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  کردستان خودمختار
  !چه حقوقی بايد داشته باشد

ما از تشکيل استان سوم کردنشين با مرکزيت 
  دفاع می کنيم" مهاباد"

  
 جانب هيئت ويژه دولت طرح خودگردانی که متن کامل آن از

، برای ناحيه های خودگردان انتشار يافته، تا در کردستان
 مردم و خصوصا احزاب سياسی نسبت بدان نظر اصالحی

خود را ارائه دهند، به نظر حزب توده ايران، طرحی است 
که چنانچه تنقيح، اصالح و تکميل شود، می تواند مبنايی 

 . برای طرح جامعی مورد استفاده واقع گردد
  126دوره هفتم، سال اول، شماره  

 1358   دی ماه4سه شنبه 
  

نتشره انجام گيرد، به شرح اصالحاتی که به نظر حزب توده ايران، می بايستی در طرح م
  :زير است

 ـ طرح به اين سئوال پاسخ نداده است که به چه سبب و نيز به خاطر کدام هدف، واگذاری 1
 مقدمه ای گفته شود که عمل و الزم است در. الزم آمده است) ختاریخودم(» خودگردانی«

تان با ناحيه اصفهان زيرا فرق است ميان مثال ناحيه کردس. کدامند» خودگردانی«اهداف خود 
خودگردانی به خلق هايی در ايران واگذار می . و يا مثال ميان ناحيه بلوچستان با ناحيه شيراز

فرهنگ و سنن و آداب و رسوم خاص شود که غيرفارس هستند، دارای زبان، مذهب، 
خويشند و در دوران رژيم سلطنتی در ايران خصوصيات ملی و قومی آن ها ناديده گرفته 

  . ه، در معرض تبعيض و ستم قرار گرفته اند و در نتيجه عقب نگاه داشته شده اندشد
بنابر اين در مقدمه ای که می بايستی در طرح هيئت ويژه افزوده شود، بايد قيد شود 

  :که
ايران کشوری است کثيرالمله، در ايران اقوام کرد و آذربايجانی و بلوچ و ترکمن و اقليت ) 1

  .سوری، کليمی و غيره زندگی می کنندهای ملی ارمنی، آ
در ايران ستم ملی ديرپايی وجود داشته که مانع رشد آزاد و همه جانبه ايران و مانع ) 2

  .وحدت واقعی و داوطلبانه و مستحکم خلق های ايران بوده است
  .ستم ملی محصول حکومت استبدادی سلطنتی وابسته بوده است) 3
 گشوده گردد ا راه رشد همه جانبه خلق های ساکن ايران چناناين ستم ملی بايد رفع شود ت) 4

که عقب ماندگی خلق هايی که در معرض ستم ملی بوده اند در تمام شئون زندگی رفع گردد و 
  .به همين منظور خودگردانی به اين خلق ها واگذار می شود

ز ستم ملی را جمهوری اسالمی ايران مبارزات خلق های ستمديده ايران در راه رهايی ا) 5
جزء جنبش انقالبی رهايی بخش همه مردم ايران می داند که همه آن ها در انقالب ايران به 

تی وابسته به امپرياليسم، برای ايجاد ايرانی واقعا و کامال طنرهبری امام خمينی عليه رژيم سل
  .مستقل، آزاد و آباد به سود مستضعفان شرکت داشته اند

ودگردانی بايد قيد شود که خلق ها و يا مليت ها و يا اقوامی که در  ـ در اين مقدمه طرح خ2
نام آن ها بايد ذکر گردد و بدين ترتيب  .ايران تحت ستم ملی قرار داشته اند، کدام ها هستند

  .موجوديت ملی و قومی آنها و نيزلزوم رفع ستم ملی از آنها تصريح شود
ذار می شود که اکثريت اهالی آن ها  ـ خودگردانی به آن ناحيه هايی در کشور واگ3

اين گونه ناحيه ها ) بر اين مبنا بايد در تقسيمات کشوری تجديد نطر به عمل آيد(غيرفارسند 
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که يک استان باشد،  در صورتی. در تقسيمات کشوری ممکن است يک يا چند استان باشد
گان منتخب باشد، شورايی مرکب از نمايندکه چند استان  شورای استان و در صورتی

  .شوراهای استان ها ارگان خودگردانی خواهد بود
در کردستان به نظر ما بايد مناطق کرد نشين ايالم را به کرمانشاه ملحق کرد و (   

.  تبديل نمودمهاباد، به يک استان جديد مناطق کردنشين آذربايجان غربی را با مرکزيت شهر
برای تعيين . نندج و مهاباد خواهيم داشتبه اين ترتيب سه استان کردنشين کرمانشاهان، س

