
  برنامه کومه له برای خود مختاری کردستان

  حزب کمونيستکردستان مصوب کنگره چهارم سازمان 

  کومه له _ ایران

  1362بهمن 
  

  

 وظيفه دارد کليه عرصه هـای        زب کمونيست ایران است و    حکومه له، سازمان کردستان     

دهی و مبارزات کـارگران در کردسـتان  را بـر مبنـای برنامـه حـزب کمونيـست ایـران سـازمان                 

  .رهبری نماید

ما کمونيستها طرفدار برابری حقوق ملتها، لغو هر گونه تبعـيض و سـتم ملـی، و مخـالف                   

ی بوده، وخواهان رفع و ممنوعيت هر نوع تجاوز         ملاد و تحریک هر گونه کينه و دشمنی         ایج

  .به حقوق اقليتهای ملی ميباشيم

  

ن را در تعيـين سرنوشـت       ما برطبق برنامه حزب کمونيـست، حـق کليـه ملـل سـاکن ایـرا               

در ایـن حـال مـا       . خویش، یعنی آزادی آنها را تا حد جدایی کامل به رسميت می شناسـيم             

کمونيستها خواهان اتحاد آزادانه وداوطلبانه کليه ملل هستيم و معتقدیم که چنين اتحادی             

قبول حـق ملـل در تعيـين سرنوشـت خـویش، بـرای               ، و با  بسود توده های زحمتکش است    

  .ين امر تالش می کنيمتحقق هم

ما اعتقاد داریم که مصالح مبارزه پرولتاریا برای سوسياليسم، وحدت و یگانگی سياسـی              

و حزبی طبقه کارگر ایران را ایجاب ميکند، و کومه له در راه تامين وحدت طبقه کـارگر ایـران                    

  .در همه عرصه های مبارزاتی ميکوشد

سازماندهی و رهبری کرده، بـرای پيـروزی        دمکراتيک خلق کرد را     _  کومه له جنيش ملی   

گـسترش و   ی  اسـتا رآن فعاالنه ميکوشد، و مبارزات کارگران کردستان را در این جنـبش، در              

  . به ثمررسيدن اهداف دمکراتيک و سوسياليستی طبقه کارگر هدایت می نماید

مـه ای کـه     ما در اینجا برنامه کومه له برای خود مختاری کردستان را اعـالم ميـداریم، برنا               

ی در  بـ تحقق آن تضمين کننـده رفـع سـتم ملـی از ملـت کـرد و بـر قـراری دمکراسـی انقال                       

  .کردستان است



  

  

  کليات_  فصل اول

ایران کشوری چند مليتی است که در آن سـتمگری ملـی بعنـوان جزئـی از دیکتـاتوری                   .1

رقــه و عریــان بــورژوائی در خــدمت حفــظ مناســبات اســتثمارگرانه ســرمایه داری، ایجــاد تف  

دشــمنی ميــان کــارگران و زحمتکــشان و ســرکوب مبــارزات و جنــبش هــای انقالبــی و ابقــا 

  .سلطه امپریاليسم قرار دارد

داری به مرحلـه گندیـدگی خـود رسـيده و بـورژوازی در            در عصر امپریاليسم که سرمایه      .2

 تمام جهان مدافع قهر و ارتجاع است، مبارزه برای کسب حق تعيين سرنوشت و رفع ستم               

ملی همچون عرصه ای از انقالب دمکراتيک به جزئی از انقالبات پرولتری عصر امپریاليـسم               

و به امر طبقه کارگر که یگانه مدافع پيگيرد دمکراسی و مخالف قاطع همه و هر گونه ستم         

  .در سراسر جهان است، تبدیل شده است

ل امپریاليـستی    دو ت که در اثر تجدید تقسيم جهان بين       ملت کرد ملتی تحت ستم اس     .3

منطقه تجزیه شده و حق تـشکيل دولـت ملـی از            بدنبال جنگ جهانی اول بين چهار کشور        

  .آن سلب گشته است

 وجود سـتم ملـی همـراه بـا وحـشيانه تـرین شـيوه هـای سـرکوب عـاملی بـرای عقـب                         

  .ماندگی اقتصادی و فرهنگی این ملت بوده است

گری ملـی و بخـاطر کـسب حـق تعيـين            ملت کرد در کردستان ایران بارها عليه این سـتم         

 بـر ضـد حکـوت دیکتـاتوری         این مبـارزات کـه مـستقيماً      .سرنوشت به مبارزه برخاسته است    

سای عشایر، شـيخها و فئودالهـا و در دهـه    ران متوجه بوده، در گذشته توسط روئ   مرکزی ای 

  . های اخير توسط نيروهای بورژوائی رهبری ميشده است

ری مبارزات ملی نا پيگير و بعـضًا خيانتکـار بـوده و در کردسـتان                ر رابطه با رهب   این نيروها د  

  .نيز منافع زحمتکشان را پایمال کرده و آنها را مورد ستم قرار ميدادند

خی رهبـری طبقـات      بـه عرصـه مبـارزه طبقـاتی،دوره تـاری          اما اکنون با آمـدن طبقـه کـارگر        

ده کـه در آن، مبـارزه بـرای       استثمار گر بر جنبش ملی کردستان جای خود را بـه دوره ای دا             

