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 بيانيه تشكيل كنگره آزادى عراق
 

 
 . با اين اطالعيه تشكيل كنگره آزادى عراق و آغاز فعاليت آن را اعالم ميكنيم

 
اين كنگره يك سازمان توده اى، دمكراتيك، غير مذهبى و غير قومى مستقل است كه براى                
ايجاد يك دولت آزاد، سكوالر، غير قومى و متكى به اراده مستقيم مردم در عراق مـبـارزه                   

دولتى كه حق مردم عراق در تعيين آزادانه و آگاهانه نظام آينده عراق را تضـمـيـن                  .   ميكند
 .خواهد كرد

 
شيرازه مدنيت در عراق زير سلطه اشغال نيروهاى آمريكا، جريانات اسالمى، عشيره اى و                
. كانگستر هاى سياسى، كه همه يكديگر را تقويت و بازتوليد ميكنند، از هم پاشيده اسـت                

مردم عراق در چنگال قطب هاى تروريستى دنياى امروز ما، يعنى تروريسم دولتى آمريكا و            
كنگره آزادى عراق   .     تروريسم اسالم سياسى به تباهى فيزيكى و معنوى سوق داده شده اند           

 .تشكيل شده است“ سياهچال مدنى”براى رهائى مردم عراق از اين 
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تنها راه نجات عراق از اين سياهچال به ميدان كشيدن مردم و خارج كردن جامعه عراق، در       
هر سطحى، از دايره قدرت نيروهاى اشغالگر آمريكا و دارودسته هاى اسالمى و سـپـردن                  

 . كنگره آزادى عراق براى تحقق اين هدف تالش ميكند. حاكميت به دست مردم است
 

كنگره آزادى عراق تالش ميكند كه با سازمان دادن مردم در هر محدوده در چارچوب نهـاد                 
محلى اين سازمان حاكميت را در هر بعد و دامنه اى كه بتواند به مردم بازگردانـد و ايـن                      

حاكميت مردم به معنى اعمـال     .   حاكميت را به نيروى مردم در مقابل هر تعرضى مصون بدارد          
 . مطالبات منشور اين كنگره بعنوان قانون جارى خواهد بود

   
عالوه بر افراد، سازمانها، احزاب سياسى، اتحاديه ها كارگرى، شوراهاى مردم، و همه انجمـن               
ها و نهادهائى كه خود را در اهداف اين كنگره شريك ميدانند و اهداف و برنامه آنـهـا بـا                       
منشور و اهداف اين كنگره در تناقض نباشد ميتوانند مطابق اساسنامه كنگره آزادى عراق به               

 . عضويت اين كنگره در آيند
 

كنگره آزادى عراق سازمان خود را محدود به عراق نميكند و تالش خواهد كرد كـه تـمـام                
انسانهاى و سازمانها و نهادهاى آزاديخواه، در سراسر جهان، كه خود را در اهداف اين كنگره                
شريك ميدانند را به عضويت خود جلب نمايد و  نيروى بشريت متمدن  را به عنـوان يـك                     

 . قدرت بين المللى به ميدان بكشد
 

 . كنگره آزادى عراق همه انسانهاى آزاديخواه را به پيوستن به صفوف خود فراميخواند
 

  2005 مارس 18
رئيس كميته همبسـتـگـى      ( ، آساى كنجى    ) رئيس كميته حقوق مدنى ايران    ( آرمان فراكيش   

نماينده فدراسيون شـوراهـا و        ( ، آسو جبار    ) ژاپن  –جنبش براى سوسياليسم دمكراتيك     
دبـيـر   ( ، امجد غفور    ) منقد و اديب  ( ، اسامه غائم    ) اتحاديه هاى كارگرى عراق در خارج كشور      

دبير مركز هنرمندان نمايشـى     ( ، دكتر حسين هارف     ) كنگره رفراندم براى استقالل كردستان    
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ليدر حـزب    ( ، ريبوار احمد    ) استاد علوم سياسى دانشگاه بصره    ( ، دكتر رياض االسدى     ) عراق
جانشين دبير فدراسيون شوراها و اتحاديـه هـاى          ( ، سامى حسن    ) كمونيست كارگرى عراق  

