــودن قیــام ســمکو 
ــران در  ــود برزنجــی و شــیخ ســعید پی ــی شــیخ محم و قیام هــای مل
کردســتان عــراق و کردســتان ترکیــه، در برابــر دولت هــای تــازه تاســیس 
عــراق و ترکیــه، فرصتــی تاریخــی را بــرای ملــت کــرد بــه ارمغــان  آورد 
تــا بتوانــد رسنوشــت خــود را بــه دســت گیــرد، امــا وضعیــت بغرنــج 

مبارزات ملی در کردستان
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ب بین املللــی در آن زمــان، منطقــه را بیشــر بــه میــدان بــازی اســراتژی 

ــود.  ــدل کــرده  ب ــد ابرقدرت هــا ب جدی

فراهــم نبــودن زمینــه داخلــی و حمــات همه جانبــه هــر ســه دولــت 
تــازه تاســیس شــده و حامیان شــان بــه کردســتان موجــب درهــم 
شکســته شــدن هــر ســه قیــام شــد. ملــت کــرد در کردســتان ایــران پس 
از ایــن شکســت ها، دســت از تاش هایــش جهــت ســازماندهی دوبــاره 
بــا هــدف مطالبــه حقــوق ملــی برنداشــت و بــا بهره گیــری از رشایــط 
منطقــه ای و جهانــی، مبــارزات خود را برای تشــکیل ســازمانی سیاســی، 
ــن  ــرد در ای ــت ک ــی مل ــکار آزادیخواهــی و رهای ــوان اشــاعه اف ــه ت ک
بخــش از کردســتان را داشــته باشــد، آغــاز کــرد. پیشــگامان، نخبــگان 
و روشــنفکران کــرد در کردســتان ایــران بــا اســتفاده از رشایــط سیاســی 
پیــش  آمــده پــس از جنــگ جهانــی دوم، در روز بیســت وپنجم مــرداد 
١٣٢١ شمســی )شــانزدهم اوت ١٩4٢ میــادی( ســازمان مخفــی ژ-ک 
)جمعیــت تجدیــد حیــات کــرد( را تاســیس کردنــد. پــس از ســه ســال 
مبــارزه پنهــان و کســب تجربــه ســازمانی، در روز بیســت وپنجم مــرداد 
١٣٢4 شمســی ) شــانزدهم اوت ١٩45 میــادی( و بــر مبنای تشــکیات 
ــت  ــخگوی وضعی ــه پاس ــه ک ــیری واقع بینان ــا تفس ــازمان و ب ــن س ای
داخلــی کردســتان و همچنیــن وضعیــت بین املللــی آن دوره بــود، 
حــزب دمکــرات کردســتان، بــه عنــوان ســازمانی مــدرن تاســیس شــد. 
تاســیس حــزب دمکــرات کردســتان بــه رهــری پیشــوا قاضــی محمــد، 
پاســخی مناســب و تاریخــی بــه آن برهه مهــم از جنبــش  آزادیخواهانه 
ــگام و  ــه پیش ــون یگان ــرات همچ ــزب دمک ــیس ح ــود. تاس ــان ب ملت
ســازمان دهنده جنبــش ملــی- دمکراتیــک مــردم کردســتان، در تاریــخ 
مبــارزات ملــی کــرد در راســتای رســیدن بــه حــق تعییــن رسنوشــت، 
نقطــه عطفــی بــه شــار می آیــد. در تاریــخ مــدرن کردســتان ایــران، 
ــت وجــود  ــه اهمی ــود ک ــتانی ب ــن حــزب کردس ــرات اولی حــزب دمک
ســازمانی سیاســی را درک کــرد و تحــت رهــری همیــن حــزب بــود کــه 
ملــت کــرد بــرای اولیــن بــار در تاریــخ توانســت از حکومتــی ملــی و 
دمکراتیــک در فــرم جمهــوری، برخــوردار شــود. پیشــوا قاضــی محمــد، 
رهــر فرهیختــه این حــزب، در روز ٢ بهمــن ١٣٢4)بیســت ودوم ژانویه 
١٩46(، بــه صورت رســمی تاســیس »جمهــوری کردســتان« را اعام منود 
و بــه ســمت ریاســت جمهــوری آن منصــوب شــد. جمهــوری کردســتان 
طــی عمــر کوتــاه خــود کــه تنها یــازده مــاه به طــول انجامید، توانســت 

دســتاوردهای ارزشــمندی را بــه ملــت کــرد اهــدا کنــد. 

پــس از ســقوط جمهــوری کردســتان و اعــدام پیشــوا قاضــی محمــد 
در دهــم فروردیــن ١٣٢6 شمســی )ســی ام مــارس ١٩4٧ میــادی(، بــه 
دســت رژیم شاهنشــاهی، مبــارزه حزب دمکــرات وارد عرصه دشــواری 
ــده  ــه دهن ــا، ادام ــی راهن ــرات همچــون حزب ــا حــزب دمک شــد، ام
ــازماندهی  ــه س ــتان، وظیف ــوری کردس ــداف واالی جمه ــق اه و محق

جنبــش ملــی دمکراتیــک خلــق کــورد را ادامــه داد. 

ــال های  ــلحانه س ــارزات مس ــن مب ــه راه انداخ ــا ب ــرات ب ــزب دمک ح
١٣46- ١٣4٧ شمســی )١٩6٧- ١٩6٨میــادی( بــار دیگــر توانســت، پس 
از ســقوط جمهــوری کردســتان، صــدای آزادیخواهــی ملــت کــرد را در 
کردســتان ایــران بــه گــوش جهانیــان برســاند. گرچــه دوبــاره، جمعــی 

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

بــدل کنــد.

ــر  ــرد، دک ــت ک ــه مل ــر فرزان ــور، ره ــش مذک ــوب جنب ــس از رسک پ
عبد الرحمــن قاســملو، ســکان رهــری ایــن حــزب و همچنیــن رهــری 
جنبــش ملــی دمکراتیــک ملــت کــرد را در کردســتان ایــران، بــر عهــده 
گرفــت. دکــر قاســملو برنامــه، اساســنامه و ســاختار حــزب را بــر مبنای 
ــزب  ــرد و ح ــاده ک ــو  آم ــک از ن ــول دمکراتی ــی و اص ــگ انقاب فرهن

دمکــرات را بــه ســطح تاثیرگذارتــری، ارتقــا داد. 

پــس از قیــام عظیــم ملیت هــای ایــران، در ســال ١٣5٧ شمســی)١٩٧٩ 
میــادی(، حــزب دمکــرات کردســتان ایــران، روز یازدهــم اســفند ١٣5٧ 
شمســی )٢6 فوریــه ١٩٧٩ میــادی( پــس از بیــش از ٣٠ ســال مبــارزه 
مخفیانــه، در میتینــگ بزرگــی در شــهر مهابــاد، فعالیت آشــکار خود را 
اعــام کــرد. حــزب دمکــرات، خواســتەهای ملــی مــردم کردســتان را بــه 
گونــه ای  مســاملت آمیز بــه رهــران جدیــد ایــران ارائــه  داد. امــا رژیــم 
تــازه بــه قــدرت رســیده ایــران بــا جنــگ و رسکــوب بــه خواســت های 
ملــت کــرد و حــزب دمکــرات، پاســخ گفــت. ایــن رژیــم از هــان اوان 
بــه قــدرت رســیدن، موجــی از خشــونت و دشــمنی را علیــه ملیت های 
ایــران، شــهروندان دگراندیــش و بخشــی از کشــورهای جهــان، بــه راه 

انداخت.

در چنیــن رشایطــی، حــزب دمکــرات کــه بــه درســتی بــه ذات ارتجاعی 
و دیکتاتــور منشــانه ی رژیــم مذکــور پــی بــرده بــود، رفرانــدوم 
ــال ها  ــرد. از آن س ــم ک ــران را، تحری ــام در ای ــن نظ ــه تعیی فریبکاران
ــتان  ــرد در کردس ــت ک ــک مل ــی و دمکراتی ــت های مل ــون خواس تاکن
ایــران، همــواره مشــوق و محــور اصلــی هــر نــوع فعالیــت سیاســی 
تودەهــای جامعــه و حــزب دمکــرات، بــوده  اســت. جنبــش ملــی در 
ــت  ــی مل ــوق مل ــاق حق ــر احق ــد ب ــود تاکی ــا وج ــران، ب ــتان ای کردس
ــه  ــارزه علی ــز مب ــه مرک ــان ب ــن بخــش از کردســتان، همزم ــرد در ای ک
ــه ای  ــه گون ــل شــد. ب ــوری و اســتثار تبدی ــه ارتجــاع، دیکتات هــر گون
کــه نــه تنهــا آزادیخواهــان کــرد در بخش هــا دیگــر کردســتان، بلکــه 
فعــاالن ایــران نیــز فریــاد آزادیخواهــی خــود را از کردســتان بــه گــوش 
جهانیــان رســانیده اند. بــه همیــن جهــت، مبــارزه کنونــی ملتــان در 
ــی و  ــای دو خــط  مشــی آزادی مل ــر مبن ــان ب ــران هم زم ــتان ای کردس

ــی رود. ــش م ــه پی ــی خواهی، ب دمکراس

ــی منطقــه و جهــان، بعــد از تحــوالت سیاســی در  در وضعیــت کنون
منطقــه و از بیــن رفــن بخشــی از اتحادهــای قدیمــی و تشــکیل 
اتحادهــای جدیــد و جنــگ علیــه افراطی گــری و نیــز ظهــور پدیــده ای 
بــه نــام بهــار عربــی، رژیــم اســامی تهــران توانســت دخالت هــای خود 
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مبانی فکری و سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران
سیاســت حــزب دمکــرات کردســتان ایران، بــر این مبنــا اســتوار گردیده 
کــه کرامــت انســان را مهم تریــن ارزش زندگــی بــه شــار مــی آورد. در 
اندیشــه سیاســی مــدرن، کرامــت بــه مثابــه ارزشــی جهانــی معرفــی 
گردیــده و بــه آن در اعامیــه جهانــی حقــوق بــر، کــه در ســال ١٣٢٧ 
ــب  ــه تصوی ــادی( از طــرف ســازمان ملل متحــد ب شمســی )١٩4٨ می
رســید، توجــه شــایانی شــده و همچــون پایــەی آزادی، عدالــت و صلــح 

در جهــان، مطــرح گردیــده  اســت.
از دیــدگاه حــزب دمکــرات، کرامــت دو منشــا اصلــی دارد: از ســویی 
تامیــن نیازهــای مــادی انســان و از ســویی دیگــر ایجــاد فضای سیاســی 
آزاد تــا هــر فــردی بتوانــد شــخصیت، هویــت ملــی، دینی و ملــی خود 
را دارا باشــد و همچنیــن موجــب پایــان ســتم جنســی شــود. در این جــا 
بایــد بــه ســتم جمعــی کــه از دیربــاز نســبت بــه زنــان اعــال شــده ، 
اعــراف منــود تــا زنــان بتواننــد از چنــگال اســتثار فرهنگــی، دینــی، 
ــد و از کرامــت انســانی  سیاســی، اجتاعــی، و اقتصــادی نجــات یابن
محــروم نشــوند. انســانی کــه در فقــر نگــه داشــته شــده و انســانی کــه 
هویــت قومــی، دینــی و یــا ملــی اش انــکار مــی گــردد و مــورد هجــوم 
سیاســت آسمیاســیون فرهنگــی و تحقیــر قــرار گرفتــه و یا تحت ســتم 
ــلب  ــت اش از او س ــه کرام ــت ک ــد، انسانی س ــی می کن ــی زندگ جنس