  .کسب حق تعيين سرنوشت، ميتواند و باید به رهبری طبقه کارگر به سرانجام برسد

تــسلط شــيوه توليــد ســرمایه داری در ایــران، بخــشها وســيعی از دهقانــان زحمــتکش  .4

کردستان را به کارگران دائمی تبدیل کرده و یا اینکه آنها را بصورت ارتش ذخيره کار در ایران                 

به این ترتيب کارگران کردسـتان بـه مثابـه جزئـی از انقالبـی تـرین طبقـه و                    . در آورده است  

یگانه طبقه تا آخر انقالبی یعنی طبقه کارگر شکل گرفتـه و سرنوشـت آنهـا بـا سرنوشـت                    



کارگران کردستان بخش جوانی از طبقه کارگر ایران        . کل طبقه کارگر ایران پيوند یافته است      

  هستند 

ده در دو دهــه اخيــر وارد بــازار کــار ایــران شــده انــد و بعلــت عقــب مانــدگی کــه بطــور عمــ

 پيـشرفته و    اقتصادی و فقدان توليد بزرگ صنعتی در کردستان، عمدتًا ناگزیرند روانه مناطق           

دی کـه در کـشاورزی و       هم اکنون عالوه بر توده کارگران مز      . ردندقطب های صنعتی ایران گ    

 مشقت بارترین شرایط استثمار ميشود، دههـا هـزار           توليد کوچک تحت   رشته های مختلف  

کارگر کرد در کردستان و سایر نقاط ایران در شرکتهای سـاختمانی، راهـسازی، کـوره هـا،                  

از  ســرمایه داری همــراه دیگــر کــارگران ایــران بــدون برخــورداری   ســساتکارخانــه هــا و مو

ت بـه پـر مـشقت       کـ نازل و تحت تهدید بيکـاری و فال        دکوچکترین حقوق سياسی، بادستمز   

  . ار قرار می گيرندمکارها تن در ميدهند و بطور و حشيانه ای مورد استثترین 

در عين حال این تحوالت و شرایط، کارگران کردستان را هرچه بيشتر از دائره محدود افکار              

و سنت های عقب مانده پدر ساالری و توليد کوچـک دهقـانی بيـرون آورده، روزبـروز زمينـه                    

شکل آنها را گسترش داده و نقش و اهميـت اجتمـاعی آنهـا را بمراتـب افـزایش                   آگاهی و ت  

  .ميدهد و بدینسان پایه مادی رهبری پرولتاریا را در جنبش کردستان فراهم ميسازد

له بمثا به رهبر پرولتاریای کردستان و مدافع پيگيـر منـافع کـارگران وزحمتکـشان،                کومه  .5

ب حـق تعيـين سرنوشـت را سـازماندهی و           جنبش ملـی دمکراتيـک خلـق کـرد بـرای کـس            

رهبری کرده و در کليه مراحل این جنبش از منافع مستقل طبقه کـارگر در مقابـل بـورژوازی        

  . دفاع ميکند

شـده  وینی   رهبری جنبش ملی کردستان، این جنبش وارد مراحله نـ          با حضور کومه له در    

  . و محتوای اجتماعی جدیدی پيدا کرده است

هبری این جنبش نشان دهنده ایـن اسـت کـه کـارگران و زحمتکـشان                وجود کومه له در ر    

تهيدســت کردســتان ميتواننــد و بایــد مبــارزات خــود را مــستقل از بــورژوازی کــرد و عليــه نــا 

ــراری دمکراســی انقالبــی در    پيگيریهــا و خيانتهــای آن،  ــا رفــع ســتم ملــی و برق ــه ت پيگران

ل بـر بـورژوازی و برقـراری سوسياليـسم          کردستان و بهمراه طبقه کارگر ایران تا پيروزی کام        

  . ادامه دهند

در ایـران پاگرفـت، بمثـا بـه یـک           57جنبش کنونی خلـق کـرد، کـه برزمينـه انقـالب سـال             .6

دمکراتيک در برابر سرکوب و کشتار و اعمال اختناق و حاکميت ضد انقالبـی          _ جنبش ملی 

شـده و    بـر پـا      رژیم جمهوری اسالمی، برای رفع ستم ملی و کسب حق تعيين سرنوشت           

ایـن خواسـت بـيش از       . دن خـود مختـاری تـشکيل ميدهـد        خواست مشخص آنرا بدست آور    

  . پيش با زندگی و منافع توده های کارگر و زحمتکش کردستان پيوند یافته است



ــی خلــ    ــبش انقالب ــه در جن ــه ل ــداف کوم ــده شــدن   اه ــی، برچي ــع ســتم مل ــرد را رف  ق ک

ــ     زی، برقــراری دمکراســی انقالبــی در   دســتگاههای ســرکوبگر و بوروکراتيــک دولــت مرک

 اعمال اراده و حاکميت مستقيم کارگران       ابزار خود مختار که     حکومتکردستان، و ایجاد یک     

  .و زحمتکشان کردستان باشد، تشکيل ميدهد

کارگران و زحمتکـشان ایـران هيچگونـه نفعـی در اعمـال سـتم ملـی نـسبت بـه خلـق                       .7

خود عيله رژیم جمهوری اسالمی متحد طبيعی خود         در مبارزه عادالنه      کرد خلق. کردندارند