رئيس دفتر اجـرائـى      ( ، سمير عادل    ) هنرمند  –سناريو نويس   ( ، سالم منصور    ) كارگرى بصره 
دبير جنبش براى سوسياليسم دمكراتيك     ( ، ساتو كازويوشى    ) حزب كمونيست كارگرى عراق   

فعـال  ( ، جواد اصالنى    ) عضو دفتر سياسى حزب كمونيست كارگرى عراق      ( ، شمال على    ) ژاپن
، عـلـى     ) استاد علوم سياسى دانشگاه بغـداد     ( ، دكتر عامر فياض     ) كميته حقوق مدنى ايران   

دبير فدراسيـون   ( ، فالح علوان    ) دبير فدراسيون شوراها و اتحاديه هاى كارگرى بصره       ( عباس  
رئيس دفتر سياسى حزب كمـونـيـسـت      ( ، فاتح شيخ    ) شوراها و اتحاديه هاى كارگرى عراق     

عضو دفتر سياسى حزب كمونيست كـارگـرى        ( ، فارس محمود    ) حكمتيست  –كارگرى ايران   
رئيس سـازمـان اهـوار        ( ، كاظم عنيزان    ) دبير اتحاديه بيكاران عراق   ( ، قاسم هادى    ) عراق

، ) حكمتيـسـت    –ليدر حزب كمونيست كارگرى ايران      ( ، كورش مدرسى    ) عراق  -دمكراتيك  
، مقدام  ) رئيس سازمان برابرى اجتماعي   ( ، محمد حسن صالح     ) فعال كمونيست ( مظلوم عباس   

عضو دفتر سياسى حزب كمونيست كارگـرى       ( ، مويد احمد    ) استاد دانشگاه بصره  ( عبدالجبار  
رئيس مركز مطالعات زنـان      ( ، ناديه محمود    ) استاد دانشگاه بصره  ( ، دكتر نمير الخياط     ) عراق

فعال جـنـبـش     ( ، هوزان محمود    ) فعال كميته حقوق مدنى ايران    ( ، نسرين جاللى    ) خاورميانه
، ينار محمـد    ) رئيس مركز روشنفكرى االن   ( ، دكتر يوسام شاكر، يسن طه ياسين        ) زنان عراق 

 )رئيس سازمان آزادى زن در عراق(
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 منشور كنگره آزادى عراق
 

 موقعيت امروز در عراق؛ نيروهاى درگير
 حمله آمريكا به عراق شيرازه زندگى مدنى در عراق را از هم گسست  و سيـاه تـريـن و                       

زندگى در عراق امـروز     .   ارتجاعى ترين نيروهاى مذهبى و قومى را بجان مردم عراق انداخت          
جامعه عراق محتـاج    .   زندگى در يك سياهچال اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى است         

آن است كه مدنيت به آن بازگردانده شود، امنيت، معاش و آزادى پايه اى مردم تامين شود و                  
 . حق مردم براى انتخاب آگاه و آزاد نظام آينده عراق تضمين گردد

 
وضعيت موجود در عراق محصول عملكرد آمريكا، اسالم سياسى و ناسيوناليسم كرد و عـرب   

اشغال نظامى عراق توسط آمريكا و اعمال تحقير و انقياد عمومى به مردم عراق، نابـود                .   است
كردن بخش اعظم زير ساخت اقتصادى چه در طول دوران محاصره اقتصادى و چه در حملـه                 

بدون خاتمه اشـغـال   .   اخير آمريكا، اشغال عراق را به يك پديده اجتماعى تبديل كرده است   
 . نظامى عراق توسط آمريكا هيچ بهبود اساسى در وضعيت عراق ممكن نيست
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واقعيت اجتماعى و سياسى اشغال عراق به همراه ارعاب و سبعيت نظامى آمريكا، سياه ترين               
حـملـه   .   نيروهاى سياسى و اجتماعى را در عراق، و در كل منطقه، به حركت در آورده است               

