
بنیان
کــودار یــک سیســتم اســت کــه فراتــر و گســترده تر از ســاختار یــک حــزب می باشــد. ریشــه آن نیــز بــه مقولــه اعــام »سیســتم کنفدرالیســم و ملــت دمکراتیــک« 
در 21 مــارس 2005 بازمی گــردد. رهبــر ملــت کــورد، عبــداهلل اوجــاالن بــا انتشــار اطاعیــه ای سیســتم کنفدرالیســم جوامــع دمکراتیــک )ک.ج.ک( را در آن تاریــخ 
ــا اعــام اینکــه وظیفــه و مأموریــت رهبــری کنفدراســیون دمکراتیــک را  اعــام کــرد. اعامیــه شــامل اصــول اساســی کنفدراســیون دمکراتیــک بــود. رهبــر آپــو ب
بــر عهــده دارد، از خلــق ُکــرد و همــه مظلومــان خواســت تــا بــرای ارتقــای مبــارزات آزادی و دمکراســی زیــر پرچــم ســبز کنفدرالیســم دمکراتیــک گردهــم آینــد. 
بدنبــال اعــام رســمی سیســتم کنفدرالیســم دمکراتیــک از ســوی رهبــر اوجــاالن، خلق ُکــرد در هــر چهاربخــش ُکردســتان، اروپــا و قفقــاز ـ روســیه بــا شــور و شــعف 
ــی ُکردهــا در شــهر »آمد)دیاربکــر(«  ــر از مــوج میلیون ــد. خلق ُکــرد در شــرق ُکردســتان هــم متأث ــزاز درآوردن ــه اهت ــوروز 2005 ب ــر پرچــم کنفدرالیســم را در ن واف
سیســتم کنفدرالیســم را سیســتم مطلــوب خــود بــرای حصــول بــه آزادی تلقی کردنــد. لــذا رژیــم ایــران بــرای مقابلــه بــا ســرکوب گرایشــات ُکردهــا در چندیــن شــهر 
شــرق کردســتان موجــی از بازداشــت ها، زنــدان و شــکنجه را در یــک فــاز امنیتــی خشــن آغازنمــود. البتــه فشــار نظامــی رژیــم مانــع از صیانــت خلقمــان از سیســتم 

ــد.  ــور نش خلق مح
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نهادمنــدی از طریــق تاســیس یــک ســاختار فراتــر از یــک حــزب، ضرورتــی بــود بــرای شــکل گیری عملــی کنفدرالیســم دمکراتیــک در شــرق کردســتان. پــژاک 
ــه را بعنــوان »خط ســوم«  در 12 آوریــل 2010 نخســتین کنفرانــس خــود را برگــزار کــرد. کنفرانــس اتحــاد، جایــگاه جنبــش در معــادالت سیاســی منطقــه خاورمیان

ــان آمــد و در 12 مــی 201۴ ــه به می ــی در ســال 201۴ زمینه هــای شــکل گیری به عین ــرد ول ــود کــه سیســتمی چــون کــودار شــکل گی ــاز ب تعیین ســاخت و نی
سیســتم »جامعــه دمکراتیــک و آزاد شــرق کردســتان)کودار(« تأســیس شــد. اساســا مرحلــه نخســت »تکوین حزبــی« مقطــع زمانــی تأســیس پــژاک تــا ســال 2010 
را دربرگرفــت. ایــن برهــه، بصــورت دوره نوپایــی حــزب و ثبــات ســازمانی بــا رویارویــی خشــونت بار در تقابــل بــا نظــام ایــران، گذشــت. مرحلــه دوم از ســال 2010 
ــا تأســیس کــودار اســت را دربرمی گیــرد. پــژاک در ایــن مرحلــه وحــدت حزبــی و ســازمانی را ایجاد کــرد.  یعنــی برگــزاری کنفرانــس نخســت تــا 201۴ کــه همان
ــه«  ــه و ثانوی ــال »جنــگ و انقــاب« در مراحــل »اولی ــه وظایــف جــاری خــود درقب ــژاک ب ــرد. پ ــروز را دربرمی گی ــه ام ــا ب ــان تأســیس کــودار ت ــه ســوم از زم مرحل
علی رغــم نواقــص و موانــع موجــود، عمل کــرد امــا رســالت »مشــارکت دادن دمکراتیــک خلــق« را تمام وکمــال بجا نیــاورده و یــا کفایــت نکرده بــود. اینجاســت کــه 
وجــود »سیســتم کــودار« ضــرورت انکارناپذیــر یافــت. پــژاک در قطعنامــه پایانــی کنگــره چهــارم خــود در مورخــه 201۴/5/12 ضمــن تأکیــد بــر عضویــت در سیســتم 
ــون اساســی دمکراتیــک  ــان و نجــات محیط زیســت، دفــاع مشــروع و قان ــه تحقــق کنفدرالیســم و ملــت دمکراتیــک و آزادی زن کــودار، ده مــاده را برشــمرد کــه ب
ایــران اتحــاد ملــت کــرد و خلق هــای ایــران پرداخــت. بنابرایــن کــودار بــه چتــری بــرای پــژاک، شــاخه های ســازمانی پــژاک، احــزاب و ســازمان های مدنــی شــرق 