کـارگران و زحمتکـشان ایـران از جانـب          . را در ميان کارگران و زحمتکشان ایران باز مـی بایـد           

همان رژیمی دچار سرکوب و اختناق ميشوند که خلق کرد را نيز مورد جنایت و سـتم قـرار                   

قـی ميـان جنـبش خلـق کـرد و          بنابراین از لحـاظ عينـی رابطـه متقابـل و پيونـد عمي             . ميدهد

ی وجـود دارد،     ایران برای سرنگونی جمهوری اسالم     مبارزات کارگران و زحمتکشان سراسر    

بنحویکــه ميتواننــد و بایــد یکــدیگر را در راه تحقــق ایــن امــر و برقــراری جمهــوری دمکراتيــک  

  . انقالبی تقویت نمایند

ر کردســتان تنهــا از طریــق مــا اعــالم ميکنــيم کــه تــامين کامــل و پایــدار خــود مختــاری د.8

برقــراری جمهــوری دمکراتيــک انقالبــی کــه حــق کامــل و بــی قيــد و شــرط ملــل در تعيــين   

سرنوشت را برسميت شناخته و رسما جز و قانون اساسـی خـود اعـالم ميکنـد امکانپـذیر                 

زات تـوده هـا از هـر دولـت بـورژوائی            در عين حال ما خود مختاری را بـا اتکـا بـه مبـار              . است

  . ی کنيممطالبه م

همچنين ما برای کـسب حـق تعيـين سرنوشـت و بدسـت آوردن خـود مختـاری از طریـق                    

ژی در هـم شکـستن و برچيـدن نيروهـای           سـترات جنبش انقالبـی مـسلحانه خلـق کـرد بـا ا           

 ميکنيم و توده های وسيع مردم کردسـتان          جمهوری اسالمی از کردستان مبارزه     سرکوبگر

  . ماندهی می نمائيمرا برای پيروزی این جنبش بسيج و ساز

  

  مبانی خود مختاری_فصل دوم 
  

حکومت مرکزی ایران باید حقوق زیر را بـرای حکومـت خـود مختـار کردسـتان بـدون قيـد و              

  : شرط برسميت بشناسد

 کردسـتان بعهـده حکومـت       اری، قضایی، انتظـامی، اداری و فرهنگـی       کليه امور قانونگز  _1

ردستان بدون هيچگونه تبعيضی نسبت بـه سـایر         مردم ک . خود مختار کردستان ایران است    

نقاط ایران نمایندگان خود را برای شرکت در عاليترین ارگان مقننه حکومـت مرکـزی انتخـاب                 



 هر شهروند ایران بـدون هيچگونـه تبعيـضی در            مانند مردم کردستان ميتوانند  . خواهند نمود 

  . رات و نهادهای دولت مرکزی در کليه سطوح شرکت نمایندااد

در این مصا . دولت مرکزی ملغی ميگردد   در امور کردستان از سوی      مصاانتصابات مقامات و    

  . امور از سوی مردم کردستان انتخاب ميشوند

دولت مرکزی اراده آزادانه توده های مردم کردستان را در تعيين و تغييـر شـکل و سـاختار                   

و تحميلـی در ایـن      حکومت خود مختار کردستان برسميت می شناسد و هيچگونه مداخله           

  . رابطه نميکند

ــاطق       _2 ــردم من ــه م ــتان براســاس آرا آزادان ــار کردس ــت خودمخت ــرزمين حکوم ــدود س ح

  . کردنشين غرب ایران تعيين خواهد شد

امور مربط به سياسـت خـارجی، دفـاع در برابـر تجـاوز خـارجی و برنامـه و سياسـتهای              .3

امـا در  . مرکزی ميباشـد  دولت   متمرکز اقتصادی سراسری و سيستم پولی کشور در اختيار        

هر کدام از این موارد تصميماتی که مستقيمًا با منـافع خلـق کـرد ارتبـاط پيـدا مـی کنـد بـا                         

  . توافق حکومت خودمختار کردستان اتخاذ ميگردد

انتظامات داخلی کردستان بعهده حکومت خودمختار کردستان است و هر گونـه نقـل و               .4

هـا بـا تائيـد و       ی در سـرزمين خودمختـار کردسـتان تن        انتقال نظـامی نيروهـای مـسلح مرکـز        

  . ع حکومت خودمختار کردستان صورت خواهد گرفتنظارت عاليترین مرج

دولت مرکزی هر سال به نسبت جمعيت کردستان در برابر کل جمعيت ایران و با توجه       _5

به لزوم رفـع عقـب مانـدگيهای کردسـتان و ارتقـا سـطح معيـشت و رفـاه مـردم کردسـتان                        

نحـوه مـصرف ایـن بودجـه        . متی از بودجه کل مملکتی را به کردستان اختصاص ميدهد         قس

بجز بخشی از آن که در چهار چوب برنامه ریزی اقتصادی متمرکـز سراسـری بـه کردسـتان                   

  . تخصيص داده شده، در اختيار حکومت خودمختار کردستان خواهد بود

های کردسـتان و موسـسات      شگاهدر ادارت دولتـی، مـدارس و دانـ        "زبان کـردی رسـما      .6