آمريكا و اشغال عراق بزرگترين منبع نيرو را براى اسالم سياسى در عراق و در كل منطـقـه                   
سياست غرب و بويژه آمريـكـا       .   عراق به مكه اسالم سياسى تبديل شده      .   فراهم آورده است  

بيش از تبليغات هر آژيتاتور اسالمى براى اسالم سياسى نيرو جمع آورى كرد و كماكان ايـن                 
عشيره اى روى      –بعالوه دولت آمريكا براى كنترل عراق به يك مدل مذهبى           .   كار را ميكند  

 .آورده است كه به بيش از هميشه عراق را به يك كشور اسالم زده تبديل كرده است
  

مثلث جمهورى اسالمى ايران، اسالم بن الدنى و جريانات اسالمى شيعه و سنى يـك ركـن                  
در مقابل آمريكا، جريانات اسـالمـى   .   اساسى تباهى سياسى و اجتماعى جامعه عراق هستند    

كرامت انسانى از دست رفته مردم عراق ، بعنوان تضمين كنـنـدگـان              “   ناجيان” تحت عنوان   
خـدمـات   ” و   “   زندگى مـدنـى   ” مردم، بعنوان تجديد سازمان دهندگان بنياد هاى        “   امنيت” 

انسانيت و ارزشهاى انسانى زير     .   در عراق مردم را به انقيادى مهلك تر كشانده اند         “   اجتماعى
 . فشار جريانات اسالمى به پائين ترين حد خود تنزل پيدا كرده است

 
جريانات ناسيوناليست كرد به دنبال منافع خود و براى شريك شدن در قدرت بر تـبـاهـى                  
. زندگى مدنى در عراق و خانه خرابى بخش هاى ديگر مردم عراق سرمايه گـذارى كـردنـد                  

ايـن سـيـاسـت       .   نفرت قومى و ملى هرگز در عراق به اندازه امروز عميق نـبـوده اسـت                
ناسيوناليسم كرد عالوه بر سرگردانى و بالتكليفى اجتماعى در كردستان عراق بـيـش از                 
 . هميشه  ناسيوناليسم عرب و ناسيوناليسم ترك و كشمكش قومى را به ميدان كشيده است

 
 در مقابل نيروهاى آمريكا و اسالم سياسى از طرف ديگر درعراق يك نيروى سوم در حـال                  

مردم به ستوه آمده از سـركـوب،         .   تالش براى بيرون كشيدن جامعه از اين سياهچال است        
تحقير و ذلت در چنگال مثلث اسالمى ها، قوم پرستان و نيروهاى آمريكائى؛ طبقه كارگر بـه                 
نابودى فيزيكى كشانده شده؛ جوانانى كه چشم به آينده اى اميد بخش دوخته اند؛ زنانى كه                
توسط اسالم سياسى و عشيره گرائى بدوى به تباهى سوق داده ميشوند؛ و روشـنـفـكـران                  

 .    آزاديخواه در تالش رهائى از اين وضع هستند
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 الزمه برون رفت از وضعيت كنونى

 
 اين تباهى از زنـدگـى        همه بازيگران الزمه برون رفت از وضعيت كنونى كوتاه كردن دست          

هيچ يك از بازيگرانى كه بانى وضعيت كنونى هستند نميتوانند مـنـشـا               .   مردم عراق است  
هريك از اين نيروها وجود خود را با وجود ديـگـرى             .   خاتمه دادن به وضعيت كنونى باشند     

جريانات اسالمى و ناسيوناليسم عرب از واقعيت اجتماعى        .   توجه ميكند و از آن نيرو ميگيرد      
اشغال عراق و تحقير و انقياد مردم عراق انرژى ميگيرند، سبيعت، خصلت فوق ارتجاعـى و                 
جنايتكارى جريانات اسالمى و دارو دسته هاى فاشيستى قومى به اشغال عـراق تـوسـط                  