کردســتان مبــدل گشــته.
تاسیسوکنگرهها

در 12 مــی 201۴ کــودار بــا برگــزاری اولیــن کنگــره تاســیس شــد. دومیــن کنگــره کــودار در تاریــخ 23 اکتبــر 2016 و ســومین کنگــره کــودار در تاریــخ 7 الــی 
9 مــی 2020  بــا شــعار »بــا تکویــن ملــت دمکراتیــک بــه ســوی اتحــاد دمکراتیــک خلق هــای ایــران« برگــزار شــد. 

نامنظام:
ــازادی روژهه التــی کوردســتان(« اســت کــه اختصــار آن،  ــام آن، »جامعــه دمکراتیــک و آزاد شــرق کردســتان)عنوان ُکــردی: کومه لــگای دیموکراتیــک و ئ ن

ــد. ــودار)KODAR(« می باش »ک
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    3 جامعه دمکراتیک و آزاد شرق ُکردستان

مؤسسکودار:
مؤسس و رهبر این نظام، رهبر خلق های کردستان، عبداهلل اوجاالن است.

ــه شــکل خورشــیدی کــه ســتاره  ای ســرخ رنگ در وســط آن جــای  ــگ و شــاخ و برگــی ب ــه ای قهــوه ای رن ــا تن ــی ب ــگ، درخت ــه ای ســبز رن پرچــم:در زمین
ــود. ــته می ش ــت نوش ــه درخ ــر تن ــرخ در زی ــگ س ــا رن ــرد و واژه KODAR ب می گی

ماهیتکودار:
جامعــه دمکراتیــک و آزاد شــرق کردســتان)کودار(، نظامــی کنفــدرال اجتماعــی مبتنــی بــر حــق تعییــن سرنوشــت ملت هــا بــه دســت خودشــان اســت. دمکراســی، 
ــا قــرار می دهــد. نظامــی غیردولتــی بــوده و ســازماندهی اجتماعــی - سیاســی، فرهنگــی و دمکراتیــک جوامــع را مبنــا  آزادی زن و زندگــی محیط زیســت گرا را مبن
ــا ،  ــا، آگادمی ه ــس، کنگره ه ــون، مجل ــکل کم ــه ش ــش را ب ــد خوی ــی می توانن ــی و فرهنگ ــی، مذهب ــی ، دین ــی - مل ــات اتنیک ــی اجتماع ــد.. تمام ــرار می ده ق
ــاد ملــت دمکراتیــک )سیاســی، اجتماعــی، زندگــی مشــترک آزاد، اقتصــادی، حقوقــی، فرهنگــی،  ــای اب ــر مبن ســندیکاها، تعاونی هــا و احــزاب ســازمان بخشــند. ب
ــرد.  ــا می گی ــطوح مبن ــی س ــارکت را در تمام ــل مش ــی و اص ــک بوم ــری دمکراتی ــات و تثمیم گی ــود. انتخاب ــازماندیه می ش ــی( س ــی و دیپلماس ــاع ذات ــی، دف آموزش
ــات  ــایر تنوع ــورد و س ــه ک ــائل جامع ــی مس ــرد. در چاره یاب ــا( را می پذی ــن تفاوتمندی ه ــر گرفت ــا مدنظ ــای آزادی و برابری)ب ــر مبن ــی ب ــات اجتماع ــتی تنوع همزیس
اتنیکــی، ملــی و دینــی - مذهبــی موجــود در شــرق کوردســتان، رویکردهــای دولت گــرا و ملی گــرا را نپذیرفتــه و مــدل ملــت دمکراتیــک را مبنــا می گیــرد. بــرای 
ــا بنیــان قرارمی دهــد. کــودار در  جوامــع شــرق کردســتان، مــدل ملــت دمکراتیــک و در خــارج از کوردســتان نیــز اتحــاد دمکراتیــک ملت هــا و خلق هــای ایــران ب
ــر خلــق و ســرزمین کــورد و دیگــر جوامــع موجــود در کردســتان، در  ــر اعمــال نسل کشــی فرهنگــی و فیزیکــی ب ــر اقدامــات ســرکوبگرانه دولــت - ملــت نظی براب
ــه، از آنهــا پشــتیبانی نمــوده و در امــور  ــد. همچنیــن حقــوق دمکراتیــک بین المللــی و اعامیه هــای حقــوق بشــر را پذیرفت ــارزه می نمای ــاع مشــروع مب چارچــوب دف