  . فرهنگی و هنری و رسانه های جمعی بکار گرفته ميشود

. زبان فارسی نيز از سال چهارم ابتدائی ببعد در مـدارس کردسـتان تـدریس خواهـد شـد                  

 . زبان رسمی در رابطه با دولت مرکزی فارسی است

  

  حکومت خودمختار کردستان_فصل سوم 
  

کردسـتان، جنـبش انقالبـی خلـق کـرد نميتوانـد بـه              از نظر منـافع کـارگران و زحمتکـشان          

ــانی      ــرین نحــودر مب ــرین و پيگيرت ــه بهت ــاری و رفــع ســتم ملــی کــه خــود ب کــسب خودمخت



خودمختاری این برنامه آمده است محـدود شـود و یـا بـه برقـراری یـک حکومـت خودمختـار                      

نيـست  بوروکراتيک که قادر به تامين منافع توده های زحمتکش تضمين آزادیهای سياسـی              

  . منتهی گردد

مـا خواهـان برقـراری یـک حکومـت خودمختـار دمکراتيـک انقالبـی در کردسـتان هـستيم،           

حکومتی که ابزار اعمال اراده و حاکميـت کـارگران و زحمتکـشان بـوده برقـراری دمکراسـی                 

زحمتکش را بـر    انقالبی را در کردستان تضمين نموده و خواستهای مبرم کارگران و توده های            

  . بصورت قوانين خود بمورد اجرا ميگذاردازد و مطالبات این برنامه را بالدرنگ آورده ميس

  

  ساختمان حکومت خودمختار )الف

ر حاکميــت در تمــام ســطوح از طریــق شــوارهای مــردم اعمــال  ادر کردســتان خودمختــ_1

عاليترین ارگان حکومت خود مختـار، کنگـره نماینـدگان شـوارهای مـردم کردسـتان                . ميگردد

ایـن کنگـره   . ری قـانون عمـل خواهـد کـرد    بمثا به قانونگزار و هم بمثابه مجـ که هم   ميباشد  

  . شواری اجرایی حکومت خودمختار را برای اداره امور کردستان برمی گزیند

چنين نمایندگانی برای شرکت در عاليترین ارگـان حکومـت مرکـزی انتخـاب              ماین کنگره ه  

  . خواهد کرد

ای ســداران و دیگــر نيروهــای مــسلح حرفــه ســپاه پادر کردســتان خودمختــار ارتــش و _2

برچيده شده و مردم مسلح سازمان یافته و نيروهای پيشمرگ ضامن تامين و حفظ مبـانی      

  . خودمختاری، دمکراسی و امنيت داخلی کردستان ميباشد

کليــه مــصادر امــور حکومــت . دســتگاههای اداری زائــد و مــافوق مــردم منحــل ميگــردد_ 3

  .  بوده و هرگاه اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند بر کنار ميشوندخودمختار انتخابی

  . حداکثر حقوق مصادر امور برابر دستمزدیک کارگر ماهر خواهد بود

کليه افراد کردستان خودمختار حق اقامه دعـوا عليـه هـر مقـام دولتـی را در دادگاههـای                    

  . عادی دارند

  

  حقوق سياسی )ب

اسی، آزادی عقيده، بيان، مطبوعات، آزادی اجتماعـات،        آزادی های بی قيدوشرط سي    _ 1

انتخابات، تظاهرات، اعتصاب، تشکيل سـندیکا، اتحادیـه، حـزب و هرگونـه تـشکل صـنفی و           

  . سياسی



رسمی نبودن هيچيک از مذاهب، مذهب امر خصوصی        . جدائی کامل مذهب از دولت    _ 2

ب یا نداشتن هيچگونه مـذهب  افراد تلقی ميشود و همه افراد در اختيار کردن هرگونه مذه 

و عقایـد مختلـف و لغـو اکيـد          منع اکيد هرگونه اعمال فشار نسبت به پيروان مذهب          . آزادند

  مـذهب و مقـام     وق قانونی افـراد بـر حـسب       تياز و تبعيض در مسائل دولتی و حق       هرگونه ام 

  .مذهبی آنان

مـالی و غيـر   حکومت خودمختار به هيچيک از مذاهب و موسسات و فعاليتهای آنها کمک             

  . مالی نخواهد نمود

پيروان مذاهب و فرقه های مـذهبی مختلـف در انجـام مراسـم مـذهبی خـویش آزادنـد و                     

  . ائر کننددميتوانند به خرج خود موسسات و مدارس ویژه خویش را 

انتخابی بودن قضات و سایر مقامات قضائی، قابل عزل بـودن آنـان هرگـاه کـه اکثریـت                   _ 3

  . لغو اکيد هرگونه دادگاههای ویژه، علنی بودن کليه محاکمات.  کنندهدانتخاب کنندگان ارا

برابــری کامــل زن و مــرد در کليــه حقــوق قــانونی و لغــو هــر گونــه تبعــيض براســاس     _ 4

  . جنسيت

ــار صـــرف  _ 5 ــراد ســـرزمين خودمختـ ــانونی کليـــه افـ ــر از  تـــساوی کامـــل حقـــوق قـ نظـ

  . جنسيت،مذهب، مرام و عقيده سياسی

های ملی در سرزمين خودمختـار کردسـتان از حقـوق برابـر بـا ملـت کـرد                   تمام اقليت   _ 6

. برخوردار بوده و ميتوانند زبان مادری خویش را در رسانه های جمعی و مطبوعات بکار برند               