 . آمريكا نوعى توجيه داده است
 

راههائى كه سنتا در مقابل مردم عراق قرار داده ميشود هيچكدام امكان نجـات مـردم از                   
 : راههاى سنتى به سه دسته عمومى تقسيم ميشوند. وضعيت كنونى را فراهم نميكنند

 
سازش با اسالمى ها به دليل مقابله با آمريكا و يا اغماض نسبت             :   سازش با اسالمى ها     -  1

اين سيـاسـت سـر از         .     به ماهيت ارتجاعى و خصلت جنايتكارانه آنها فاجعه آفرين است         
اين سياست نه تنها در تغيير وضع كنونى نـاتـوان           .   همراهى با جريانات اسالمى در مى آورد      

است، بلكه با تقويت موقعيت جريانات اسالمى در عراق و توجيه خصلت فوق ارتجاعى آنهـا                
مردم شرافتمند و بشريت متمدن در ساير نقاط جهان را نا اميد از ديدن دريچه اى انسـانـى          
بروى آينده مردم عراق از ميدان اعتراض فعال به وضع موجود بيرون ميكند و عمال دسـت                  

 .  آمريكا را باز ميگذارد
 
مبناى اصـلـى    .     اين تمايل روى ديگر سكه سازش با اسالمى ها است           : سازش با آمريكا    -  2

اين تـز   .     حركت اين گرايش مخالفت با اسالم سياسى و ضديت با عقب ماندگى اسالمى است             
ايـن  .   به اغماض نسبت به آمريكا، نوعى توجيه براى باقى ماندن آمريكا در عراق مـيـرسـد                

سياست، به همان شيوه سياست سازش با اسالمى ها، از نجات مردم عراق از اين منـجـالب                  
ناتوان است و راهى جز انتظار براى پيروزى آمريكا بر جريانات اسالمى را پيش پـاى مـردم               
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اين سياست با نديدن مضمون اجتماعى اشغال  و تحقير، انقيادى، ارعاب و              .   عراق نميگذارد 
تباهى كه نيروهاى آمريكائى به مردم عراق تحميل كرده اند و با استراتژى انـتـظـار بـراى        
پيروزى آمريكا از هرنوع دخالت موثرى در بيرون كشيدن عراق از سياه چال كنونى نـاتـوان     

 .هستند
 
  يك رويكرد ديگر انتظار دخالت نيـروهـاى          : “ نيروهاى بين المللى  ” انتظار دخالت     -  3

بين المللى در عراق، يعنى جايگزين كردن نيروهاى آمريكائى با قواى دولتهاى ديگـر زيـر                 
مدافعال ايـن   .   اين راه اتوپيك و ذهنى است و مطلقا عملى نيست         .   نظارت سازمان ملل است   

سياست به اين واقعيت توجه ندارند كه تضمين مدنيت در عراق مستـلـزم پـاك سـازى                    
اين كار امروز بيش از هرچيـز       .     جريانات اسالم سياسى و فاشيست هاى بعثى در عراق است         

متاسفانه دولت هاى مختلف اروپائى و خود سازمان ملـل          .   نظامى است   –يك مساله سياسى    
در نتيجه سياسـت دعـوت       .   يك پاى ميدان دادن به اسالم سياسى در سطح جهان هستند          

اين سياست، عليرغم هر نيتى، در دنـيـاى           .   نيروهاى بين المللى يك سياست ذهنى است      
 .واقعى چيزى جز سياست انتظار از آن حاصل نميشود

 
 نيرويي كه ميتواند به وضعيت كنونى خاتمه دهد

تنها نيرويى كه ميتواند اين نقش را ايفا كند يك سازمان متكى به نيروى توده اى مردم در                   
يك سازمان توده اى، دمـكـراتـيـك،     .   كنگره آزادى عراق چنين سازمانى است     .   عراق است 

سكوالر و غير قومى مستقل كه حول تضمين حق مردم در تعيين آزادانه و آگاهانه نـظـام                   
سازمانى كه مردم را براى دفاع از خـود و           .   حكومتى تشكيل شده و مردم را سازمان ميدهد       

