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در نامه سرگشاده کميته مرکزی حزب توده ايران به هيات دولت موقت جمهوری اسالمی، که 

انتشار يافت، در پيشنهاد مربوط به حق حاکميت ملی و ) 30شماره (» مردم«در روزنامه
  :قوای ناشی از آن گفته می شود

ال می حاکميت خلق از طريق مجلس شورای ملی و شوراهای محلی منتخب مردم اعم« 
مجلس شورای ملی مرکب از نمايندگان منتخب تمام اهالی کشور، قدرت مرکزی را . شود

اعمال می کند و شوراهای استان، شهرستان ها، شهر و ده، که از طرف اهالی هر يک از 
بخش های مذکور انتخاب می شوند، طبق اختيارات مشخصی که به تصويب شواری ملی می 

قلمرو خود و در حد مسئوليت ها و وظايف خود ، حاکميت خلق را رسٍد نسبت به امور داخلی 
  .اعمال می کند

در واحدهای ملی، شوراها . تقسيمات کشوری بايد برپايه خصوصيات ملی انجام گيرد  
زبان . حقوق اداری و فرهنگی ملی را اعمال می کنند، که حدود آن را قانون تعيين می کند

نب زبان فارسی، برای آموزش، مکاتبات و اسناد رسمی مورد تکلم در هر واحد ملی، در ج
  ».ادارات محلی، مذاکرات شوراها و محاکمات رسميت دارد

در اين پيشنهاد، از سويی تشکيل شوراهای محلی در سراسر کشور و از سوی ديگر   
ويژگی های واحدهای ملی در چارچوب شوراها مطرح می شود، که هر دوی آن ها، در 

ونی، در به ثمر رساندن انقالب شکوهمند مردم ايران نقش به سزايی شرايط مشخص کن
  .دارند

اين يکی از . تشکيل شوراهای استان، شهرستان، شهر و ده موضوع جديدی نيست  
خواست های اساسی توده های مردم طی بيش از نيم قرن اخير است که، عليرغم مبارزات 

سپردن «گرچه نظريه . امه عمل نپوشيدسرسخت و پيگير نيروهای ملی و مترقی، هيچگاه ج
در دوران رژيم خودکامه پهلوی به مقياس گسترده تبليغ می شد، » کار مردم به دست مردم

ولی به علت ترس حيوانی سران رژيم از توده های خلق، عمال کار مردم به دست گروهی از 
اکنون برای احدی پوشيده ايادی امپرياليسم و ارتجاع داخلی سپرده شد، که نتايج فالکت بار آن 

  .نيست
اصوال در شرايط حکمروانی ديکتاتوری سلطنتی، مسئله اعمال حاکميت خلق به   

اين انقالب پيروزمند خلق های ميهن . وسيله شوراهای منتخب مردم نمی توانست مطرح گردد



ما است که امکان طرح وعملی ساختن مسئله بس مهم و حياتی سپردن کار مردم به دست 
م به معنای واقعی آن، يعنی اعمال حاکميت خلق را، از طريق شوراهای محلی، فراهم مرد

  .آورده است
و اما پيشنهاد حزب توده ايران در مورد اختيارات واحدهای ملی، که می بايد در   

چارچوب شوراهای استان به مورد اجرا گذاشته شود، از آن لحاظ حائز اهميت است که، 
ون اساسی ارائه شده از جانب دولت موقت، وجود اقوام فارس، گرچه در پيش نويس قان

ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و نظاير آن و برابری حقوق آنها تاييد شده، با اين همه به 
يکی از معضالت کشور، يعنی مسئله اختيارات اداری و فرهنگی واحدهای ملی ساکن ميهن 

  .ما توجه کافی نشده است
 نخستين روز تشکيل، با در نظر گرفتن شرايط عينی جامعه، حزب توده ايران از  

. مسئله تامين حقوق خلق های ساکن ايران را مطرح و در راه حل آن مبارزه کرده است
برنامه حزب توده ايران، پس از تذکر اين که، رشته های مختلف خلق های ساکن ايران را به 

  :ههم پيوند می دهد، به درستی خاطر نشان می سازد ک
اين خلق ها طی قرن های متمادی تاريخ با يکديگر سرنوشت مشترکی داشته اند و «

در ابداع و ايجاد فرهنگ غنی وبرازنده ايران به هم همکاری کرده اند و در راه استقالل و 
  ».آزادی متحدا و دوشادوش هم فداکاری های بيشمار نموده اند
اری در راه استقالل و آزادی ايران، يکی ار بارزترين مظاهر اين هم پيوندی و فداک

مبارزه متحد قهرمانانه خلق های ساکن ميهن ما عليه رژيم جابر و دست نشانده امپرياليسم 
خلق های ايران در جريان اين نبرد . آمريکا بود، که به پيروزی انقالب پرتوان مردم انجاميد

زه عليه امپرياليسم و ارتجاع و تاريخی به ثبوت رساندند که منافع اساسی آن ها در راه مبار
  .در راه حفظ استقالل، آزادی و تماميت ارضی ايران با هم در می آميزد

به نظر ما، اکنون که انقالب وارد مرحله نوسازی جامعه گرديده، اتحاد عميق بين 
خلق های ايران، از طريق تامين برابری کامل حقوق آن ها، بيش از پيش کسب اهميت می 

در گذشته ستم ملی، که از جانب رژيم سرنگون شده اعمال می شد، مانع بزرگی زيرا . کند
در هم شکستن اين سد وظيفه . در راه ترقی سياسی، اقتصادی و فرهنگی سراسر کشور بود

  .کليه نيروهای صادق به انقالب است
به همين دليل، حزب توده ايران مسئله خودمختاری را به عنوان وسيله ای برای 

ی به ايجاد يک اتحاد واقعی و معنوی بين خلق های ايران به شکل مشخص و تاريخی دستياب
از اين ديدگاه، مسئله خودمختاری در چارچوب وحدت ملی و با حفظ اکيد . مطرح می سازد

چهره اداری به . استقالل و تماميت ارضی ايران، دارای دو چهره اداری و فرهنگی است
ينه وصول و مصرف عوارض محلی و به ويژه ماليات معنی برخورداری از حقوق در زم

مستقيم، تامين بهداشت، حفظ امنيت داخلی شهرها و نظاير آن است اما چهره فرهنگی عالوه 
بر آزادی زبان مادری و استفاده از آن در زمينه آموزش و پرورش عمومی و تعليمات 

يشنهاد حزب، شامل امکان دانشگاهی و حرفه ای روستايی و موارد ديگر يادآوری شده در پ
رشد هنر و ادبيات ملی و حفظ آداب و سنن محلی و همچنين عمل به عقايد دينی واحدهای 

  .ملی نيز می گردد
حزب توده ايران برآن است که با تشکيل شوراهای محلی منتخب مردم و شناسايی 

رسپردگان حقوق اداری و فرهنگی واحدهای ملی، می توان هم توطئه های امپرياليسم و س
داخلی آن را عقيم گذارد و هم اتحاد آگاهانه و داوطلبانه خلق ها را پی ريزی کرد و بدينسان 
نيروی خالقه عظيم مردم سراسر کشور را در راه جهاد برای سازندگی در جامعه نوين به 

  .کار گرفت
 