گردیــده اســت. 
 انــکار زبــان، فرهنــگ، هویــت ملــی انســان کــرد و یــا تــاش در جهــت 
آســمیله کــردن آنــان در فرهنــگ ملتــی دیگــر، بــه منزله ســلب کرامت 
ــگ و  ــان، فرهن ــا وجــود زب ــرد ب ــت ک ــرد اســت. زندگــی مل انســان ک
ــی  ــن پاســداری از حقــوق مل ــد، بنابرای ــا می یاب ــی اش معن هویــت مل

کــرد، پاســداری از ارزش و کرامــت انســانی اســت.
ملــت کــرد خواهــان هــان حقوقی ســت کــه ملیت هــای دارای 
ــز، آن را حــق مســلم خــود  ــت مســتقل نی ــت سیاســی و دول حاکمی
ــای  ــرات برخــاف برخــی از نیروه ــزب دمک ــن ح ــارند، بنابرای می ش
سیاســی کــه از مســاله ملــی چشم پوشــی کرده انــد و تنهــا بــه 
ــا نقــض حقــوق فــردی از جانــب  مشــکات اجتاعــی و اقتصــادی ی
ــر هویــت  ــد ب ــد، اعــراف و تاکی حکومــت دیکتاتــوری توجــه می کنن

ملــی و احــرام بــه کرامــت انســانی ملیت هــای تحــت ســتم را، 
مســاله ای بنیــادی می دانــد. بــه صــورت اجالــی می تــوان گفــت حزب 
دمکــرات هرگونــه ســتم جنســی، ملــی و طبقاتــی و همچنین ســتم به 
معلولیــن را مانــع اصلــی بهره منــدی انســان از کرامــت می دانــد. ایــن 
فهــم و درک فلســفی و سیاســی از کرامــت، در اهــداف اساســی حــزب 

ــد. ــود می یاب ــران من ــتان ای ــرات کردس دمک
سیاســت انــکار و توهیــن بــه ارزش هــا و ســمبل های ملــی کــرد، 
ترک هــای آذربایجــان، عــرب، ترکمــن و بلــوچ توســط رژیم هــای حاکــم 
بــر ایــران، بیانگــر ایــن واقعیت تاریخی و سیاســی  اســت که شونیســم، 
در حکومــت و در میــان برخــی از جریان هــای ناسیونالســیتی فــارس 
تثبیــت و شــکل گرفتــه اســت. شونیســم نــه تنهــا مانــع برابــری میــان 
ملیت هــا بلکــه مســتمرا موجــب بازتولیــد دیکتاتــوری در ایــران شــده 
 اســت چــرا کــه دیکتاتــوری و مترکــز حاکمیــت سیاســی، اقتصــادی و 
نظامــی در تهــران، ضامــن ایــن نــوع از ســلطه اســت. دولــت حاکــم 
ــگاران و نیروهــای  ــز بخشــی از روشــنفکران، روزنامه ن ــران و نی ــر ای ب
اپوزیســیون فــارس، »تجزیه طلبــی« یــا »تهدیــد امنیــت ملــی ایــران« 
را توجیهــی جهــت مروعیــت بخشــیدن بــه ایــن ســلطه و رسکــوب 
ملیت هــای دیگــر می داننــد. در گفتــان دولــت ایــران و بخــش 
عظیمــی از اپوزیســیون فــارس، اصطــاح »تجزیه طلــب« بــه گناهــی 
ــروی  ــردن نی ــه کار ب ــونت و ب ــال خش ــا اع ــد ب ــه بای ــده ک ــدل ش ب
ــا  ــان ب ــی اســت کــه آنچــه آن ــن در حال نظامــی پاســخ داده  شــود. ای
نــام “تجزیه طلبــی” از آن یــاد می کننــد در واقــع تحریــف »خواســت 
ــاح  ــه اصط ــن ب ــا ای ــت، نتیجت ــت” ملیت هاس ــن رسنوش ــق تعیی ح
ــی« در  ــت مل ــن »امنی ــاه. همچنی ــه گن ــت ن ــق اس ــی، ح تجزیه طلب
ــای  ــرد، ترکه ــی ک ــت مل ــای امنی ــر مبن ــه ب ــران افســانەای اســت ک ای
آذربایجــان، عــرب، ترکمــن و بلــوچ و بــا بــکار بــردن نیــروی نظامــی، بر 
ملیت هــای ایــران تحمیــل شده اســت. در واقــع در گفتــان حکومــت 
ایــران، »امنیــت ملــی ایــران« توجیهــی اســت در راســتای حفــظ امنیت 
رژیمــی دیکتاتــور، کــه برهــم زدن ایــن بــه اصطــاح امنیت ســتمگرانه، 

نــه تنهــا جــرم نیســت بلکــه عملــی مــروع اســت.

را وســعت بخشــد. مجمــوع ایــن عوامل، از ســویی بــر ایجــاد تغییر در 
سیاســت و رفتــار انقابــی و مبارزاتــی حزب دمکــرات تاثیرگــذار بودند 
و از دیگــر ســو، طــی بیســت ســالی کــه مبــارزه مســلحانه متوقــف 
شــده بــود، جمهــوری اســامی ایــران ایــن فرصــت را داشــت کــه بــه 
صــورت سیاســی و مدنــی، مســاله ملیت هــا و همچنیــن مســاله کــرد 
را حــل منایــد امــا جمهــوری اســامی بــرای بــار دیگــر ثابــت کــرد کــه 
ذات و مبنــای ایدئولوژیکــی اش بــا صلــح و حــل مســاملت آمیز مســائل 
بیگانــه اســت و نیــز فشــار و خواســت مــردم، جهــت در پیــش گرفــن 
مبــارزه ای جدی تــر در راســتای اثبــات اراده ملــی ملــت کــرد در ایــن 
بخــش از کردســتان، حــزب دمکــرات را بــر آن داشــت تــا بــا تاکیــد بــر 
ــدی از  ــه ی جدی ــران، مرحل ــت کــرد در کردســتان ای ــارزه مل ادامــه مب
مبــارزه جــدی در راســتای بهره گیــری از توانایی هــای جامعــه کردســتان 

ایــران را آغــاز کنــد کــه از ســوی مــردم کردســتان تحــت عنــوان »راســان 
روژهــات« شــناخته  شــده  اســت.

راســاِن ملــت کــرد می کوشــد، بــه گونــه ای سیســتاتیک تر و از ابعــاد 
گوناگــون، در جهــت پیونــد دادن مبــارزات »شــاخ و شــار« گام بــردارد 
ــی  ــروی مردم ــا نی ــمرگه را ب ــش پیش ــمبلیک و روحیه بخ ــروی س و نی
درهــم آمیــزد تــا دامنــه مســئولیت مبــارزات آزادیخواهانــه را وســیع تر 
و فراگیرتــر منایــد. ایــن وظیفــه ســنگین و پرافتخــار، از خــون شــهیدان 
تــازه حــزب و بــه ویــژه کادرهــای برجســته و عضــو رهــری، رسچشــمه 
ــام اقشــار  ــه مت ــن اســت ک ــه و “راســان روژهــات” خواســتار ای گرفت
ــهیم  ــرد آن س ــد و در پیش ــود بدانن ــارزه را از آن خ ــن مب ــه، ای جامع

باشند.
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ب ــا بهره گیــری از فشــارهای  سیاســت انــکار و آسمیاســیون فرهنگــی ب

جســمی و روانــی، بیــش ازصــد ســال اســت کــه نتوانســته  ملــت کــرد 
را بــه تســلیم و منــرف شــدن از خواســتەهایش مجبــور کنــد. هویت 
ملــی کــرد، مبنــای موضوعــی دارد، همچــون: خــاک، زبــان، فرهنــگ و 
تاریــخ مشــرک و ملــت کــرد بــر ایــن مبنــا، خواســته ای مشــرک جهــت 
ــان  ــود را دارد. همزم ــن خ ــی بررسزمی ــت سیاس ــی و حاکمی آزادی مل
نیــز ملــت کــرد تاریخــی طوالنــی از همســایگی و همزیســتی بــا دیگر 
ملیت هــای ایــران را داراســت و خواهــان احــرام متقابــل بــه حــق و 
کرامــت انســانی همدیگــر و برقــرای روابطــی مســاملت آمیز می باشــد 
و در عیــن حــال سیاســت انــکار هویــت ملــی و پایــال شــدن حقــوق 
ــه هویــت و حقــوق  ــن پذیرفــن اعــراف ب ــرد، بنابرای خــود را منی پذی
همدیگــر در ایــران، پیــش رشط همزیســتی اختیــاری ملیت هــای ایــران 

در آینــده ایــن رسزمیــن اســت.
ــران و فلســفه ای کــه  چارچــوب فکــری حــزب دمکــرات کردســتان ای
بــر اســاس آن تاســیس شــده، بــه طــور شــفاف بــا دیکتاتــوری رژیــم 
پادشــاهی و تئوکراســی کــه جمهــوری اســامی ایــران پــس از انقــاب 
ــاده شــده  اســت، در  ــاد نه ــر آن بنی ــادی( ب ١٣5٧ شمســی)١٩٧٩ می
تضــاد اســت. تئوکراســی ) حکومــت خــدا یــا روحانیــت( با دمکراســی) 

حکومــت مــردم( ذاتــاً در تضــاد هســتند.

حــزب دمکــرات کردســتان ایــران در مــورد نظــام سیاســی آینــده ایرانی 
دمکراتیــک، در رشایــط کنونــی و بــا توجــه بــه چندملیتــی بــودن ایــران 
ــان،  ــتان، آذربایج ــی در کردس ــوق مل ــاق حق ــت احق ــود خواس و وج
بلوچســتان، اهــواز و ترکمن صحــرا، نظــام فدرالــی را مناســب می دانــد. 
زیــرا در چنیــن سیســتمی نــه تنهــا حکومــت بلکــه حاکمیــت نیــز در 
میــان حکومــت فــدرال و حکومت هــای اقلیمــی، تقســیم خواهد  شــد. 
آنچــه کــه بــرای ملــت کــرد حائــز اهمیــت اســت ایــن اســت کــه بــر 
خــاک و رسزمیــن خــود حاکمیــت داشــته  باشــد و بــر این اســاس تامین 
ــی،  ــت فرهنگ ــی، سیاس ــت آموزش ــتان، سیاس ــی کردس ــت داخل امنی
اجتاعــی و امــور اقتصــادی داخلــی کردســتان، بایــد بــر عهــده 

حکومــت اقلیــم کردســتان باشــد. 

چند ملیتــی بــودن ایــران ایــن واقعیــت را الزامــی می کنــد کــه تعیــن 
مــرز اقلیم هــای تشــکیل دهنده ایــران فــدرال، بــر اســاس اصــل ملــی-

جغرافیایــی مشــخص شــود. همچنیــن بایــد حاکمیت و پتانســیل ها در 
میــان حکومــت فــدرال و حکومت هــای اقلیمــی  بــه گونــه ای تقســیم 
شــود کــه حقــوق ملیت هــای ایــران در چارچــوب اقلیــم  خــود تامیــن 
شــود و فرصــت مشــارکت برابــر، در پیشــرد نظــام فدرالــی را داشــته  

باشند.