سازمانى كه در سطح بيـن      .   براى بدست گرفتن مقدرات خود متحد ميكند و سازمان ميدهد         
المللى جنبش براى نجات مردم عراق از دست دو قطب تروريستى جهانى را نمـايـنـدگـى                  

 . ميكند و ميتواند نيروى بشريت متمدن در سراسر جهان را بسيج كند
 

نجات عراق، نجات نسل امروز و نسلهاى آينده مردم عراق و كل منطقه از تباهى كـه ايـن                    
 . دوقطب تروريستى به آن تحميل كرده اند در گرو شكل دادن به چنين حركت توده اى است
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 :اهداف كنگره آزادى عراق عبارتند از
 

 :براى كوتاه كردن دست بازيگران اين سناريو تباهى مردم عراق بايد
 نيروهاى آمريكا بايد فورا از عراق خارج شوند –اشعال عراق خاتمه يابد  - 1
 . دست جريانات اسالمى از زندگى مردم كوتاه شود - 2
 .حق مردم براى تعيين آزادانه و آگاهانه نظام حكومتى عراق تضمين شود - 3
  بازگرداندن مدنيت به جامعه عراق4
 

برنامه كنگره آزادى عراق عبارت است از كوتاه كردن دست همه بازيگران تباهى اجتماعـى،           
الزمه اين كار بدست گرفتن قدرت در       .   اقتصادى، فرهنگى و معنوى از زندگى مردم در عراق        

مردم بايد حول پالتفرم كنگره آزادى عراق براى تضمين امنيت، معاش و             .   همه سطوح است  
 .  آزادى متشكل شوند و مقدرات خود را، در هرجا كه ميتوانند، بدست بگيرند

هدف بالواسطه كنگره آزادى عراق بدست گرفتن قدرت تشكيل يك دولت مـوقـت              
غير قومى و سكوالر است كه اقالم زير را بعنوان قانون اعالم ميكند و اجراى آنها را                  

 : تضمين مينمايد
اخراج نيروهاى آمريكائى و هم پيمانان آن، انحالل كليه نهادهـاى سـيـاسـى،                 .1

اقتصادى و نظامى و شبه نظامى كه دولت آمريكا در ارتباط با اشغال عراق و براى                
لغو كليه قوانينى كـه     .   كنترل اقتصادى، نظامى و سياسى عراق ايجاد كرده است        

 . در اين رابطه تنظيم گرديده است
انحالل و خلع سالح كليه گروههاى نظامى و شبه نظامى وابسته به گـروهـهـاى                 .2

اسالمى و مافوق مردم، تحت كنترل گرفتن كامل كليه امكانات تسلـيـحـاتـى،               
 .تداركاتى و اموال و دارائى هاى اين ارگانها و نهادها 

قابل دسترس كردن كليه آرشيوها، بايگانى ها و پرونده هاى دولت صدام، حـزب               .3
 . بعث و دولت كنونى براى مردم

 مصادره كليه موقوفات و اموال و دارائى هاى نهادهاى اسالمى و استفاده از آنهـا                .4
 .  براى رفع نيازهاى مادى، معنوى، تفريحى، سياسى و اجتماعى مردم
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تامين ملزومات دادن قدرت به مردم براي دفاع از آزادى، براى سركوب  تعـرض                .5
 .هر نيروئى به آزادى ها و حقوق مردم

 . اعالم جدائى كامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش .6
 .اعالم آزادى مذهب و بى مذهبى. لغو كليه قوانين و مقرراتى كه منشاء مذهبى دارند .7
 . اعالم آزادى بى قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشكل، تحزب و اعتصاب .8
لغو كليه قوانين و    .   اعالم برابرى كامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى                .9

 .مقرراتى كه ناقض اين اصل است
اعالم برابرى كامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت، مذهب، ملـيـت، نـژاد و                   .10

 .تابعيت
 . آزادى كليه زندانيان سياسى .11
 .  لغو مجازات اعدام .12
 دسترسى همگانى بويژه تشكلهاى توده اى مردم و احزاب سياسى به رسانه هاى جمـعـى      .13