انتخـاب  تحـصيل نماینـد و در تمـام ارگانهـای نماینـدگی انتخـاب کننـد و                  د  به زبان مادری خو   

  .  شوند

 سـال اعـم از      16حق رای همگانی، برابر، مخفی و مستقيم برای تمام افراد بـاالتر از              _ 7

  . سال برای انتخاب شدن در هر نهاد و ارگان نمایندگی18زن و مرد، حق هر فرد باالتر از 

آزادی انتخاب شغل و محل سکونت، آزادی سفر و اقامت، مصونيت قانونی هـر فـرد و                _ 8

  . خالتهای پليسی در زندگی خصوصی افرادمحل سکونت او، رفع د

حکومت خودمختار کردستان از مبارزات انقالبی کارگران و زحمتکـشان جهـان حمایـت              _ 9

  . می نماید و به انقالبيون و مبارزان سياسی، پناهندگی سياسی خواهد داد

حکومت خودمختار کردستان از حق کليه ملل در تعيين سرنوشت خویش دفاع ميکند و از          

بارزات خلق کرد در دیگر کشورها برای رفـع سـتم ملـی و کـسب حـق تعيـين سرنوشـت                    م

  . پشتيبانی مادی و معنوی می نماید

  

  مطالبات کارگری )ج



 تامين حداقل معيشت و رفاه برای کـارگران مـستلزم تـن در دادن بـه کـار         کهدر شرایطی   

ا تحليـل ميبـرد و      شبانه روزی و شاق و طاقت فرسائی اسـت کـه نيـرو و تندرسـتی آنـان ر                  

امکان و فرصت رشـد معنـوی، ارتقـا سـطح آگـاهی سياسـی و طباقـاتی را از آنـان سـلب                        

ميکند، برای آسایش و رفاه مادی کارگران کردستان و بمنظور مصون داشتن آنان از تبـاهی                

مـراه بـا کـارگران سراسـر ایـران          روحی و جسمی و افزایش توانشان در مبـارزه مـشترک ه           

وغ ســتم و اســتثمار ســرمایه داری، مــا بــرای بــرآورده ســاختن مطالبــات بــرای رهــائی از یــ

  : مبارزه ميکنيم" برنامه حزب کمونيست ایران"کارگری 

ساعت و مقر رشدن حداقل دو روز تعطيل متـوالی در           40تقليل کار هفتگی به حداکثر      _ 1

ی بـا  رسـم روز عالوه بـر تعطـيالت   30هر هفته برای هر کارگر، افزایش مرخصی ساليانه به    

   .پراداخت حقوق و مزایای کامل

تعيين حداقل دستمزد رسمی برپایه هزینه وسایل معيشت و رفـاه یـک خـانواده پـنج                 _ 2

ظـر  ننفری و افزایش سطح دستمزدها متناسب با باالرفتن بهـای وسـایل معيـشت و بـا در      

وزانـه  داشتن بهبود سطح زندگی، تعيين دستمزد، مزایا، مـدت اسـتراحت در فواصـل کـار ر                

برحسب سختی و وضع بهداشتی و مخاطرات کار، با تـصویب نماینـدگان منتخـب کـارگران،          

وان، پرداخت حقوق برای غيبت هـای       نممنوعيت هرگونه جریمه و کسردستمزد تحت هر ع       

 و یـا بـه      موجه، دوران بيماری و نقاهت، زمان اعتصاب و هرگونه توقف توليد بـدالیل مختلـف              

  . بهانه های کارفرما

 ممنوعيت اخراج کارگران توسط کارفرما و احاله تصميم نهائی در همه موارد اخراج بـه                _3

نظــارت نماینــدگان منتخــب کــارگران بــر امــر  . واحــد مربوطــهرای مجمــع عمــومی کــارگران 

تنظــيم و اعمــال مقــررات داخلــی کارگاههــا و واحــدهای توليــدی و اقتــصادی یــا  . اســتخدام

تــشکيل دادگاههــای حــل اخــتالف بــا هيــات . کــارگرانتــصویب و نظــارت نماینــدگان منتخــب 

منصفه ای متشکل از نمایندگان منتخب کارگران برای حکميت در کليه موراد اختالف کـارگر               

  . و کارفرما به هزینه کارفرمایان

  : ممنوعيت هرگونه اضافه کاری_ 4

 در تمام رشته ها به استثنای رشته های کـه بـه           ) صبح6شب تا 10(ممنوعيت شب کاری  

پرداخـت دسـتمزد و     . دالیل فنی و با رفاه اجتماعی شب کاری در آنها اجتناب ناپـذیر اسـت              

  . پرداخت حق شيفت برای نوبت کاری. مزایای دو برابر برای کار شبانه

و ممنوعيـت پرداخـت     )اعـم از قطعـه کـاری و کـار کنتراتـی           (مزدی_ ممنوعيت هرگونه کار    

  : دستمزد به صورت جنسی و غير نقدی



ی و شرکت   اب زمان صرف غذا، استحمام بعد از کار و زمان تشکيل مجمع عموم            صتعا_ 5