سوسیالیسم دمکرا�یک

از دیــدگاه حــزب دمکــرات کردســتان ایــران، تشــکیل جامعــه ای 
ســعادمتند بــر اســاس اصــل عدالت اجتاعــی، آرمانــی تغییــر ناپذیــر 
اســت. جهــت دســتیابی بــه این حــق، حــزب دمکــرات کردســتان ایران، 
سوسیالیســم دمکراتیــک را بــه عنــوان آرمــان آینــده خود تعییــن منوده  
اســت. مــوارد اساســی ایــن جامعه دمکراتیــک و سوسیالیســتی عبارتند 

از:
ــت  ــه، الزم اس ــای جامع ــه اعض ــرای هم ــن آزادی ب ــتای تامی ـ در راس
بــه مــوازات فرصــت سیاســی برابــر، بــرای تحقــق عدالــت اجتاعــی 

ــش گرفــت. ــارزه ای مســتمر را در پی مب
ــارزه ای  ــد مب ــه نیازمن ــت ک ــی اس ــی هدف ــت اجتاع ــق عدال - تحق

مســتمر می باشــد چــرا کــه درآمدهــای جامعــه و در کل دارایی کشــور، 
اگــر از طریــق سیاســت توزیــع عادالنــه خدمــات و داراییهــا، چارچــوب 
معینــی نداشــته  باشــد و ثــروت تولیــد شــده در جامعــه بــه گونــه ای 
عادالنــه تقســیم نگــردد، نابرابــری و مشــکات اجتاعــی را بــه دنبــال 

خواهــد داشــت.
-عدالــت اجتاعــی از طریــق ایجــاد سیســتمی رفاهــی بــه بهرین نحو 
تامیــن خواهــد  شــد زیــرا ایــن سیســتم، نیازهــای مــادی همــه اعضــای 
جامعــه را در نظــر می گیــرد و در راســتای تامیــن حقــوق اجتاعــی گام 

ــی دارد. بر م
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مبانی کلی سیاست حزب دمکرات کردستان ایران

حــزب دمکــرات کردســتان ایــران بــا پایبنــدی و تاکید بر پرنســیپ هایی 
ــردم  ــه م ــت همه جانب ــا حای ــد، ب ــد  ش ــاره خواه ــا اش ــه آن ه ــه ب ک
کردســتان بــرای نیــل بــه اهدافــش، مبــارزه خــود را بــا متــام تــوان ادامه 
ــل،  ــده در ســطور ذی ــر ش ــوارد ذک ــی م ــع کنون ــد  داد. در مقط خواه

اصــول اساســی حــزب دمکــرات را تشــکیل می دهنــد:
* حــزب دمکــرات کردســتان ایــران، در کلیــه ســطوح و در ارتبــاط بــا 
ــز و  ــای صلح آمی ــه روش ه ــرد، ب ــق ک ــر ح ــروع و ب ــاله م ــل مس ح

ــت. ــد  اس ــازنده معتق ــوی س گفت وگ
* حــزب دمکــرات کردســتان ایــران، در راســتای نیــل بــه اهــداف واالی 
انســانی و ملــی، از متــام روش هــای مبارزاتــی مــروع، از جملــه حــق 
دفــاع، کــه بــا اصــول فکــری و سیاســی حــزب و معیارهــای بین املللــی 

مبــارزه مــروع همخوانــی دارد، بهــره می جویــد.
* حــزب دمکــرات بــه عنــوان حــزب پیــرو جامعــه، موظــف اســت 
در جهــت آمــوزش، پــرورش و تثبیــت نظــام آموزشــی بــه روز، در میــان 
ــران در  ــا جامعــه کردســتان ای ــردارد ت اعضــا و هــواداران خــود، گام ب
نتیجــه رسکــوب و آموزش هــای ایدئولوژیــک و ظاملانــه جمهــوری 
ــق شــده از ســوی حاکــان  اســامی، دچــار فرهنــگ ضدبــری تزری
ــان داشــته باشــند. ــه جه ــب ب ــدی انســانی و برابری طل نشــوند و دی

* حــزب دمکــرات می کوشــد کــه فرهنــگ و زبــان کــردی را از هجــوم 
همه جانبــه فرهنگــی، زبانــی و آموزشــی حاکمیت فاشیســتی، محفوظ 
دارد و در حــد تــوان خــود در جهــت توســعه آن هــا -فرهنــگ و زبــان 

ــد. کردی- بکوش
ــای  ــا ملیت ه ــاد ب ــتار اتح ــران، خواس ــتان ای ــرات کردس ــزب دمک * ح
تحــت ســتم، نیروهــای دمکــرات و آزادیخــواه ایــران اســت و بــر ارتباط 

و مبــارزه مشــرک و فعاالنــه ملیت هــای ایــران، تاکیــد مــی ورزد.
ــری و  ــتقال در تصمیم گی ــه اس ــران ب ــتان ای ــرات کردس ــزب دمک * ح
خــودداری از دخالــت در امــور داخلــی ســایر ســازمان های سیاســی و 
نیــز اصــل احــرام متقابــل و همــکاری دوســتانه، پایبنــد اســت و بــر آن 

تاکیــد مــی ورزد.

* حــزب دمکــرات کردســتان ایــران، علیــه تروریســم، مخصوصــا 
تروریســم دولتــی می باشــد و آنــرا محکــوم می کنــد. تروریســم عبــارت  
ــذف  ــادی و ح ــردم ع ــدی م ــرار دادن تعم ــدف ق ــورد ه ــت از: م اس
رهــران سیاســی و دگراندیشــان. حــزب دمکــرات پایبنــد کلیــه مبانــی 
و موازیــن حقــوق بــر اســت و خــود را حامــی همــه جریان هایــی 
می دانــد کــه بــرای دمکراســی و برابــری، بــه عنــوان راه حــل بلندمــدت 
مســائل ایــران، و ثبــات و صلــح پایــدار در خاورمیانــه مبــارزه می کننــد.

* حــزب دمکــرات کردســتان ایــران، بــا رونــد دمکراتیزاســیون همــگام 
بــوده و بــر ایــن بــاور اســت کــه خواســت مــردم، منبــع اصلــی 
مروعیــت بخشــیدن بــه سیســتم حکمرانی اســت. در رشایــط کنونی، 
ــت  ــای تح ــوق ملیت ه ــد حق ــدرال، می توان ــک ف ــتمی دمکراتی سیس

ســتم ایــران و یکــی از آن هــا، ملــت کــرد را تامیــن منایــد.
* حــزب دمکــرات کردســتان ایــران، بــر اســاس اعتقــاد بــه پلورالیســم و 
تنــوع موجــود در جامعــه کردســتان و نیــاز بــه اتحــاد ملــی و میهنــی 
در کردســتان، وجــود احــزاب مبــارز دیگــر در راســتای تحقــق حقــوق 
خلــق را، هــم رضوری می دانــد و هــم بــر ارتبــاط، همــکاری و مبــارزه 
مشــرک در راســتای دســتیابی بــه اهــداف و منافــع عالــی میهنــی و 

ملــی، تاکیــد مــی ورزد.
ــگاه تاریخــی و  ــا جای ــران، ســازمانی ب * حــزب دمکــرات کردســتان ای
اجتاعــی در کردســتان ایــران اســت. بنابرایــن بایــد متــام نیــروی بی حد 
و حــر ملتــان را در جهت دســتیابی بــه اهدافی کــه در برنامه حزب 
تنظیــم شــده اند، بــه کارگیــرد. در چنیــن حالتی ســت کــه برنامــه حــزب 
بــه نیرویــی مــادی و کارا در جهــت تحقــق حقــوق دمکراتیــک و ملــی 
ملــت کــرد، در چارچــوب ایرانــی فــدرال و دمکراتیــک بــدل خواهــد 
 شــد. بدیــن منظــور برنامــه پیــش  رو را در اختیــار مــردم کردســتان قرار 
ــه  ــرای رســیدن ب می دهــد و از متــام ســاکنان کردســتان می خواهــد ب
ــن الزم اســت متــام مــردم  ــد. همچنی ــاش کنن ــه ت ــن برنام اهــداف ای
ایــران و متــام ملیت هــای تحــت ســتم ایــران، از خواســت های ملــی و 

دمکراتیــک مــردم کردســتان، آگاه شــوند.
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برنامه حزب دمکرات 

کردستان ایران
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اول

١- حزب دمکرات کردستان ایران، حزب پرچم دار مبارزه ملی دمکراتیک 
مردم کردستان ایران است و همراه و هم صدا با دیگر ملیت های ایران 

و در کنار نیروهای دمکراتیک و مرقی ایران برای ایجاد سیستمی 
دمکراتیک فدرال در ایران و دستیابی به حق تعیین رسنوشت ملت کرد 

در کردستان ایران، مبارزه می کند.
٢- آرمان نهایی حزب دمکرات کردستان ایران، ایجاد جامعه ای 

دمکراتیک سوسیالیستی است.
٣- شعار اسراتژیک حزب دمکرات کردستان ایران، تامین حقوق ملی 

ملت کرد در کردستان ایران در چارچوب یک سیستم دمکراتیک فدرال 
در ایران، است.

4- حزب دمکرات، رسنوشت خود را با دیگر ملیت های تحت ستم ایران 
یکی می داند و از جنبش  رهایی بخش آنان جهت دستیابی به حقوق 

ملی شان، حایت می کند.

5- حایت از مبارزه ملی دمکراتیک ملت کرد در سایر بخش های 
کردستان، خط  مشی همیشگی حزب دمکرات کردستان ایران است.

6- حزب دمکرات کردستان ایران علیه هرگونه تبعیض بر اساس پایگاه 
اجتاعی، رنگ، دین، مذهب، نژاد، ملیت، جنسیت و... است.

٧- حزب دمکرات، در راستای برابری اجتاعی و از بین بردن تبعیضات 
اجتاعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که علیه زنان اعال می شود، 

مبارزه می کند.
٨- حزب دمکرات کردستان ایران، از مبارزات صلح جویانه، 

دمکراسی خواهانه و ملی همه ملل جهان حایت می کند و طرفدار 
روابط دوستانه و صلح آمیز در میان همه ملیت های جهان است. 

همچنین حزب دمکرات متام راه های مروع مبارزه، از جمله حق دفاع 
را برای ملل تحت ستم، مروع می شارد.