ــرم می شــمارد. ــا را محت ــی آنه اجرای
شیوهسازماندهینظام:

شــیوه ســازماندهی در ایــن نظــام بصــورت: 1-تشــکیلکمونهــا.2-ســازماندهیروســتا،شــهروبخــشدرقالــبمجالــسآنهــا.3-مجلــس
ــد.  ــاس کار قرارمی ده ــق را اس ــس خل ــق و مجال ــره خل ــام کنگ ــش نظ ــط کاری خوی ــازماندهی و ضواب ــتان در س ــس اس ــد. مجل ــاالت، می باش ــتانهاوای اس
همچنیــن کنفدراســیون های فرهنگــی و اتنیکــی حایــز اهمیــت هســتند. هــر اتنیــک و یــا گــروه اعتقــادی، فرهنگــی و دینــی در هــر بخشــی از میهــن بــا درنظــر گرفتــن 

خودویژگی هایــش، ســازمان دمکراتیــک و آزادش را بنیــان نهــاده  و مدیریــت می کنــد. در ضمــن، نماینــده خویــش را بــه کنگــره کــودار خواهــد فرســتاد.
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ارگانهایسیستم:
کنگره: باالترین ارگان تصمیم گیری است.  -1

شــورای مدیریتــی: ریاســت مشــترک شــورای مدیریتــی متشــکل از یــک زن و یــک   -2
مــرد اســت 

نوعسازماندهی:
بــا رهنمــود ملــت دمکراتیــک و بــر اســاس کمیته هــای جداگانــه، تمامــی  کــودار 
ــت: ــل اس ــورت ذی ــا بص ــن کمیته ه ــذا عناوی ــد. ل ــازماندهی می نمای ــی را س ــای فعالیت عرصه ه

ــه  ــر؛ کمیت ــگ و هن ــه فرهن ــوژی؛ کمیت ــه اکول ــی؛ کمیت ــه سیاس ــی؛ کمیت ــه اجتماع کمیت
ــه  ــان و باورداشــت ها؛ کمیت ــه ادی ــوزش؛ کمیت ــه آم ــه حقــوق؛ کمیت رســانه و مطبوعــات؛ کمیت
ــهدا. ــای ش ــازماندهی خانواده ه ــه س ــروع؛ کمیت ــه دفاع مش ــی؛ کمیت ــه دیپلماس ــادی؛ کمیت اقتص

نظامسازماندهیدمکراتیکواحزابوسازمانهایعضو:
1- جامعــهزنــانآزادشــرقکردســتان)کژار(: ایــن سیســتم خــاص زنــان بصــورت 

اتونــوم و خودویــژه در کــودار جــای می گیــرد.
ــه شــاخه  ــز به مثاب ــن شــاخه نی ــتان)ک.ج.ر(:ای ــرقکردس ــانش ــهجوان 2- جامع

ــان عضــو کــودار اســت. ویــژه جوان
3-حــزبحیــاتآزادکردســتان)پژاک(: پــژاک نیــز بعنــوان حزبــی کــه 
پیشــاهنگی مبارزاتــی شــرق کردســتان و نظــام کنفــدرال اجتماعــی کــودار را برعهــده دارد در 

ــد. ــودار درآم ــت ک ــه عضوی ــال 201۴ ب س
در  ه.ر.ک  نیــروی  کردســتان)ی.ر.ک(«:  شــرق مدافــع »یگانهــای -۴
ــام ســازمانی  201۴/5/25 ســومین کنفرانــس خــود را برگــزار و جهــت عضویــت در کــودار، ن
ــان شــرق  ــرداد. »نیروهــای زن ــع شــرق ُکردســتان )ی.ر.ک(« تغیی ــه »یگان هــای مداف خــود را ب
ُکردســتان)ه.ژ.ر.ک(« کــه در ســال 2010 تأســیس گردیده بــود نیــز عنــوان خــود را بــه »نیــروی 
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مدافــع زنــان)ه.پ.ژ(« تغییــرداد و هــر دو نیــرو درچارچــوب سیســتم کــودار تشــکیل ســاختاری 
آن را در بعــد دفاع مشــروع شــیرازه بســتند امــا خودمدیریتــی خــود را همچنــان حفــظ می نماینــد. 
ــازمان  ــزب و س ــر ح ــتان: ه ــرقکردس ــیش ــازمانهایسیاس ــزابوس 5-اح
سیاســی کــه بصــورت مســتقل و آزادانــه تاســیس شــده می توانــد بــه عضویــت کــودار درآیــد و 

ــرد. ــرارداد اجتماعــی و اصــول آن را بپذی ق
6- مؤسسههاوانجمنهایمدنی

7- اتحادیهها
۸-تعاونیهاوسندیکاها

همــه ســازمان ها و احــزاب زنــان، جوانــان و پــژاک در ســال 201۴ پــس از برگــزاری 
کنگره هــای خویــش بــه عضویــت کــودار درآمدنــد.