  . کارگران در کالسهای سوادآموزی جز ساعات کار کارگران

  .تامين هزینه ایاب و ذهاب از طرف کارفرما

  . پرداخت مبلغی معادل دستمزدیک ساعت کار بابت زمان صرف شدن برای ایاب و ذهاب

ــی و بهدا _ 6 ــضمين ایمن ــر     ت ــنظم در براب ــه پزشــکی م ــار، نظــارت و معاین شــت محــيط ک

مخاطرات و بيماری های ناشی از نوع کار، بيمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات       

ناشی از کار به هزینه کارفرمایان و حکومـت خـود مختـار، لغـو پرداخـت حـق بيمـه از طـرف                    

  . کارگران

سـال سـابقه کـار و پرداخـت     25 پس ازسال و یا55تقليل حداکثر سن بازنشستگی به   _ 7

حقوق و مزایای کامل به کارگران باز نشسته از طرف حکومت خودمختار، پرداخت حقـوق و                

مزایای کامل بازنشستگی کارگران متوفی به افراد تحت تکفل آنان، ترميم حقوق و مزایـای          

  . بازنشستگی همراه با افزایش سطح دستمزدها

ر کــارگران در کارخانــه هــا و یــا دوره هــای مختلــف در  در نظــر گــرفتن مجمــوع ســنوات کــا

  اب پایه حقوق و مزایای کارگران،صتعا

مزد برابر برای زنان و مردان بازا کار برابر، ممنوعيت سپردن کار سنگين به زنان باردار،                _ 8

هفتــه مرخــصی دوران بــارداری و زایمــان بــرای زنــان کــارگر بــدون کــسر حقــوق و مزایــا،  16

   مرخصی ماهانه اضافی برای زنان با پرداخت حقوق و مزایای کامل، زور مقررشدن دو

ساعات شامل دو نوبت تنفس و اسـتراحت نـيم سـاعته       7کار مادران شيرده به   کاهش روز 

  در فواصل حداکثر سه ساعته، 

  سال، 18ممنوعيت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر_ 9

حـيط کـار و محـالت سـازمانی مـسکونی بـه             تامين نيازهای رفاهی و فرهنگـی در م       _ 10

   .ه کار فرمایان و حکومت خود مختارهزین

تشکيل هياتهای بازرسی کارگری به انتخاب کارگران، این هياتهـا از چگـونگی نکـات               _ 11

فوق در کليه واحدهای توليدی و بطور کلی تمام اماکنی که کارگران در آن مـشغول بکارنـد                  

  .بازرسی و حسابرسی خواهند کرد) مات خانگیاز جمله در روستاها و در خد(

  اقدامات رفاهی و فرهنگی عمومی ) د

بمنظور ارتقا سطح و رفاه عمومی، حکومت خود مختار کردستان باید در تحقق نکـات زیـر              

  : اقدام کند

تامين و تضمين مسکن مناسـب بـرای کليـه افـراد و اقـدامات عاجـل در ایـن زمينـه از                       _ 1

مـه  راضـی زمينخـواران، سـاختمانهای ادارات دولتـی زائـد، اجـرای برنا             مصادره کليه ا  : طریق



اضـی مـصادره شـده بـه هزینـه حکومـت خـود مختـار، بـا                  های کوتاه مدت خانه سازی در ار      

  .تشخيص و توسط ارگانهای دمکراتيک مردمی

  .بهداشت همگانی، رایگان و مناسب برای کليه افراد_ 2

د، ریشه کـن کـردن بيماریهـای اپيـدميک ایجـاد و             واکسيناسيون منظم کليه کودکان و افرا     

  .توسعه بيمارستانها، توسعه خدمات پزشکی و بهداشتی در روستاها

ایجاد دانشگاهها و دیگر موسسات آموزش عـالی، آمـوزش رایگـان در کليـه سـطوح و                  _ 3

  . سالگی18برای کليه افراد، اجباری بودن آموزش تا سن 

ویژه بمنظور کاهش بار کـار خـانگی و کـار زنـان در            ایجاد و توسعه موسسات خدماتی      _ 4

 نـانوایی عمـومی، مهـدکودک، شـيرخوارگاه، ناهـارخوری          روستاها از قبيل رختشوی خانـه،     

  . عمومی

ایجاد تسهيالت فرهنگی و رفاهی در تمام مناطق محروم اعم از شهری و روستائی،              _ 5

راه مدرسـه، درمانگـاه،     از قبيل برق، لولـه کـشی آب آشـاميدنی، تـامين سـوخت، حمـام،                 

  . تلفن، ورزشگاه، سالن اجتماعات و غيره

سال که فاقـد تـامين معيـشتی و رفـاهی از            18قرار گرفتن کليه کودکان و نوجوانان زیر      _ 6

طریق خانواده ميباشند، تحت تکفل حکومـت خودمختـار، و همچنـين تـامين زنـدگی و رفـاه                   

  .معلولين و سالخوردگان توسط حکومت خودمختار

  سال 18 بيمه بيکاری مکفی برپایه حداقل دستمزد برای هر فرد بيکار باالی_7

  . لغو هر گونه ماليات غير مستقيم_ 8

قـادر بـه   تامين زندگی و رفاه کليه معلولين و افرادی که بخاطر صدمات ناشی از جنگ      _ 9

  .  از سوی حکومت خود مختارتامين معيشت و رفاه نيستند

سـال، آزادی تمـام افـراد    18 بـاالبردن حـداقل سـن ازدواج بـه        ممنوعيت تعدد زوجات،  _ 10