اهداف کلی
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مبانی اداره حکومت اقلیم کردستاندوم

• کردســتان ایــران یکــی از اقلیم هایــی اســت کــه بــه شــیوه ای 
داوطلبانــه و دوشــادوش ســایر اقلیم هــای تشــکیل دهنده ایــران، ایــران 

ــد. ــکیل می دهن ــدرال را تش ف
• اقلیــم کردســتان، رسارس رسزمیــن کردســتان را شــامل می شــود. 
چارچــوب جغرافیایــی اقلیم کردســتان، براســاس معیارهــای جغرافیایی 

ــت ســاکنان مشــخص می شــود. ــی و خواســت اکری مل
ــت  ــه اکری ــران ک ــای ای ــر ج ــتان، در ه ــم کردس ــارج از اقلی • در خ
ســاکنانش کــرد باشــند و خواســتار حقــوق ملــی خــود در چارچــوب 
مرزهــای جغرافیایــی خــود باشــند، حکومــت اقلیــم کردســتان از آن هــا 
حایــت کــرده و آن هــا را متحــد ملــی و اســراتژیک خــود می دانــد. 
همچنیــن حکومــت اقلیــم کردســتان از کردهایــی ســاکن نقــاط دیگــر 
ایــران کــه خواســتار حــق فرهنگــی خود باشــند، حایــت خواهــد کرد. 
بــر همیــن اســاس، ملیت هــای غیرکــرد ســاکن کردســتان نیــز، از حقوق 

فرهنگــی خــود برخــوردار خواهنــد بــود.
ــردم، اســتقال،  ــت م ــای حاکمی ــر مبن ــم کردســتان ب • حکومــت اقلی
تفکیــک ســه قــوای مقننــه و مجریــه و قضاییــه، پلورالیســم و جدایــی 

دیــن از دولــت، تاســیس خواهــد شــد.
ــن  ــردم ای ــتند. م ــردم هس ــت م ــا حاکمی ــتان، منش ــم کردس • در اقلی
حاکمیــت را از طریــق مناینــدگان انتخابــی خــود در پارملــان کردســتان و 

ــد. ــال می مناین ــم، اع ــی اقلی ــای حکومت ــق ارگان ه از طری
• رابطــه میــان حکومــت اقلیــم کردســتان و دولــت فــدرال ایــران، بــر 
اســاس قانونــی دمکراتیــک مشــخص می شــود. ملــت کــرد در اقلیــم 

کردســتان ایــران و ملیت هــای دیگــر ایــران نیــز در اقلیم هــای خــود، 
ــچ  ــدون هی ــان و ب ــورت یکس ــه ص ــدرال ب ــازمان های ف ــق س از طری

تبعیضــی، در مدیریــت امــور کشــور ســهیم خواهنــد بــود.
• اقلیــم کردســتان دارای پرچــم، رسود و جشــن ملــی خــود اســت، کــه 
همگــی در پارملــان کردســتان بــه تصویــب می رســند. پرچــم کردســتان 
در متامــی ادارات دولتــی و رســمی برافراشــته خواهــد شــد. در اقلیــم 
کردســتان پرچــم ایــران فــدرال نیــز در کنــار پرچم کردســتان، برافراشــته 

می شــود.
ــتان  ــم کردس ــذاری اقلی ــن ارگان قانونگ ــتان، عالی تری ــان کردس • پارمل
اســت. مناینــدگان پارملــان از طریــق انتخاباتی عمومی، یکســان، مخفی 

و مســتقیم انتخــاب می شــوند.
• انجمــن وزیــران رای اعتــاد خــود را از پارملــان کســب می کنــد و در 

مقابــل پارملــان نیــز پاســخگو می باشــد.
• حفــظ نظــم و امنیــت داخلــی اقلیــم کردســتان بــر عهــده نیروهــای 
انتظامــی محلــی حکومــت اقلیــم اســت. وظیفــه نیروهــای پیشــمرگه، 

حفــظ منافــع و حاکمیــت اقلیــم کردســتان اســت.
• زبــان کــردی، زبــان رســمی همه ســطوح تحصیلــی و مکاتبــات اداری 
اقلیــم کردســتان اســت. در اقلیــم کردســتان و مــدارس ایــن اقلیــم، زبان 

فارســی در کنــار زبــان کــردی تدریــس می شــود.
• روابــط اقلیــم کردســتان بــا ســایر بخش هــا کردســتان و کشــورهایی 
ــم  ــدگان اقلی ــق مناین ــود دارد، از طری ــا وج ــرد در آنج ــع ک ــه مناف ک
ــدرال، میــر می شــود. ــا حکومــت ف ــق توافــق ب کردســتان و از طری

فصل
حقوق ساکنان اقلیم کردستانسوم

• متــام حقــوق و آزادی هــای منــدرج در اعامیــه جهانــی حقــوق بــر 
ــا آن، در منطقــه تحــت حاکمیــت حکومــت  ــط ب و میثاق هــای مرتب
ــدون  ــه ســاکنان کردســتان ب ــن می شــوند. هم ــم کردســتان، تامی اقلی
ــی،  ــوق اجتاع ــی، از حق ــی و مذهب ــی، جنس ــض مل ــه تبعی هرگون
سیاســی و فرهنگــی یکســان، بهره مند هســتند. آزادی بیان و دسرســی 
بــه اطاعــات، حــق ســاکنان اقلیــم کردســتان اســت و تامیــن آن هــا از 

جملــه وظایــف حکومــت اســت.

• زن و مــرد در خانــواده و جامعــه، ازحقــوق یکســان برخوردارنــد و در 
رابطــه بــا کار و دریافــت حقــوق یکســان اند، زنــان از حــق مرخصــی 
ــم  ــت اقلی ــود. حکوم ــد ب ــوردار خواهن ــان برخ ــارداری و زای دوران ب
کردســتان جهــت زدودن فرهنــگ مردســاالری در جامعــه، بــا تنظیــم 

برنامــه ای منســجم و ضمــن قانونــی کــردن آن، گام بــر مــی دارد.

• جهــت دســتیابی بــه برابــری جنســیتی، رفــع بی عدالتی های سیاســی، 
اجتاعــی و فرهنگــی کــه زنــان کردســتان بــا آن  مواجــه هســتند، در 
ــان  ــه آن ــژه ای ب ــری، فرصت هــای وی کار و مکان هــای مهــم تصمیم گی

اختصــاص داده می شــود.

• حکومــت اقلیــم کردســتان در مقابــل تامیــن کلیــه حقــوق کــودکان، 
کــه در میثــاق جهانــی حقــوق کــودکان، آمــده اســت خــود را مســئول 

می دانــد.

• اقلیت هــای ملــی و مذهبــی موجــود در اقلیــم کردســتان، از کلیــه 
حقــوق منــدرج در منشــور جهانــی حقــوق بــر، بهره منــد می باشــند 
و از ســوی حکومــت اقلیــم کردســتان بــرای گســرش و حفــظ فرهنــگ 

خــود، حایــت می شــوند. 

بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی کردســتان ایــران، یعنی مرحلــه پیــش از آزادی، حــزب دمکــرات ارائــه برنامــه ای گســرده تر را رضوری می داند. 
برنامــه ای کــه بتوانــد مــدل حاکمیــت دمکراتیــک بــرای آینده کردســتان و حکومــت فــدرال در ایــران را، در خود جــای دهد.



هم
نزد

شا
ره 

نگ
د ک

ئی
 تا

ورد
/ م

ن 
یرا

ن ا
ستا

کرد
ت 

کرا
دم

ب 
حز

 / 
مه

سنا
سا

و ا
ه 

نام
 بر

11

مه
نا

اس
اس

 و 
مه

رنا
ب فصل

الف- سیاست اقتصادی و اجتماعیچهارم

ــی،  ــع طبیع ــتان از مناب ــد کردس ــع درآم ــه منب ــد ک ــر ش ــد متذک بای
ــم کردســتان از بودجــه ی  ــات و ســهم اقلی کشــاورزی، توریســم، مالی
ــود.  ــکیل می ش ــری تش ــی دیگ ــد داخل ــر درآم ــا ه ــدرال ی ــت ف دول
حکومــت اقلیــم کردســتان در تدویــن سیاســت اقتصــادی و تقســیم 
ایــن درآمدهــا در راســتای بهبــود رشایــط اقتصــادی و اجتاعی ســاکنان 

ــام دارد. ــار ت ــادی، اختی ــعه اقتص ــتان و توس ــم کردس اقلی

ــی در  ــزی علم ــق برنامه ری ــادی از طری ــعه ی اقتص ــرد و توس ١. پیش
اقلیــم کوردســتان، بــر عهــده ی حکومــت اقلیم کوردســتان اســت. برای 
جــران عقب ماندگــی اقتصــادی کــه ناشــی از ســتم ملــی و بروکراســی 
مرکزگــرا اســت، الزم می باشــد دولــت فــدرال بــه ترتیبــی درآمدهــای 
عمومــی کشــور را توزیــع کنــد کــه ســهم ســاکنان اقلیــم کوردســتان به 
ــزان عقب ماندگــی منطقه شــان، بیــش از درآمــد متوســط  تناســب می

کشــور باشــد.

٢. یکــی از راه هــای اصلــی توســعه اقتصــادی کوردســتان و رسارس 
ایــران، صنعتــی کــردن کشــور بــا بهره گیــری از دســتاوردهای علمــی و 
تکنولــوژی از یــک ســو و نیازمندیها و امکانات طبیعی کشــور از ســوی 
ــن اقتصــادی و اجتاعــی  ــی بنیادی ــک دگرگون دیگــر اســت. ایجــاد ی
کــه مــورد نیــاز صنعتــی کــردن اســت، یکــی از اساســی ترین وظایــف 

دولــت فــدرال و حکومــت اقلیــم کوردســتان اســت.

٣. حکومــت اقلیــم کوردســتان از طریــق بخــش عمومــی اقتصــاد، کــه 
بخــش اساســی جهــت پیرفــت اقتصــادی محســوب می شــود، صنایــع 
پیرفتــه را در کوردســتان دایــر می منایــد و بــرای مشــارکت رسمایەهای 
خصوصــی و خارجــی در امــر پیرفــت اقتصــادی کشــور، بــه ویــژه در 
ــه ی تســهیات الزم را فراهــم می ســازد و  ــردن، کلی ــی ک بخــش صنعت
در هــان حــال از صنایــع بومــی و ملــی حایــت بــه عمــل مــی آورد.

4. منابــع طبیعــی و زیرزمینــی کوردســتان همچــون ســایر اقلیم هــای 
ــران جــزو ثــروت عمومــی محســوب می شــوند و حکومــت اقلیــم  ای
کوردســتان بــا توافــق بــا دولــت فــدرال، از آن هــا بــه نفع همــه ی مردم 

ــد. ــرداری می منای ــران بهره ب ای

5. حکومــت اقلیــم کوردســتان بــه مکانیــزه کــردن صنعــت کشــاورزی 
اهمیــت می دهــد و آنــرا بخــش مهمــی از سیاســت اقتصــادی خــود 
می دانــد و مکانیزم هــای توســعه آنــرا فراهــم می کنــد. همچنیــن 
حکومــت، بخش هــا کشــاورزی و دامپــروری را یکــی از بنیادهــای 
اصلــی اقتصــاد کردســتان محســوب می کنــد و بــرای توســعه، حفاظــت 
ــع  ــتای مناف ــتان، در راس ــداری در کردس ــاورزی و دام ــرش کش و گس
دامــداران و کشــاورزان، اقــدام می کنــد. حکومــت اقلیــم در ایــن رابطه 

ــد. ــن می کن ــای الزم را تعی ــم و راه ه ــزی، تصمی برنامه ری
6. ارتقــای ســطح زندگــی مــردم، بــه  ویــژه قــر زحمتکــش کوردســتان، 
محتــوای اصلــی سیاســت اقتصــادی حکومــت اقلیم کوردســتان اســت. 
ــک زندگــی شایســته ی عــر حــارض  ــن ی ــه منظــور تأمی حکومــت ب
بــرای شــهروندان کوردســتان، از کلیــه ی تــوان و امکانات خود اســتفاده 

می کنــد.