 .   دولتى
پرداخـت بـيـمـه       .    سال 16 تضمين بيمه بيكارى مكفى براى همه افراد آماده بكار باالى            .14

بيكارى مكفى و ساير هزينه هاى ضرورى به كليه كسانى كه به علل جسمى يا روانى توان          
 .اشتغال به كار ندارند

 ارجاع به مجمع نمايندگان مستقيم مردم براى تعيين نظام آينده حكومتى و تهيه قانـون                .15
 .  ماه6اساسى حداكثر ظرف 

برگزارى فورى يك رفراندم در كردستان در مورد  جدا شدن كردستان از عراق و يا ماندن                 .16
 .بعنوان اتباع متساوى الحقوق با ساير مردم عراق

 

 :وظايف كنگره آزادى در داخل عراق
 

متحد و مـتـشـكـل       “   خانه هاى مردم  ” مردم را در شبكه هاى محلى، و در           -الف  
 ميكند، 

قدرت الزم براى عقب راندن نيروهاى اسالمى و ناسيوناليست از زندگى مردم              -ب  
 را تامين ميكند

 .فشار كافى به آمريكا براى خارج شدن از عراق را وارد ميكند -ج 
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 .محمل به قدرت رساندن مردم در هر محدوده و در هر شرايطى ميشود -د 
 .روشنگر، سازمانده و رهبر مردم در اين جدال سرنوشت ساز ميگردد -ه 
در شرايطى كه دولتى وجود ندارد و حـق           .   دفاع از خود حق هر انسان است        -و  

زندگى هركس به اندازه قابليت او در دفاع از خود است،  اقتدار و قابليـت دفـاع                   
كنگـره آزادى عـراق       .   مسلحانه مردم از خود يك ركن حياتى ادامه حيات است  

 .  تالش ميكند كه محمل چنين قدرتى براى مردم باشد
 

 وظايف كنگره آزادى در خارج كشور
 

كنگره .   يك ركن ديگر قدرت كنگره آزادى عراق بسيج بشريت متمدن در خارج كشور است             
آزادى عراق در خارج كشور، چه در ميان عراقيان ساكن كشورهاى ديگر و چه بخصوص در                 
. ميان مردم آزاديخواه اين كشور ها دست به عضو گيرى وسيع و بسيج مردم خـواهـد زد                   

جلب حمايت مادى و معنوى مردم در خارج كشور يك منشا مهم تامين مالى اين حـركـت                   
اعمال فشار بر دولت ها مختلف در جهت منافع اين جنبش و بسيج داوطلب براى كـار                 .   است

در عراق در چارچوب نيازهاى اين حركت از اهداف ديگر فعاليت كنگره آزادى عـراق در                   
 .خارج كشور است
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 طرح موقت  –مباني سازمانى  

 
پايه سازمانى كنگره آزادى عراق شبكه هاى توده اى و قدرت گيرى در مـحـالت                  .1

واحد پايه در هر محله     “   خانه مردم ” در شرايطى كه تناسب قوا اجازه ميدهد        .   است
محل استقرار قدرت محلى مردم، محل جمع شدن و محل          “   خانه مردم ” .   خواهد بود 

 .سازمان يافتن مردم است
مگر در دوره سازمان يابى اوليه و       .   كليه سلسله مراتب كنگره آزادى انتخابى است       .2

در چنين صـورتـى      .   يا در دوره اى كه انتخابات بنا به داليل امنيتى ممكن نباشد           
 .ارگان مافوق هر نهاد تابعه را منتصب ميكند

 باالتر از واحد هاى محله اى كميته هاى محل و يا شهر قرار دارند .3
. شوراى مركزى رهبرى كنگره آزادى را در فاصله دو كنفرانس بر عـهـعـده دارد                 .4

 .شوراى مركزى منتخب كنفرانس ساالنه سراسرى سازمان است
كنفرانس ساالنه سراسرى سازمان مجمع نمايندگان منتخب سازمانهاى مختـلـف            .5