نظامعدالتاجتماعی:
ــار ســایر شــاخه ها و ســازمان ها  ــژه اســت و در کن ــن نظــام در چارچــوب کــودار خودوی ای
ــوان  ــای دی ــد. اعض ــی می کوش ــت اجتماع ــراری عدال ــرای برق ــرد و ب ــکل می گی ــزاب ش و اح

ــد. ــاب می گردن ــودار انتخ ــره ک ــوی کنگ ــی از س ــت اجتماع عدال
نقشهراهکودار:

کــودار قبــل از انتخابــات دوره دوازدهــم ریاســت جمهوری و انتخابــات مجلــس و شــوراهای 
ــن و  ــئله ُکرد« تدوی ــل مس ــران و ح ــودن ای ــرای »دمکراتیزه نم ــه راه ب ــک نقش ــتا، ی ــهر و روس ش
ــک  ــی دمکراتی ــتای چاره یاب ــود در راس ــه راه خ ــودار در نقش ــود. ک ــل 2017 ارائه نم در 21 آوری
مســایل ایــران، تشــکیل ۸ کمیســیون در حوزه هــای مختلــف را پیشــنهادداد:»1ـ کمیســیون حقــوق: 
ــا: ۴ـ  ــه خلق ه ــتی عادالن ــیون همزیس ــی: 3ـ کمیس ــاختارهای مدیریت ــف س ــیون بازتعری 2ـ کمیس
ــان: 5ـ کمیســیون امنیتــی: 6ـ کمیســیون اقتصــادی: 7ـ کمیســیون محیط زیســت: ۸ـ  کمیســیون زن

کمیســیون زبــان و فرهنــگ«.
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کودار همچنین در خصوص انتخابات هم دکلراسیونی منتشر کرد و مواضع انتخاباتی خود را منوط به برنامه کاندیداها ساخت. 
کــودار از جملــه »جنبش هــای سیســتمی« اســت کــه در کســوت پیشــاهنگ خلــق  در روز 201۸/7/۸ پــروژه ای را بــا همــکاری پــژاک به مثابــه »ســند چشــم انداز« 
را در ادامــه نقشــه راه پیشــین خــود در بهــار 2017 منتشــرکرد. کــودار در پــروژه خــود محوریــت هرگونــه تغییــر و تحــول در ســاختار نظــام ایــران را بــر اراده منــدی 

ــا سیســتم کنفدرالــی خــود عنوان نمــود. خلــق و تصمیم گیری هــای مســتقیم و رادیــکال قیــام مردمــی استوارســاخت و نقــش خــود را پیشــاهنگی ب

The East Kurdistan Democratic and Free Society

KODARKodar.info/en KODAR
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The East Kurdistan Democratic and Free Society

کمونبنیاننظامکنفدرالاجتماعیکودار
نظــامکــودار،مبتنــیبــرکاراشــتراکیوجمعــیاســت.نظــامدمکراســیمســتقیموبالواســطهمیباشــدازســازماندهیاساســیتمامــیاقشــار
ــند. ــالمیباش ــایکاریکمون ــتاهاوواحده ــهری،روس ــاملمحــالتونواحــیش ــیش ــریاساس ــایتصمیمگی ــرد.ارگانه ــاتمیگی ــهنش جامع
ــککمــونعضــوباشــدودرآن ــلدری ــدحداق ــهمیتوان ــردجامع ــتندوهــرف ــیـسیاســیهس ــهاخالق کمونهــا،واحدهــاواجتماعــاتجامع
ایفــاینقــشنمایــد.هــرکمــونیــادیگــرکمونهــادارایارتباطــیمبتنــیبــرســازمانیابیکنفــدرالاســت.عــالوهبــرایــن،تشــکیلمدیریــت
ــرنیــرویذاتــیخویــش،اقــدامبــهچارهیابــیمشــکالت ــاپیبــردنواتــکاب درهــرکمونــیبــرعهــدهخــودآنکمــونمیباشــد.کمونهــاب
ومعضــالتدرعرصههــایسیاســی،اجتماعــی،فرهنگی،اقتصادی،امنیتــیودفــاعذاتــیجامعــهمینماینــد.ازطریــقســازماندهیدرایــنراســتا
بــاتوســلبــهتشــکیلکمونهــا؛روســتا،محلــهونواحــیشــهری،مدرســه،کارخانــهوتعاوتیهــایزراعــیوتجــاری،نیــرویذاتــیخویــشرادر

ــد. ــات،مدیریــتخــودرابرمیگزین ــقانتخاب ــد.هــرکمــونازطری ــهکارمیگیرن ــعنیازهــایخویــشوجامعهشــانب ــهرف خدمــتب
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