ــد.  ــاعت باش ــش از 4٠ س ــد بی ــه نبای ــمی کار در هفت ــاعات رس ٧. س
ــاعات  ــد س ــد، بای ــتغال دارن ــخت اش ــای س ــه کاره ــه ب ــی ک کارگران
کمــری کار کننــد. حداقــل دســتمزد کارگــران، متناســب بــا هزینــه ی 
ــز  ــن هزینەهــا، دســتمزدها نی ــاال رف ــا ب ــردد و ب ــن می گ ــی تعی زندگ
افزایــش می یابنــد. کارگــران در برابــر حــوادث کار از جملــه بیــاری، 
ــاردن  ــه کارگ ــوند. ب ــه می ش ــت بیم ــکاری و کهول ــی، بی از کارافتادگ
افــرادی کــه ســن  آنــان کمــر از ١6 ســال باشــد، ممنــوع اســت. حــق 

ــت شــود. ــم کردســتان رعای ــد در اقلی اعتصــاب و بازنشســتگی بای

٨. حکومــت اقلیــم کوردســتان الزم اســت کــه بــر اســاس یــک طــرح 
ــا  علمــی، از تقســیم زمیــن بــه قطعــات کوچک تــر جلوگیــری کنــد ت

مانــع از رضر و زیــان بــه میــزان تولیــد عمومــی شــود.

٩. حکومــت اقلیــم کردســتان در راســتای ایجــاد جامعــه ای ســامل، الزم 
ــا دقــت، مترکــز و رویکــردی آسیب شناســانه، بــه آســیب های  اســت ب
مخــرب اجتاعــی توجــه کــرده و بــرای رفــع آن هــا برنامه هــای 

متناســب تدویــن کنــد.

ــای  ــد از اولویت ه ــم بای ــش توریس ــعه بخ ــت دادن و توس ١٠. اهمی
حکومــت اقلیــم باشــید.
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١. در اقلیــم کردســتان، سیســتم آموزشــی ملــی همســو بــا معیارهــای 
آموزشــی ســازمان ملــل و ارزش هــای تاریخــی و ملــی مــردم کردســتان، 

ــزی می شــود. ــی ری پ

ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــژه ب ــه وی ــتان، توج ــم کردس ــت اقلی ٢. حکوم
ــم  ــان فراه ــی را برایش ــات آموزش ــوده و امکان ــان من ــودکان و جوان ک

می منایــد.

٣. تحصیــل بــرای کــودکان کوردســتان تــا ســن پانــزده ســالگی اجبــاری 
اســت. حکومــت اقلیــم کوردســتان بــرای ریشــه کن کــردن بیســوادی، 
ــم کوردســتان،  ــه عمــل مــی آورد. در حکومــت اقلی اقدامــات الزم را ب
تأمیــن لــوازم تحصیــل ابتدایــی بــه عهــده ی دولــت اســت و تحصیــل 
در ســایر مراحــل مجانــی اســت. حکومــت اقلیــم کوردســتان، هزینــه ی 
تحصیــل فرزنــدان اقشــار و طبقــات کــم درآمــد و فرزنــدان شــهدا در 
کلیــه ی آموزشــگاه های فنی-حرفــه ای و هرنســتان ها را تأمیــن می کنــد 
و هزینــه ی تحصیــل دانش آمــوزان نابغــه برآمــده از خانوادەهــای 

ــی را  ــدان شــهید را در دانشــگاه ها و مؤسســات عال ــد و فرزن کم درآم
نیــز، بــه عهــده می گیــرد.

4. حکومــت اقلیــم کوردســتان بــرای ارتقــای ســطح فرهنــگ عمومــی 
ــام  ــات الزم را انج ــی، اقدام ــی و علم ــز فرهنگ ــردم و تأســیس مراک م
ــرای گــردآوری و نگهــداری میراث هــای فرهنگــی ملــت  می دهــد و ب

ــد. ــورد، می کوش ک

5. توجــه بــه اعتــای زبــان و ادبیــات کــوردی و حایت از نویســندگان، 
هرنمنــدان و دانشــمندان کــرد، خــط  مشــی دامئــی سیاســت فرهنگــی 
ــت الزم  ــر حکوم ــن ب ــد. همچنی ــتان می باش ــم کوردس ــت اقلی حکوم

اســت کــه از علــای دینــی میهن دوســت حایــت کنــد.

6. بــر حکومــت اقلیــم کوردســتان الزم اســت تــاش منایــد در سیســتم 
آموزشــی و پرورشــی خــود، فرهنــگ تعامــل، همزیســتی مســاملت آمیز 
ــا فرهنگــی عــاری از  ــد و دانش آمــوزان را ب و تلورانــس را تثبیــت منای

خشــونت، بــار بیــاورد.

ــه منظــور ارتقــای ســطح بهداشــت  ــم کوردســتان ب ١. حکومــت اقلی
بــرای عامــه ی مــردم می کوشــد و رشایطــی ایجــاد می  منایــد کــه 
ــی  ــد از کمک هــای پزشــکی و درمان ــردم کوردســتان بتوانن ــه ی م هم

ــد. ــوردار گردن الزم، برخ
٢. حکومــت اقلیــم کوردســتان اقــدام به ایجاد آسایشــگاه، شــیرخوارگاه 
و زایشــگاه می کنــد و نیــز بــه منظــور نگهــداری از معلولیــن و 
ســالخوردگان مجــرد و بی رسپرســت، مؤسســات ویــژه ای تأســیس 

می کنــد.
٣. -حکومــت اقلیــم کردســتان، حقوقــی کــه بــرای معلولیــن در 
ــد. ــن می کن ــده اند را تأمی ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــای بین امللل میثاق ه

ــاکن  ــهروندان س ــام ش ــی مت ــه اجتاع ــد بیم ــم، بای ــت اقلی 4. حکوم
ــد. ــن کن ــتان را تامی کردس

ــه  ــژه، مختــص ب ــم الزم اســت کــه برنامــه ای وی ــر حکومــت اقلی 5. ب
آمــوزش کــودکان اســتثنایی داشــته باشــد. 

١. حفاظــت از محیــط زیســت، منابــع طبیعــی، مراتــع، دریاچەهــا و حیوانــات یکــی از وظایــف حکومــت اقلیــم کردســتان اســت، بنابرایــن بایــد 
از شــکار بی رویــه مانعــت بــه عمــل آیــد. الزم اســت کــه در انتخــاب نــوع و مکآن هــای صنعتــی تــازه تأســیس، راهســازی و ســاخن راه آهــن، 

حفاظــت از محیــط زیســت در نظــر گرفتــه شــود.
٢. حکومــت اقلیــم کردســتان پایەهــای صنعــت توریســم را پی ریــزی کــرده و در راســتای برنامه ریــزی مناســب بــرای حفاظــت از اماکــن و آثــار 

تاریخــی اقــدام می کنــد.

فصل 
چهارم

فصل 
چهارم

فصل 
چهارم

ب. سیاست فرهنگی و آموزشی

پ: سیاست بهداشتی

 ت: سیاست حفاظت از محیط زیست و اماکن �تاریخی
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قانون فدرال و �قسیم قدرت

فصل 
سیستم فدرالی در ایرانپنجم

١. تقســیم حاکمیــت، مبنــای نظــام فدرالــی اســت؛ بنابراین الزم اســت 
ــن  ــون تأمی ــی در قان ــی مل ــای جغرافیای ــان اقلیم ه ــت در می حاکمی
گــردد. هــم حکومــت مرکــزی و هــم حکومت هــای اقلیمــی از قانــون 

ــد. ــروی می کنن ــدرال، پی ف
٢. -دادگاه عالــی فــدرال کــه از متخصصیــن متــام ملیت هــای ایــران بــه 
صــورت برابــر تشــکیل می شــود، بــه مشــکات قانونــی میــان دولــت 
ــوا را در  ــوازن ق ــرده و ت ــدرال و حکومت هــای اقلیمــی رســیدگی ک ف

میــان آن هــا، حفــظ می کنــد.
٣. -در ایران فدرال، چه در سطح حکوم

ت مرکــزی و چــه در ســطح حکومت هــای اقلیمــی، هــر یــک از قــوای 
مقننــه، قضاییــه و مجریــه از یکدیگر مســتقل هســتند.

4. در ایــران فــدرال، تصمیــات در شــورای فــدرال و انجمــن مناینــدگان 
بــر مبنــای توافــق اتخــاذ می شــوند. شــورای فــدرال از مناینــدگان 
ــردد  ــه تعــداد و حقــوق مســاوی تشــکیل می گ ملیت هــای کشــور ب
و کلیــه ی مصوباتــی کــه بــه حقــوق و منافــع اقلیم هــا مربــوط 

می شــوند، از ســوی شــورای فــدرال تصویــب می شــومد.
5. حــق تصویــب کلیــه ی قوانینــی کــه بــە مســائل داخلــی اقلیم هــا 
مربــوط می شــوند، بنــا بــه مبانــی قوانیــن ایــران فــدرال، بــه پارملــان 

اقلیم هــا واگــذار می شــوند.
ــه  ــدون هیچگون ــران، ب ــده ی ای ــکیل دهن ــای تش ــه ی ملیت ه 6. هم
تبعیضــی در تشــکیل سیســتم ایــران فــدرال ســهیم اند و ایــن اصــل در 

ــون اساســی سیســتم فــدرال، تصویــب می شــود. قان
٧. قانــون اساســی ایــران فــدرال بــر مبنــای معیارهــای جهــان شــمول 
و  فرهنگی-سیاســی-اقتصادی  حقــوق  جملــه  از  بــر،  حقــوق 
ــوق  ــه حق ــود ک ــم می ش ــه ای تنظی ــه گون ــی، ب ــای بین امللل میثاق ه
کلیــه ی واحدهــای ملــی، قومــی، دینــی، زبانــی و اجتاعــی درون آن 
سیســتم فــدرال را در چارچــوب مرزهــای تعریــف شــده ی جغرافیایی- 

ــناخته شــود. ــه رســمیت ش ــا، ب ــی اقلیم ه مل
٨. مســائل مشــرکی کــه بــه حکومــت فــدرال مربــوط می شــوند مانند: 
ــع  ــادی، مناب ــدت اقتص ــد م ــزی بلن ــش، برنامه ری ــی، ارت ــتم پول سیس
درآمــد و تقســیم عادالنــه ی ثروت هــای عمومــی، سیاســت خارجــی و 
اوزان و مقیاســات، در محــدوده اختیــارات مشــرک حکومــت  اقلیم هــا 

و حکومــت فــدرال می باشــد.

فصل 
ششم

فصل 
هفتم

 سیاست خارجه ی ایران فدرال 

سیاست دفاعی

١. ایــران فــدرال مبنــای روابــط خــود بــا کلیــه ی کشــورها را براســاس 
ــرار می  دهــد و  ــی، ق ــت مل ــل و شناســایی حــق حاکمی احــرام متقاب
بــا کشــورهای مرقــی و دمکــرات و کشــورهایی کــه بــه حقــوق بــر 

ــد. ــرار می منای ــتانه برق ــط دوس ــد، رواب ــرام می گذارن اح

٢. ایــران فــدرال در ســازمان ملــل متحــد و در خــارج از ایــن ســازمان، 
از صلــح جهانــی و همزیســتی مســاملت آمیز در میــان دولت هــا 
ــی از  ــائل بین امللل ــل مس ــل  و فص ــدار ح ــد و طرف ــتیبانی می منای پش
طریــق مذاکــره و عــدم توســل بــه زور می باشــد، مگــر در مــواردی کــه 
جامعــه ی بین املللــی از طریــق مراکــز ذی صالــح خــود جهــت حفــظ 

ــد. ــی، اعــال فشــار را الزم بدان ــح و آشــتی و آرامــش بین امللل صل

٣. سیاســت خارجــی ایــران فــدرال، در راســتای همگرایــی و اتحــاد ملل 
ــه ی  ــی در منطق ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــای سیاس ــاد اتحادیەه و ایج

خاورمیانــه تــاش منایــد.