از اهالی ) رفراندم(مناطق کردنشين آذربايجان غربی و ايالم می توان از اصول همه پرسی 
  .)محل استفاده نمود

 ـ در طرح می بايستی تصريح گردد که سازمان اداری منطقه خودگردان برپايه اصل 4
قام ها از پايين به باال است و نه انتصاب از شورايی قرار دارد، يعنی انتخاب همه شوراها و م

  .باال به پايين
 ـ در شرح بايد لزوم رفع عقب ماندگی ناحيه خودگردان تصريح گردد و قيد شود که با 5

و نيز برنامه ريزی های ناحيه های خودگردان ) سراسری کشور (برنامه ريزی های عمومی
شد صنايع، کشاورزی، فرهنگی و امور به منظور تسريع ر) از جمله برنامه های ضربتی(

رفاهی، عقب ماندگی های تاريخی آن ها بايد برطرف شود چنانکه اين ناحيه ها به سطح 
  .ديگر مناطق کشور برسند

 ـ در طرح همچنين بايد قيد شود که در ناحيه های خودگردان اصالحات ارضی به سود 6
ی ايران در سراسر کشور به طور دهقانان بی زمين و کم زمين و به سود احيای کشاورز

يکسان اجرا خواهد شد و فئوداليسم به هر شکلی از اشکال در ناحيه های خودگردان باقی 
 .باشد، از ريشه منحل خواهد گرديد

  
  نظرات اصالحی در مورد حقوق و وظايف ناحيه های

 خودگردان مندرج در طرح هيئت ويژه
  

استاندار و فرمانداران به پيشنهاد «ده است که قيد ش) از بخش الف (2 ـ در تبصره ماده 1
  ».وزارت کشور و تاييد شورای ناحيه خودگردان به کار گمارده می شوند

کار به دستان اداره های ناحيه « است که در آن 2اين تبصره متناقض با ماده   
انه خودگردان که امور محلی را اداره می کنند، به پيشنهاد شورای ناحيه و تصويب وزارتخ

  ».مربوطه در دولت به کار گمارده می شوند
استانداران و فرمانداران ـ کار بدستانی هستند که امور محلی را اداره می کنند و لذا   

 می بايستی از طرف شورای ناحيه معرفی شوند و پس از تاييد وزارت کشور به 2طبق ماده 
  . مشغول گردندکار
بايد با صراحت قيد شود .  به دادگستری گنگ و مبهم استعراج) از بخش الف (3 ـ ماده 2

اگر . که دادرسی در مراحل هدايت و استيناف در اختيار دادگستری ناحيه خودگردان است
طرفين دعوی و يا دولت اعتراضی به قرار اين دادگاه های محلی داشته باشند، مسئله به 

  .د بودجديد خواه ديوان عالی قابل تجديد بررسی و صدور حکم
انتظامات برعهده کاربدستان ناحيه خودگردان « ـ در مورد انتطامات ناحيه، مادام که 3

نيز قاعدتا می ) پليس شهری و روستايی(نيروها انتظامی  ، رئيسان)4جمله اول ماده (» است
 از تاييد وزارت بايستی از طرف شوراهای ناحيه خودگردان پيشنهاد شوند و پس

  .به کار مشغول گردند و نه برعکس) دارمریشهربانی و ژان(کشور
ذکر شده و يکجا ) پليس شهری و روستايی(ضمنا در اين ماده يکجا نيروی انتظامی  

آيا پليس شهری همان شهربانی و پليس روستايی همان ژاندارمری ) شهربانی و ژاندارمری(
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پليس «شود که اگر چنين است که عبارت بايد يک نسق شود و اگر نيست توضيح داده . است
  چيست؟» شهری و روستايی

در طرح از پاسدارن و سپاه پاسداران ذکری نشده است و حال آن که يکی از مسايل  ـ 4
انتخاب و  نحوه. قيصه جدی در طرح است کا بايد برطرف شودناين يک . گرهی است

نحوه معرفی و تصويب يکان يا يکان های پاسدار در ناحيه خودگردان می بايستی همانند 
انتخاب، معرفی و تصويب روسای شهربانی و ژاندارمری در ناحيه خودگردان باشد، يعنی از 
سوی ارگان اداره خودگردانی معرفی گردد و پس از تاييد فرماندهی سپاه پاسداران مشغول 

  .انجام وظيفه گردد
به عمل ذکری ) و نيز پاسداران(  و ژاندارمسرح از هويت ملی و قومی افراد پلي ـ در ط5