سال در تشکيل خانواده به اراده خود ، برسميت شناختن ازدواج مـدنی، برابـری               18باالتر از 

  . حقوق زن و مرد در امر طالق و تکفل فرزندان

 لغو هر گونه عوارض در مواردی چون ثبت تولد، ازدواج و طالق، صدور اسناد و مدارک   _ 11

  .تحصيلی و گواهينامه های فنی

  

  سياست اقتصادی )ه

یکی از خواسته های مهم ملت کرد تا کنون رفع عقب ماندگيهای اقتصادی و فرهنگـی و                 

  . برخورداری از دستاوردهای علمی، و تکنيکی بشری بوده است



همچون نماینده آگاه کارگران کردستان     )کومه له (سازمان کردستان حزب کمونيست ایران    

م ميکند که یگانه انقالب اقتصادی که ميتواند کـارگران و تـوده هـای زحمـتکش و تحـت                    اعال

ستم و استثمار را از قيدمشقات و مصائب جامعه سرمایه داری رها ساخته و آنان را بطـور                  

انقـالب سوسياليـستی    کامل و همه جانبه از نعمتهای مادی و فرهنگـی برخـوردار سـازد،               

ر امپریاليسم و گندیدگی سرمایه داری، تنها در یک جامعه       است، در عصر کنونی یعنی عص     

سوسياليستی، رشد عظيم نيروهای مولد و افزایش عظيم ثـروت جامعـه، و در عـين حـال                  

  . برخورداری توده های مردم از کليه دستاوردهای مادی و معنوی جامعه امکان پذیر است

ــ ــه بمثاکوم ــرین و مــ  ه ل ــای کردســتان ســهل ت ــر پرولتاری ــه رهب ــرای ب ــارزه ب وثرترین راه مب

سوسياليسم را مبارزه متحد و یکپارچـه طبقـه کـارگر سراسـر ایـران ميدانـد و بـرای انجـام                      

  . انقالب سوسياليستی در ایران مبارزه ميکند

در عين حال عقب ماندگی شدید اقتصادی کردستان، ضـرورت و امکـان انجـام اقـدامات و                  

  .  ميدهداصالحات اقتصادی عاجلی را در دستور قرار

سياست اقتصادی حکومت خود مختار کردستان می باید در خدمت کم کردن بار مشقات              

ه آنـان و  کار و زندگی توده های زخمتکش و باال بردن قابـل مالحظـه سـطح معيـشت و رفـا                 

چه وسيع تری از کارگران و زحمتکشان از دستاوردهای تکنولـوژی     برخورداری توده های هر     

يل تشکل و کسب آگاهی آنها برای مبارزه عليه ستم و استثمار            و فرهنگ و همچنين تسه    

  . باشد

بنابراین اقدامات و اصالحات اقتصادی زیر باید به فوریت در دستور کار حکومت خود مختـار                

  : کردستان قرار گيرد

  ...) پوشاک و_ مواد غذایی (ایجاد صنایع کاالهای مصرفی ضروری _ 1

سـاختمانی و اجـرای پـروژه هـای سـاختمان سـازی در              مـصالح   ایجاد و توسعه صنایع     _ 2

  . جهت تامين مسکن برای توده های مردم

نایی برای تمام شهرها و     توليد برق از راه ایجاد و توسعه نيروگاههابمنظور تامين روش         _ 3

  . روستاهای کردستان و تامين نيازهای رفاهی توده های مردم

  . راهسازی و توسعه شبکه ارتباطات_ 4

  . جاد و توسعه شبکه های کانال کشی و آب رسانیای_ 5

ایجاد مزارع مکانيزه که به شـيوه جمعـی توسـط توليـد کننـدگان بهـره بـرداری و اداره                     _ 6

  . ميشود

  . ایجاد ایستگاههای ماشين آالت و خدمات کشاورزی_ 7

  . مبارزه عليه بيماریهای دامی و اصالح نژاد دامها_ 8



  . مداری و پرورش طيور داایجاد مجتمع های پيشرفته_ 9

ایجاد شهرک هـا و مجتمـع هـای مـسکونی در بخـشهای روسـتایی بمنظـور تمرکـز                    _ 10

جمعيت و امکان ارائه تسهيالت و خدمات شهری، ترغيب و تشویق روسـتائيان بـه اسـکان                 

  . در این شهرکها و مجتمع ها بطور داطلبانه

ز افزایش قيمتها و کنتـرل توزیـع   کمک به توسعه تعاونيهای مصرف بمنظور جلوگيری ا       _ 11

  . عادالنه محصوالت

ل داشتن یک سياست قيمت گـذاری بـرای کاالهـای موردنيـاز عمـومی بـسود                 ومعم_ 12

 آمــد، ترغيــب و ایجــاد تــسهيالت در جهــت بوجــود آمــدن خــانواده هــای زحمــتکش و کــم در

  يمتها، اتحادیه های صنفی بمنظور جلوگيری از بازار سياه و ایحاد امکان کنترل ق

نرســتانهای فنــی بمنظــور تربيــت افــراد متخــصص در رشــته هــای مختلــف    هایجــاد _ 13

  مدیریت، توليد صنعتی و کشاورزی، 

  