ــی دمکراســی در  ــه شــدن مبان ــدرال از نهادین ــران ف 4. الزم اســت، ای
ــت  ــن رسنوش ــق تعیی ــت ح ــارزه جه ــت و از مب ــان حای رسارس جه
ملتهــای تحــت ســتم دفــاع کنــد و بــه افــراد دمکراســی خواه و 

ــد. ــا کن ــی اعط ــی سیاس ــارز، پناهندگ ــتان مب میهن دوس

ــی در  ــد، منایندگ ــدرال می توانن ــران ف ــای ای ــدام از اقلیم ه ــر ک 5. ه
ــژه ی آن هــا باشــند. ــا حافــظ منافــع وی کشــورهای دیگــر داشــته ت

١. سیاســت دفاعــی ایــران فــدرال، بــر مبنــای حفــظ منافــع مشــرک 

می شــود.  پایه گــذاری  فــدرال،  ایــران  دهنــده ی  تشــکیل  ملیت هــای 

ــران فــدرال از مجمــوع واحدهــای مســلح اقلیم هــای فــدرال   ٢ -ارتــش ای

تشــکیل می گــردد کــه دارای فرماندهــی مشــرکی خواهــد بــود که بــا توافق 

ــت و  ــت در سیاس ــازه ی دخال ــش اج ــود. ارت ــن می ش ــا تعیی ــان اقلیم ه می

امــور داخلــی اقلیم هــا را نــدارد.

ــران فــدرال از ســاخت ســاح کشــتار جمعــی و ممنوعــه، خــودداری  ٣. ای

می کنــد و بــه کلیــه ی قراردادهــای جهانــی مربــوط بــه دوران جنــگ، پایبنــد 

می باشــد.
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حزب دمکرات

کوردستان ایران 

مادەی
نام و ماهیت حزب١

١ -نام حزب: »حزب دمکرات کوردستان ایران«
قابــل ذکــر اســت در ادامــه ایــن اساســنامه، تنهــا از نــام حــزب دمکــرات، اســتفاده می شــود. حــوزه ی فعالیــت حــزب دمکــرات، متــام خــاک 

کردســتان ایــران و مناطقــی از ایــران اســت کــه شــهروندان کــورد در آنجــا ســاکن هســتند.
 ٢ -حــزب دمکــرات کوردســتان ایــران، حــزب پیــرو و مبــارز مــردم کوردســتان ایــران اســت، همــه ی اقشــار و طبقــات میهن دوســت و آزادیخــواه 

ملــت کــرد را بــا هــدف تحقــق اهــداف حــزب در صفــوف خــود ســازماندهی می کنــد. 
 ٣ -نام حزب در سطح بین املللی “Democratic Party of Iranian Kurdistan” و مخفف آن PDKI است. 

مادەی
آرم حــزب دمکــرات کوردســتان ایــران، آرم حزب2

ــه  تشــکیل شــده اســت از: یــک حلقــه ب
رنــگ آبــی کــه در ســمت راســت آن، 
ــمت  ــگ و در س ــدم زردرن ــاخه گن ــک ش ی
ــپیدرنگ  ــی س ــرخ صنعت ــک چ ــپ آن، ی چ
کــه دارای هفــت دنــده اســت، قــرار دارد. در 
مرکــز حلقــه، خورشــیدی بــا ١٠ پرتــو و کوهــی 
ــی آرم،  ــمت پایین ــرار دارد. در قس ــبزرنگ ق س
در میــان شــاخه ی گنــدم و چــرخ صنعتــی، یــک 
زمینــه قرمــز آمــده اســت کــه یــک کتــاب ســپید 
رنــگ بــرروی آن قــرار دارد و ١٣٢4 در پاییــن کتاب 
نوشــته شــده کــه اشــاره بــه ســال تأســیس حــزب 

ــران اســت.  ــرات کوردســتان ای دمک
 تبرصه: 

تبرصه در فعالیت های حزب در سطح بین املللی و 
خارجی به جای سال ١٣٢4 ، ١٩45 به کار می رود و در 

زیر آرم PDKI نوشته می شود.
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اساسنامه ی 

حزب دمکرات

کوردستان ایران 

مادەی
2

مادەی
3

مادەی 
4

مادەی
5

عضویت در حزب 

نحوه ی پذیرش اعضا

وظایف عضو حزب 

حقوق عضو حزب

هــر کــرد و هم میهــن کوردســتان ایــران و هــر کــرد ســاکن کشــور ایــران، می توانــد بــه عضویــت حــزب دمکــرات کوردســتان ایــران درآیــد، مروط 
بــه آنکــه: ســن او از١٨ ســال کمــر نباشــد / برنامــه و اساســنامه حزب را قبول داشــته باشــد.

تبرصه همــه ی کردهــای شــهروند ایــران و کردهــای ایرانــی کــه در خــارج از کشــور ســاکن هســتند و یــا در خــارج از کشــور متولــد شــده اند، 
می تواننــد بــه عضویــت حــزب درآینــد.

برای آنکه فردی به عضویت حزب پذیرفته شود، الزم است:
• بــه طــور رســمی درخواســت عضویــت کنــد. • از طــرف دو نفــر از اعضــای حــزب معرفــی گــردد. • حداقــل 6 مــاه بــدون حــق کاندیــد شــدن و 

انتخــاب کــردن، مــورد آزمایــش قــرار گیــرد. • از طــرف اکریــت اعضــای حــوزه ی حزبــی یــا ارگانــی باالتــر بــه عضویــت پذیرفتــه شــود.
• عضویتش از سوی ارگان تشکیاتی مربوطه، تائید شود. • عضو حزب یا سازمان سیاسی دیگری نباشد. 

تبرصه کردهای مقیم کشورهای غربی می توانند عضو سازمان های مرقی و دمکراتیک آن کشورها شوند.

عضو حزب موظف است که:
• برای تحقق بخشیدن به آرمآن های حزب که در برنامه درج شده  است، تاش مناید. 

• با متام توان خویش، در حفظ وحدت سیاسی و تشکیاتی حزب بکوشد.
• طبق اساسنامه حزب، از دیسیپلین حزبی پیروی کند.

• در یکی از ارگان های حزب، فعالیت مناید.
• حافظ ارسار حزب باشد.

• سطح معلومات سیاسی و اجتاعی خود را ارتقاء دهد.
• سیاست حزب را به میان تودەهای مردم برده و رابطه ی حزب با آن ها را تقویت مناید و از نظرات و تجارب آن ها استفاده کند.

• تصمیات حزبی و سازمانی را اجرا کند و گزارش خود را به ارگان مربوطه ارائه دهد.
• حق عضویت را به طور منظم پرداخت کند.

تبرصه کســانی کــه از سیاســت حــزب پشــتیبانی می کننــد، ولــی وظایــف یــک عضــو را بــه انجــام منی رســانند، به عنــوان »هــوادار تشــکیاتی« 
شــناخته می شــوند.

عضو حزب حق دارد که:
• طبق اصول مربوطه در انتخاب کردن و کاندید شدن، مشارکت مناید.

• به عضویت هر یک از ارگان های حزب انتخاب شود. انتخاب برای ارگان های حزب، طبق رشایط تعیین شده انجام می گیرد.
ــا مــورد  ــا ارگان حزبــی را مــورد ارزیابــی قــرار دهــد و در جلســات حزبــی، آن هــا را مطــرح کــرده و ی کار و فعالیت هــای هــر عضــو ی

انتقــاد قــرار دهــد.
• بنابر اصول تشکیاتی، نظرات خود را به هر یک از ارگان های حزب ارائه دهد و سؤاالت خود را مطرح و پاسخ دریافت دارد.

از هر ارگانی به ارگان باالتر شکایت کرده و جواب دریافت دارد.
ــری  ــاره ی وی تصمیم گی ــد و درب ــی کن ــی م ــی او را ارزیاب ــی و سیاس ــای حزب ــه فعالیت ه ــود ک ــوع خ ــه ی از ارگان متب ــر جلس • در ه

ــد. ــته باش ــور داش ــد، حض می منای
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مادەی
دیسیپلین عضو6

ساختار سازمانی حزب

الــف( اعضایــی کــه وظایــف خــود را انجــام منی دهنــد، یــا برخالــف 
ــی می شــوند  ــا مرتکــب عمل ــد، ی ــار می کنن اساســنامه ی حــزب رفت
کــه بــه اعتبــار و دارایــی حــزب لطمــه می زنــد یــا حــق عضویــت 
را پرداخــت منی کننــد، بــه تناســب میــزان نقــض دیســیپلین حــزب، 

بــه ترتیــب ذیــل مجــازات می شــوند:
• توبیخ شفاهی

• توبیخ کتبی
• سلب مسئولیت

• تعلیق
• اخراج از عضویت در حزب 

تبرصه 
ــق  ــو تعلی ــت. عض ــال اس ــک س ــق ی ــدت تعلی ــن م ١. طوالنی تری
ــت در  ــوق عضوی ــک از حق ــچ ی ــق از هی ــدت تعلی ــی م ــده ط ش

ــود. ــد ب ــوردار نخواه ــزب برخ ح
٢. عضــو تعلیــق شــده پــس از طــی مــدت تعلیــق، ســابقه ی حزبــی 
وی در نظــر گرفتــه می شــود و از ســوی ارگان باالتــر، برایــش 

ــردد. ــن می گ ــی تعیی ــت حزب فعالی
٣. مجــازات حزبــی از طــرف ســازمان حزبــی هــر عضــو، بــا اکریــت 
ــت ارگان  ــزب، الزم اس ــراج از ح ــرای اخ ــود و ب ــن می ش آراء تعیی

ــد. ــری کن ــورد آن تصمیم گی ــر در م باالت
ــو  ــد و عض ــا می باش ــوزش اعض ــی، آم ــازات حزب ــدف از مج 4. ه
ــر  ــای دیگ ــه روش ه ــود ک ــازات می ش ــی مج ــا در صورت ــزب تنه ح
ماننــد انتقــاد، راهنایــی و اقنــاع در اصــاح رفتــار او مؤثــر واقــع 

نشــده باشــد.
5- اعضائــی کــه مجــازات می شــوند، ایــن حــق را دارنــد تــا از 
ارگان باالتــر تقاضــای رســیدگی کننــد. کســانی کــه از حــزب اخــراج 
ــز بفرســتند. ــه کنگــره نی ــد شــکایت خــود را ب می شــوند، می توانن

ب( بــرای تشــویق اعضــای حــزب و همچنیــن در نظــر گرفــن 
تــاش و فعالیت هــای اعضــای فعــال، همچنیــن بــرای اجــرای هــر 
ــازات،  ــر مج ــاوه ب ــه ع ــت ک ــزب الزم اس ــیپلین ح ــر دیس ــه به چ
تشــویق نیــز مــد نظــر قــرار گیــرد. بــر ایــن اســاس کــه الزم اســت 
کــه ارگان هــای مرتبــط تشــویق اعضــای فعــال و موفــق را مــد نظــر 

داشــته باشــند. 

ماهیــت ســاختار حــزب، خــود را در دســانرال کــردن حــزب و تقســیم 
وظایــف و اختیــارات بــر اســاس مبنــای چگونگــی هاهنگــی و تــوازن 
در میــان مســئولیت و اختیــارات مســئولین و ارگان هــا تعریف می کند. 

ایــن ســاختار، سیاســت و مواضــع حــزب را در بــاب مبــارزات آینــده در 
حــوزه سیاســی، نظامــی، رســآن های و تشــکیاتی، مــد نظــر قــرار داده 

اســت. دســانرال کــردن حــزب اســاس ایــن ســاختار خواهــد بــود.