واضح است که مثال بلوچ را نمی .  اين هم يکی از مسايل گرهی و جدی است.نيامده است
توان و نبايد در آذربايجان و يا ژاندارم آذربايجانی را در کردستان و يا پاسدار کرد را در 

  .اصفهان به خدمت گمارد
ار اهالی محل پليس و ژاندارم می بايستی حتی المقدور و پاسداران می بايستی حتما   

  . باشند تا اوال بتوانند بهتر وظايف خود را انجام دهند و ثانيا مقبول اهالی باشند
 نواحی خودگردان جوانانی به  ـ ماده ای بايد اضافه گردد داير بر اين که بايد از مردم6

معرفی و از آنان کادرهای افسری الزم جهت ارتش و ) ارتش(آموزشگاه های نظامی 
  .تظامی تربيت شوندنيروهای ان

يه خودگردان حق دارد عالوه بر دريافت و ناح«: گفته شده) از بخش الف (7ده  ـ در ما7
طرح بودجه ای که به عنوان سهم ناحيه از بودجه کل کشور دريافت می دارد، عوارض در 

  » .محل وضع کند تا با سرعت بيشتری بتوان نيازمندی های ناحيه را رفع کرد
دولت مرکزی در تقسيم بودجه در نظر خواهد گرفت که « بايد افزود  به اين ماده  

عالوه بر مبلغی که برحسب جمعيت هر استان به شورای استان اختصاص می يابد، سهم 
 برای ناحيه های خودگردان به نسبتی که بيشتر عقب نگاه داشته شده اند، به منظور بيشتری

  ».تسريع رشد آن ها، تخصيص دهد
زبان قومی «قيد شده است که در هر ناحيه خودگردان تدريس ) از بخش الف (10ماده  ـ در8

از کالس اول دبستان به باال همراه زبان فارسی خواهد بود ولی تدريس درس ها به . . . 
  ».خواهد بود. . . زبان فارسی 

يکی از عمده ترين خواست ) قومی(نظر به اين که اوال مسئله تدريس به زبان مادری   
در دبستان به طور عمده زبان است و ثانيا ) اقوام غير فارس(ی محقانه اقليت های ملی ها

 آن زبان تدريس می شود و ثالثا فراگيری زبان غيرمادری برای هر طفلی که در محيط
زندگی نمی کند بسيار دشوار است و رابعا فراگيری دروس در حد دبستان به زبان مادری 

 از ضروريات است، البته ان مادری را نسبتا کامل بياموزدببرای هر طفلی که بخواهد ز
که تدريس (همراه چند ساعتی زبان فارسی تا طفل مايه ای برای ادامه تحصيل در دبيرستان 

  .کسب کند) به طور عمده فارسی خواهد بود
 فراموش شده که بايد اضافه عربی و ترکمنی زبان های 10در همين ماده ضمنا (  

  )شود
قيد شده است که نامه نگاری در هر ناحيه خودگردان به ) از بخش الف (11ماده در  ـ 9

. . . زبان فارسی و زبان قومی هر دو رسميت دارد ولی مکاتبه ميان اداره های آن ناحيه 
.  به نطر می رسد که اين ماده دچار ابهام يا تناقص است».تنها به زبان فارسی خواهد بود

، نامه در ناحيه خودگردان رسميت دارد) اعدتا همان مکاتبه استق( مادام که نامه نگاری
 پس اين ماده .ميان اداره های همان ناحيه خودگردان دارای رسميت است) مکاتبه(نگاری 

 نامه نگاری در هر ناحيه خودگردان به زبان قومی و به زبان :بايد اصالح شود، بدين شرح
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های  هه های آن ناحيه با دولت ويا ساير ناحيفارسی هر دو رسميت دارد ولی مکاتبه ادار
  .خودگردان تنها به زبان فارسی خواهد بود که زبان مشترک تمام خلق های ايران است

بايد قيد شود که هر ناحيه خودگردان يک کانال تلويزيون و )  الفشاز بخ (13 ـ در ماده 10
وری اسالمی ايران يک موج راديويی مخصوص خواهد داشت که تابع صدا و سيمای جمه

  .خواهد بود، منتها برنامه های محلی را اجرا خواهند کرد
طی . . . در مورد زمينه های گوناگون «قيد شده است که ) از بخش ب (4در ماده  ـ 11

يعنی » چگونگی آن بايد روشن باشد«. ». . .گزارش هايی که چگونگی آن بايد روشن باشد 
    چه؟

  .ی نسبت به طرح هئيت ويژه درباره خودگردانیچنين است برخی نظرات اصالح
                  

   
 