 . كنگره آزادى عراق است كه مطابق آئين نامه مصوب انتخاب شده اند
 : عضويت .6

a.                هركس كه خود را در اهداف اين سازمان شريك بداند و، حق عضـويـت
 .بپردازد ميتواند عضو اين سازمان شود
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b.                اتحاديه ها، شوراها، احزاب سياسى، سازمانهاى تـودهـاى، و غـيـره
عضـويـت ايـن      .   ميتوانند يكجا به عضويت كنگره آزادى عراق در آيند        

 سازمانها به شرطى مجاز است كه 
i.  ،برنامه آنها با پالتفرم و اهداف كنگره آزادى عراق در تناقض نباشد 

ii.               پايبندى خود را به پالتفرم و مقررات كنگره آزادى را رسما و علنـا
 اعالم كنند

iii.     و همكـارى بـا     “   خانه هاى مردم” اعضاى خود را علنا به شركت در
 . كنگره آزادى عراق دعوت كنند

 احزاب سياسى عضو كنگره ميتوانند فراكسيونهاى خود را، مطابق مقررات ويـژه              .7
 .اى كه براى اين كار تدوين خواهد شد، ايجاد كنند

اعضا و رهبران احزاب و سازمانها از هيچ امتياز ويژه اى در كنگره آزادى عـراق                   .8
برخوردار نيستند و تنها از طريق انتخابات و با مكانيسم هاى تعريف شده ميتوانند              

 .به مقامى در اين كنگره منصوب ميشوند و يا بركنار گردند
  تاكتيك هاى پايه اى  .9

a.  سازمان دهى مردم و كنترل محالت، در آوردن حاكميـت      :   كنترل محالت
از دست نيروهاى اسالمى، آمريكائى و قوم پرست و سپردن آن به دست             
مردم متشكل در چارچوب پالتفرم كنگره تاكتيك پايه اى اين حـركـت             

ارگان متشكل كردن مردم در ايـن      “   خانه هاى مردم” در محالت .   است
 .سازمان و ارگان حاكميت مردم خواهد بود

b.  تشكيل نيروى مسلح مردم براى دفاع در مقابل ارعاب و           :   نيروى مسلح
 تهديد هرنيروئى كه مخالف اعمال اراده مردم است

c.               سازماندهى مردم در اشكال متنوع، به ميدان كشيدن وسـيـعـتـريـن
ابتكارات توده اى براى اعمال قدرت مردم ، قابل تحمل كردن و بهـبـود               

 . زندگى روزمره مردم
بلحاط مالى كنگره آزادى عراق  بر اساس شفافيت تمام حسابـهـاى آن               :      مالى   .10

نحوه هزينه كمك هاى مالى جمع آورى شده و حق عضويت ها بايـد              .   استوار است 
 . علنى باشد و توسط اعضاى اين سازمان قابل دسترس باشد
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 رهبرى موقت كنگره آزادى عراق
 

تا تشكيل اولين كنفرانس سراسرى رهبرى و مسئولين كنگره آزادى عراق به شـيـوه زيـر                
 :تعيين  ميشود

 شوراى مركزى عاليترين ارگان سازمان است .1
شوراى مركزى شامل موسسين كنگره آزادى عراق و افراد جديدى است كـه بـه                 .2

تاييد شوراى مركزى اضافه شدن آنها به كنگره در ابعاد قابل توجهى منـجـر بـه                  
 .تقويت كنگره آزادى عراق شده است

 ماه از اعالم تشكيل كنـگـره آزادى عـراق             9كنفرانس اول حداكثر ظرف مدت       .3
 .تشكيل خواهد شد

شوراى مركزى براى اداره كنگره آزادى عراق يك هيات اجرائى و يك دبيـر اول                 .4
 انتخاب ميكند 

 

www.ifcongress.org 
Email: info.IFC@gmail.com 



 تشكيالت بريتانيا -حكمتيست  -حزب كمونيست كارگرى ايران :  تكثير 