تدوین ساختار حزب، بر اساس اصول ذیل خواهد بود:
• مدیریت متام ارگان ها بر اساس انتخابات مشخص می شود.

• ارگان هــای حزبــی، گــزارش کار خــود را بــه طــور منظــم، هــم بــه اعضایــی کــه آن هــا را انتخــاب منوده انــد و هــم بــه ارگان مربوطــه ارائــه 
ــد.  می دهن

• ایجــاد تــوازن میــان حقــوق عضــو و ارگان کــه نــه خاقیــت و آزادی فــرد مختــل گــردد و نــه چارچــوب ارگان مربوطــه. اقلیــت در درون 
حــزب پایبنــد بــه تصمیــات عمومــی خواهنــد بــود. اقلیــت سیاســی و فکــری حــق دفــاع از نظــرات خــود را از طریــق ابــراز نظــر در 

ــی حــزب، دارد. ــات داخل ــی و نری نشســت های حزب
• در حزب برای کلیه ی اعضا، طبق اساسنامه و بدون هرگونه تبعیضی، یک دیسیپلین واحد وجود دارد.

• تصمیات ارگان های مافوق با مشاوره با ارگان های پائین تر گرفته و از سوی ارگان پائین تر اجرائی می شود.
• تدوین برنامەها و تصمیم گیری از عالی ترین تا پایین ترین ارگان، بصورت  جمعیست. تک روی و خودرسی در حزب، جایی ندارد.
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ــر اساســنامه هــر  ــا ب ــن ارگان حــزب اســت. کــه بن • کنگــره عالی تری
ــزار می شــود. ــار برگ ــک ب ــار ســال ی چه

• کنگــره خــط  مشــی و سیاســت های عمومــی، برنامــه و اساســنامه ی 
ــاب  ــزب را انتخ ــد ح ــری جدی ــانده و ره ــب رس ــه تصوی ــزب را ب ح

می کنــد.
ــی  • کنگــرەی حــزب از اعضــای شــورای سیاســتگذاری، شــورای اجرائ
و همچنیــن اعضــای منتخــِب کنفرانــس  ارگان هــای سیاســی و مدیــران 
ــر  ــتان، ب ــارج کردس ــل و خ ــزب در داخ ــای ح ــزب و اعض ــی ح اجرائ
اســاس کارنامــه کاری و معیارهــای تعیــن شــده، تشــکیل شــده اســت.

تبرصه اول نشســت مشــرک شورای سیاستگذاری و شــورای اجرائی، 
ــمرگه را  ــی پیش ــا و فرمانده ــئولین ارگان ه ــدادی از مس ــد تع می توان
تعیــن کــرده کــه مســتقیا و بــا حفــظ حــق رای عضــو کنگــره شــوند. 
ــن  ــا تعی ــزاری کنفرانس ه ــش از برگ ــراد پی ــن اف ــه ای ــن رشط ک ــا ای ب
شــوند و در کنفرانس هــا رشکــت نکننــد. ســاختار کنگــره بــه گونــه ای 

خواهــد بــود کــه دو ســوم اعضــای کنگــره از طریــق پروســه انتخابــات، 
ــه کنگــره راه می یابنــد. ب

تبرصه دوم در صورتــی کــه شــورای سیاســتگذاری و شــورای اجرائی 
الزم بداننــد، کنگــره پیــش از موعــد تعیــن شــده برگــزار می شــود.

مرکــز انتخابــات، مســئول برگــزاری و مدیریــت کنفرانــس و انتخابــات 
اســت.

وظایف و اختیارات کنگره عبارت است از:
• کنگــره خــط  مشــی و سیاســت های عمومــی، برنامــه و اساســنامه ی 
حــزب را تصویــب می کنــد. • مســئول اجرائــی حــزب را کــه مســئول 
ــای  ــدد اعض ــد. • تع ــاب می کن ــد، انتخ ــز می باش ــی نی ــورای اجرائ ش
شــورای سیاســتگذاری را تعییــن و اعضــای ایــن شــورا را انتخــاب 

می کنــد.
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کنفرانس حزب

• کنفرانــس ارگان از متــام کســانی کــه حداقــل شــش مــاه از عضویــت 
ــود. ــکیل می ش ــذرد، تش ــا می گ آن ه

کسی می تواند خود را کاندیدای منایندگی در کنگره کند که:
• حداقل دو سال از عضویت او در حزب گذشته باشد.

• کارنامــه فعالیــت کاندیداهــا مــورد ســنجش قــرار می گیــرد و بنابــر 
معیــار و شــاخص های تعیــن شــده در انتخابــات مشــارکت می کننــد.

تبرصه 
• ١. بعــد از پایــان کنفرانــس هــر ارگانــی، مناینــدگان منتخــب جمــع 
ــاب گــزارش  شــده و نظــرات، پیشــنهادات و انتقادهــای خــود را در ب

سیاســی و هــر طــرح و پیشــنهاد دیگــری کــه بــه کنگــره ارائه می شــود، 
مطــرح و جمع بنــدی کــرده و یــک نفــر را از میــان خــود بــرای بیــان 
ــرای مطــرح  ــان الزم ب ــا زم ــد ت ــره انتخــاب می کنن نظراتشــان در کنگ

کــردن موضوعــات را داشــته باشــند.

• ٢. کنفرانــس ارگان هــا الزم اســت حداقــل دو مــاه پیــش از برگــزاری 
ــد و مناینــدگان نســخه ای تدویــن شــده از نظــرات،  ــان یاب کنگــره، پای
پیشــنهادات و انتقــادات خــود را بــه کمیتــه ی آمــاده کاری کنگــره، ارائه 

دهنــد.
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ــی  ــای اصل ــا، اعض ــئولین ارگان ه ــی، مس ــورای اجرائ ــتگذاری، ش ــورای سیاس ــای ش ــاده از اعض ــره فوق الع • کنگ
ــود. ــکیل می ش ــکار، تش ــکیات آش ــئولین تش ــمرگه و مس ــان پیش ــا، فرمانده بخش ه

رشایــط برگــزاری کنگــره فوق العــاده: • امــکان برگــزاری کنگــره عــادی وجــود نداشــته باشــد. • در رشایطــی کــه 
شــورای سیاســتگذاری نتوانــد وظایــف خــود را در قبــال موضوع هــای مهــم سیاســی بــه صــورت مناســب، پیــش 
بــرد. • بــرای برگــزاری کنگــره فوق العــاده الزم اســت: دو ســوم اعضــای متــام وقــت خواســتار آن شــوند. • یــا دو 

ســوم نفــرات حــارض در نشســت مشــرک شــورای سیاســتگذاری و شــورای اجرائــی خواســتار آن شــوند.

کنگره 
فوق العاده: 

تبرصه • ١. نشســت مشــرک شــورای سیاســتگذاری و شــورای اجرائــی، حــق آنــرا دارد حداکــر بــه تعــداد نصــف اعضای خــود، از اعضــای حزب 
و مشــاورین ارگان هــا را، بــا حفــظ حــق رای، بــه کنگــره دعــوت کنــد. ایــن کار بایــد پیــش از برگــزاری کنفرانس هــا انجــام شــود چــرا کــه آن هــا، 

در طــی کنفرانــس حــق رای دادن ندارنــد.
• ٢. کســانی می تواننــد عضــو شــورای سیاســتگذاری شــوند و یــا ســمت مســئول اجرائــی حــزب را اختیــار کننــد کــه دارای معیارها و شــاخص های 

تعیــن شــده باشــند، کــه مرکــز انتخابــات آنــرا مشــخص می کند.
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شورای سیاستگذاریب

• ایــن ارگان بــه ماننــد مرکــز سیاســی و قانونگــذاری حــزب، ارگان تدویــن کننــده 
سیاســت های کلــی حــزب در چارچــوب تصمیــات، اســراتژی و برنامــه تصویــب 

شــده از ســوی کنگــره می باشــد.

ــز  ــن مرک ــای ای ــوم اعض ــور دو س ــا حض ــتگذاری ب ــورای سیاس ــت های ش • نشس
ــک-  ــاوه ی ــف بع ــت - نص ــا رای اکری ــات آن ب ــد و تصمی ــت می یاب مروعی

حارضیــن تصویــب می شــود.

وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری:
• خطــوط سیاســی حــزب در چارچــوب تصمیــات کنگــره را تدویــن و تصویــب 

می کنــد.

• قوانین مربوط به ارگان های اجرائی را تصویب می کند.
• اختیــار ایجــاد یــا الغــای ارگان هــای حزبــی در چارچــوب قوانیــن تصویــب شــده 

و بــه پیشــنهاد شــورای اجرائــی را دارد.

• بــر اجرائــی شــدن آئین نامەهــای شــورای اجرائــی، ارگان هــای نظــارت و بازرســی، 
انتخابــات و نیــز مســئول اجرائــی نظــارت می کنــد.

• مســئول تائیــد هم پیانــی یــا ایجــاد تغییــر و تحــوالت در روابــط میــان احــزاب 
ــد. ــی می باش ــای سیاس و جناح ه

• اعضــای پیشــنهاد شــده از ســوی مســئول اجرائــی، بــرای شــورای اجرائــی را تائیــد 
ــد. می کن

ــای  ــی و اعض ــئول اجرائ ــرد مس ــر عملک ــی، ب ــارت و بازرس ــق ارگان نظ • از طری
ــد. ــارت می کن ــی نظ ــورای اجرائ ش

تبرصه 
• اگــر شــورای اجرائــی الزم بدانــد، کــه ارگان جدیــدی بــرای حــزب ایجــاد کنــد یــا 

یکــی از ارگان هــای حــزب را برچینــد، بایــد ایــن امر از ســوی شــورای سیاســتگذاری 

مــورد تائیــد قــرار گیــرد.

• در صورتــی کــه مســئول اجرائــی حــزب تــوان انجــام وظایــف محولــه را نداشــته 

باشــد، شــورای سیاســتگذاری می توانــد بــا دو ســوم رای اعضــای خــود، از او ســلب 

اختیــار و مقــام کنــد.

ــد  ــزب در قی ــی ح ــئول اجرائ ــه مس ــته ای ک ــداد ناخواس ــوع روی ــورت وق • در ص

حیــات منانــد یــا زمانــی کــه خلــع مقــام و ســمت می شــود، تــا برگــزاری کنگــره طی 

یــک ســال پیــش رو، معــاون اول مســئول اجرائــی، وظایــف او را انجام خواهــد داد.

• در صورتــی کــه معــاون مســئول اجرائــی نیــز تــوان انجــام وظایــف محولــه را 

نداشــته باشــد، بــر اســاس پیشــنهاد شــورای اجرائــی و بــا تائیــد نصــف بعــاوه ی 

یــک شــورای سیاســتگذاری، خلــع ســمت و مقــام شــده و یکــی از اعضــای شــورای 

ــوان جانشــین او  ــه عن ــز، ب ــن مرک ــک ای ــاوه ی ــا رای نصــف بع سیاســتگذاری، ب

انتخــاب و تــا برگــزاری کنگــره فوق العــاده، کــه بایــد طــی یکســال پیــش رو برگــزار 

گــردد، عهــده دار وظایــف و اختیــارات مســئول اجرائــی خواهــد بــود.

• اعضــای شــورای سیاســتگذاری بــر اســاس معیارهــای تعیــن شــده، از میــان کادر، 

پیشــمرگه و اعضــای متخصــص حــزب در زمینەهــای متفــاوت، در کنگــره انتخــاب 

می شــوند.