  سياست ارضی )و

مــا بمنظــور تــسهيل امــر مبــارزه طبقــاتی در روســتا، و بــاالبردن رفــاه کــارگران و دهقانــان 

  : تهيدست، برنامه ارضی زیر را اعالم می داریم

له از مـصادره اراضـی توسـط    البی و دمکراتيک جنبش دهقانی، منجمهای انقاز جنبه   _ 1

زحمتکشان روستا حمایت ميکنيم و اقدامات شورا و ارگانهای دمکراتيک محلـی در منـاطق               

  . روستائی را در اداره و بهره برداری از اراضی به رسميت می شناسيم

ه راه حل نهایی از ميان بـردن      ميکوشيم تا همراه با تبليغ مستمر سوسياليسم بمثا ب        _ 2

فقر و استثمار و توضـيح هـم سرنوشـتی کـارگران روسـتا بـا پرولتاریـاری شـهر، پرولتاریـای           

روستا را در تشکلهای مـستقل طبقـاتی اش سـازماندهی کـرده و او را درکـشت و اعمـال                   

رهبری در شوراها و ارگانهای دمکراتيک محلی در منـاطق روسـتائی و در تعيـين چگـونگی                  

  .  و رهبری نمائيمبرداری از اراضی مصادره شده حمایتداره بهره ا

 اداره و توليد تعاونی که براساس دمکراتيک و داوطلبانه سازمان داده شده باشد               از ما_ 3

ــيم  ــت ميکن ــل ماشــين آالت      . حمای ــاتی از قبي ــد امکان ــار کردســتان بای ــود مخت ــت خ حکوم

ضی بـویژه   رااراتيک بهره برداری از     نهای دمک کشاورزی، کود و بذر اصالح شده در اختيار ارگا        

  . تعاونيها قرار دهد

ما خواستار لغو کليه دیـون و بـدهی هـای دهقانـان بـه زمينـداران، دولـت و بانـک هـا                        _ 4

  . هستيم



 مختار کردستان کليه اراضی شهری و روستایی، جنگلهـا، چراگـاه هـا و               حکومت خود _ 5

منظور از ملی   . ر سراسر کردستان ملی خواهد نمود     مراتع، آبها و منابع با اهميت ملی را د        

اما حـق   . کردن اینست که کليه اراضی و منابع، تحت مالکيت حکومت خود مختار قرار گيرد             

  . بهره برادری و واگذاری آن در اختيار ارگانهای دمکراتيک محلی و منطقه ای مردم باشد

  
  

تامين بودجه و منـابع الزم بـرای        حکومت خود مختار دمکراتيک انقالبی کردستان، بمنظور        

تامين و تضمين اهداف و خواسـتهای ایـن برنامـه، و بـرای پيـشبرد سياسـتهای اقتـصادی،                    

رفاهی، عمرانی و فرهنگی، گذشته از بودجه ای که از سـوی دولـت مرکـزی بـه حکومـت                    

ایـن  . خود مختـار کردسـتان تخـصيص مـی یابـد، انجـام اقـدامات زیـر را نيـز ضـروری ميدانـد                       

درخــدمت گــسترش اعمــال اراده . امات عــالوه بــر کمــک بــه تــامين بودجــه و منــابع الزماقــد

  :  اقتصادی و سياسی خود نيز ميباشدتمستقيم کارگران و زحمتکشان در حيامتشکل 

مقرر داشتن مالياتهای تصاعدی برارث، دارائی و در آمدهای حاصل از مالکيت وسـائل              _ 1

  توليد و مبادله، 

  ه برداری از معادن زیرزمينی کردستان، شناسایی و بهر_ 2

  . برقرار کردن نظارت شوراهای دمکراتيک مردم بر امر توزیع کاال ها_ 3

 در برقرار کردن کنترل شوراهای کارگری بر توليد صنایع و موسسات خـصوصی و ملـی         _ 4

  .  مختلفسطوح
  

اند تحقق مفـاد و     ما اعالم ميکنيم که تنها یک حکومت خود مختار دمکراتيک انقالبی ميتو           

مـا همچنـيم اعـالم      . مطالبات سياسی و اقتصادی این برنامه را بطـور پيگيـر تـضمين نمایـد              

ميکنيم که برقراری جمهوری دمکراتيک انقالبی ایران بهترین و مساعدترین شرایط را بـرای              

  .  کامل این مطالبات و پایداری حکومت خود مختار کردستان تامين می کند تحقق

ل کارگران و زحمتکشان کردستان ایـن مطالبـات را از هـر حکومـت خـود مختـار                در عين حا  

  . مطالبه خواهد کرد

از هم اکنون و در دل جنگ انقالبی با         ) کومه له (سازمان کردستان حزب کمونيست ایران      

اتکا به نيروی توده ها و تشکلهای توده ای وبویژه شـوراها در جهـت تحقـق حقـوق فـوق و                      

در عـين حـال بـا    . انقالبی و حاکميت توده ای در کردستان مبارزه ميکند        برقراری دمکراسی   

تالش در بيدار کردن و بکار گرفتن و رهبری کردن نيروی ابتکار و خالقيت توده هـای محـروم                   

کردستان در جهت تحقـق هـر مقـدار از اقـدامات اقتـصادی، رفـاهی و فرهنگـی کـه مقـدور                       

 . باشد گام برميدارد