• امــور اجرائــی بــه اعضــای شــورای سیاســتگذاری ســپرده منی شــود، بــه همیــن 

خاطــر می تــوان اعضــای ایــن مرکــز را از میــان آن دســته از اعضــای حــزب کــه متــام 

وقــت نیســتند، انتخــاب کــرد.

ــز را  ــن مرک ــت ای ــد نشس ــدت ١٠ روز بای ــر در م ــتگذاری حداک ــورای سیاس • ش

تشــکیل داده و بــه طرحهــا، پیشــنهادات یــا پرسشــهایی کــه بــه صــورت رســمی و 

کتبــی از ســوی شــورای اجرائــی بــه ایــن مرکــز ارســال شــده، پاســخ دهــد.

• شورای سیاستگذاری حداقل هر دو ماه یکبار نشست برگزار می کند.

ــان  ــه منظــور ایجــاد هاهنگــی می ــی ب • شــورای سیاســتگذاری و شــورای اجرائ

مراکــز قانونگــذاری و اجرائــی، حداقــل بایــد ســالی یــک نشســت مشــرک داشــته 

باشــند.

ــن مســئول امــور حــزب در خــارج از کشــور و هــر  ــرای تعی ــی ب • شــورای اجرائ

ــه شــورای  ــد ب ــرای تائی ــورد نظــر خــود را ب ــراد م ــی، اف ــدام از بخش هــای اصل ک

سیاســتگذاری معرفــی کنــد.

• افــراد مــورد نیــاز بــرای عضویــت در شــورای سیاســتگذاری در خارج از کردســتان، 

از ســوی کنگــره انتخــاب می شــوند.

• مرکــز انتخابــات، بــه ماننــد ارگانــی دارای اختیــار، در چارچــوب قوانیــن انتخابات 

کار می کنــد و اعضــای آن از ســوی شــورای سیاســتگذاری تعیــن شــده و در مقابــل 

شــورای سیاســتگذاری پاســخگو و مســئول است. 

• مرکــز نظــارت و بازرســی، از ســوی شــورای سیاســتگذاری انتخــاب و دارای 

صاحیــت اســت کــه بازرســی امــور را بــر عهــده دارد و گــزارش خــود را بــه شــورای 

ــد. ــه می ده ــی ارائ ــورای اجرائ ــتگذاری و ش سیاس

مادەی
10

شورای اجرائی

ــئول  ــود، مس ــاب می ش ــره انتخ ــه در کنگ ــزب، ک ــی ح ــئول اجرائ مس
ــن  ــزب، در ای ــای ح ــی ارگان ه ــور اجرائ ــت و ام ــی اس ــورای اجرائ ش
مرکــز مدیریــت می شــوند. مســئول اجرائــی و مدیــران اجرائــی حــزب، 

ــد. ــکل می دهن ــی را ش ــورای اجرائ ش

وظایف و اختیارات شورای اجرائی عبارت است از: 
• تصمیــات شــورای سیاســتگذاری و وظایــف حزبــی را، اجرائــی 

می کننــد.
• در مقابــل شــورای سیاســتگذاری پاســخگو و گــزارش کاری خــود را بــه 

ایــن مرکــز می دهــد.
• پیشــنهاد ارگان هــا بــرای تعیــن همکارانشــان را، کــه بنابــر کارنامــه 

ــد. ــد می کن ــود، تائی ــد ب کاری خواه
• هیئــت اجرائــی بــه طــور منظــم نشســت داشــته و تصمیــم گیــری به 

طــور جمعــی خواهــد بود.
• اعضــای شــورای اجرائــی، متــام وقــت در خدمــت حــزب خواهنــد بود 

و بنابــر معیارهــای تائید شــده پیشــنهاد خواهند شــد.

تبرصه 
• اگــر شــورای اجرائــی الزم بدانــد ارگانــی جدیــد بــرای حــزب تاســیس 
یــا یکــی از ارگان هــای حزبــی را الغــا کنــد، بایــد ایــن تصمیــم از ســوی 

شــورای سیاســتگذاری، تائیــد شــود.
ــه پیشــنهاد  ــر معیارهــا و ب • واحــد اجرائــی در خــارج از کشــور، بناب
ــود. ــن می ش ــتگذاری، تعی ــب شــورای سیاس ــی و تصوی ــورای اجرائ ش

• نهادهــای دمکراتیــک و مدنــی، بنابــر قوانیــن ســازمان، مــورد توجــه 
و اهمیــت قــرار می گیرنــد و در چارچــوب شــورای اجرائــی، امورشــان 

ســازمان دهــی می شــود.

مادەی
11
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ب مسئول اجرائی

• مسئول اجرائی، مسئول شورای اجرائی حزب است و در نشست های شورای سیاستگذاری، با حفظ حق رای رشکت می کند.
مسئول هاهنگی میان بخش های اصلی حزب است.

• بیان کننده دیدگاه و سیاست های حزب است و می تواند سخنگویی برای بیان دیدگاەهای حزب، تعین کند.
مدیریت نشست های شورای اجرائی را بر عهده دارد.

• حفظ انسجام صفوف حزب، بر عهده ی متام ارگان های حزب و به ویژه یکی از وظایف مسئول اجرائی می باشد.
• در هیئتــی ســه نفــره کــه معــاون اول مســئول اجرائــی نیــز عضــو آن می باشــد، مســئولیت امــوال و فعالیت هــای اقتصــادی حــزب را بــر عهــده 

دارد.

مادەی
12

معاون اول مسئول اجرائی

مرکز نظارت و بازرسی

• ســازمان دهنده شــورای سیاســتگذاری اســت کــه در اولیــن نشســت ایــن مرکــز و بــر مبنــای پیشــنهاد مســئول اجرائــی بــا کســب حداکــر رای از 
میــان اعضــای شــورای سیاســتگذاری، انتخــاب می شــود و وظایــف معــاون اول مســئول اجرائــی را بــر عهــده می گیــرد.

• معاون اول مسئول اجرائی در غیاب مسئول اجرائی، وظایف او را انجام خواهد داد.
• نشست های شورای سیاستگذاری را سازمان می دهد.

• معاون اول مسئول اجرائی با حفظ حق رای در نشست های هیئت اجرائی، رشکت خواهد کرد.

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

• مرکزی تاســیس شــده از ســوی شــورای سیاســتگذاری اســت. مدیریت 
این واحد بر عهده ســه نفر می باشــد و از ســوی شــورای سیاســتگذاری 
تعیــن می شــوند. ایــن واحــد می توانــد بــر اســاس تشــخیص خــود، از 
افــراد متخصــص در امــور بازرســی و نظــارت، بــه ماننــد همــکار دامئــی 

یــا موقــت بهــره برد.
• مرکــز نظــارت و بازرســی، نظــارت همــه امــور اداری، مالــی و حقوقی 

حــزب را بــر اســاس آئین نامــه ی تصویــب شــده، بــر عهــده دارد.

• مرکــز نظــارت بــه صــورت مرتــب و منظــم موظــف بــه انجــام امــور 
ــورای  ــه ش ــگام ک ــا آن هن ــد ی ــی می باش ــارت و بازرس ــا نظ ــط ب مرتب
ــان  ــی خواه ــئول اجرائ ــا مس ــی و ی ــورای اجرائ ــا ش ــتگذاری ی سیاس
بازرســی از بخشــی از فعالیت هــای حزبــی می شــوند. در چنیــن 
رشایطــی و در پایــان تفحص هــای انجــام شــده، بایــد گــزارش بــه 

بخش هــای کــه خواهــان بازرســی شــده اند، ارســال گــردد.
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ــن، اعضــای  ــای معیارهــا و قوانی ــر مبن ــی ب تبرصه • مســئول اجرائ
شــورای اجرائــی را مشــخص و بــرای تائیــد بــه شــورای سیاســتگذاری 

ــد. ــی می کن معرف
• در صورتــی کــه فــرد معرفــی شــده توســط مســئول اجرائــی بــرای 
تصــدی مســئولیت در شــورای اجرائــی، از ســوی شــورای سیاســتگذاری 

ــرد  ــد ف ــار دیگــر می توان ــک ب ــا ی ــی تنه ــد نشــود، مســئول اجرائ تائی
مذکــور را بــه شــورای سیاســتگذاری معرفــی کنــد. در حالتــی کــه فــرد 
معرفــی شــده بــرای بــار دوم نیــز از ســوی شــورای سیاســتگذاری تائیــد 
نشــود، مســئول اجرائــی بایــد حداکــر طــی یــک مــاه پیــش رو فــرد 
دیگــری را بــرای عهــده دار شــدن مســئولیت موردنظــر، معرفــی کنــد.
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مرکز انتخاباتب

�شکلات حزب

• ایــن مرکــز، انتخابــات حــزب در همــه ســطوح را بــر اســاس قوانیــن تصویــب شــده برگــزار می کنــد. مدیریــت ایــن مرکــز کــه از ســه نفر تشــکیل 
می شــود، از ســوی شــورای سیاســتگذاری مشــخص می شــود.

• قوانین و آئین نامه  ی مرکز انتخابات، در چارچوب اساسنامه حزب و با تائید شورای سیاستگذاری تدوین می شود.
• مرکز انتخابات، گزارش خود در هر پروسه انتخاباتی را به شورای سیاستگذاری و شورای اجرائی ارائه می دهد.

تبرصه 
• مرکــز انتخابــات بــه منظــور افزایــش ســطح حضــور زنــان در ســازماندهی و فعالیــت حزبــی، در چارچــوب مصوبەهــای شــورای سیاســتگذاری، 
مکانیســمی را در پیــش خواهــد گرفــت کــه طــی انتخابــات و نیــز تعیــن اعضــا و همــکاران کمیتەهــا، درصــد تعیــن شــده ای بــه زنــان اختصــاص 

یابــد. ایــن زنــان بایــد دارای رشایــط عمومــی کاندیــد شــدن، باشــند.

• حزب دارای دو نوع تشکل است: اول: هستەهای تشکیاتی دوم: تشکات صنفی و ویژه
• کمیتەی حزب در هر منطقه ای، از افرادی که در کنفرانس منطقه مذکور انتخاب شده اند، تشکیل می شود.
• کمیتەی هر تشکلی، از سوی اعضای آن تشکل یا منایندگان آنان و بنابر قوانین انتخابات، برگزیده می شود.

• کنفرانس کمیتەهای منطقه و تشکل ها، هر دو سال یک بار با حضور منایندگان همه اعضای حزبی هر ارگانی، تشکیل می شود.
• در صــورت لــزوم، شــورای اجرائــی می توانــد از تلفیــق کمیته هــای متشــابه از لحــاظ ویژگــی یــا نزدیکــی جغرافیایــی، کمیتــه ی بزرگ تــری ایجــاد 

. کند
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دارایتی های  حزب

مســئولیت کلــی هزینەهــا و دارایی هــای حــزب بــر عهــده شــورای اجرائــی اســت کــه از طریــق ارگانــی ویــژه کــه در مــاده دوازدهــم به آن اشــاره 
شــد، اداره می شــود.

منابــع مالــی حــزب عبــارت اســت از: • حــق عضویــت تشــکات حــزب • حــق عضویــت اعضــای حــزب • کمک هــای اعضــا، حامیــان حــزب و 
میهن دوســتان آزادیخــواه • درآمــد حاصلــه از فعالیت هــای اقتصــادی موسســات حــزب
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