
  مالحظاتی پيرامون حقوق خلق های ايران

  خودمختاری
   ملینه ضدنه جدائی است و 

  وحدت ملی با چماق و تفنگ به همانجا 
  عراق انجاميد می انجامد که در

  علی گالويژ                                        
  )رهبری حزب توده ايران که در قتل عام زندانيان سياسی اعدام شد عضو(

  
ذشته نه چندان دور، حزب توده ايران يگانه نيروی سياسی کشور ما بود که در گ

طلب می  عادالنه اين مسئله رامسئله ملی خلق های ستمديده ايران را مطرح می نمود و حل 
در آن دوران نه تنها شاه که طبق سرشت ارتجاعی خود منکر وجود ملت ها و مسئله . کرد

هيچ يک از نيروهای اپوريسيون نيز، جز حزب توده ايران، ملی در ايران بود، بلکه تقريبا 
همه و يا تقريبا همه، حزب توده . از حقوق ملی خلق های زير ستم ايران دفاع نمی کردند

قيام و اقدام عليه "و " تجزيه طلبی"ايران را به علت دفاع از حقوق ملی اين خلق ها به 
يکی از .  واهی ديگر متهم می نمودنداتهامات وحشتناک وو انواع " تماميت ارضی کشور

هميشگی اتهام بيدادگاه های شاه عليه توده ای ها اين بود که حزب آن ها ـ حزب توده " داليل"
 1325 ـ 1324ايران ـ از جنبش ملی و دمکراتيک آذربايجان و کردستان در سال های 

  .پشتيبانی کرده بود
با ايران و مردم زحمتکش ولی جبر تاريخ سدها را يکی پس از ديگری شکست 

مبارزه خود، هم چشم ها و هم گوش های عده بيشتری از مبارزان صديق را باز کردند و هم 
 در يکی دو دهه اخير گرچه باز هم کسانی .مدافعان ظلم و ستم را سنگر به سنگر عقب راندند

افسانه خلق های "در جزوه : مثال(ناميدند " افسانه"بودند که وجود خلق های مختلف ايران را 
ملی خلق های ستمديده ولی اين واقعيتی است که به تدريج مسئله "). ماکان"، تاليف "ايران

ايران، عالوه بر حزب توده ايران، از جانب بسياری از نيروهای مردمی ديگر نيز پذيرفته و 
ران تدريج بوجود ملت های مختلف در اي اين سازمان ها و گروه ها نيز بهمه. مطرح گرديد

يکی اين نيز  .اعتراف نمودند و هر يک به شيوه خود خواستار الغای ستم ملی در ايران شدند
  به مثابه پرچمدار انديشه انقالبی و الغای ستمديگر از خدمات تاريخی حزب توده ايران

بود ـ خدمتی که کوهی از اسناد بر واقعيت آن گواهی می ايران اجتماعی و ملی در جامعه 
  .دهد

 از همان فردای پيروزی خود با بسياری مسايل مبرم و وظايف بغرنج و  ايرانبانقال
 همه آن ها خواستار حل عاجل و بنيادی اجه شد که موروث نظام منفور شاهنشاهی موپيچيده

خود بودند، ولی طبيعی است که حل و اجرای آن ها در يک روز و يک ماه و حتی يک سال 
  . امکان پذير نبوده و نيست

 محيط مسکونی خود بدر آيند و زحمت به خود داده و در مناطق ر اين کسان ازاگ
 به رای العين  را ـیستم ملمسکونی خلق های غيرفارس ايران سفر کنند، داليل صحت ـ 

  .مشاهده خواهند کرد
پس از انقالب کسانی کوشش کردند مسئله ملی را حتی در رسانه های گروهی مطرح 

  اصلولی راجع به. پخش شد" مسئله ملی"گفتارهای هفتگی در مورد سازند و گاهی مدت ها 
نگفتند که آيا در ايران واقعيتی به نام فارس و آذربايجانی و کرد و بلوچ . ندمطلب چيزی نگفت

و ترکمن وجود دارد، يا ندارد؟ و اگر وجود دارد چيست و وجه تمايز آن ها کدام است؟ و 
  ها از چه راهی ميسر است؟و انسانی آن  تامين اتحاد واقعی



خلق های گوناگون  کشور ما کشور کثيرالمله ايست که در آن ت اين است که يواقع
اين خلق ها .  که هر يک سابقه هزاران سال زندگی در اين کشور دارند،زندگی می کنند

عالوه بر آن که با هم وطن مشترکی به نام ايران و فرهنگ مشترکی به نام فرهنگ اصيل 
 و سرنوشت و تاريخ مشترکی دارند، در ضمن هر يک دارای سرزمين ملی، زبان ملی ايران

و فرهنگ و سنن و آداب ويژه خويشند و برای اداره کردن امور صرفا محلی خود حقوق و 
آذربايجان و زبان آذربايجانی، کردستان و زبان کردی، . اختيارات طبيعی و مشروعی دارند

من صحرا و زبان ترکمنی واقعيت های انکارناپذيری است و بلوچستان و زبان بلوچی، ترک
اين مناطق، استان و .  پيش نيستنداين واقعيت ها مخلوق امروز و ديروز و ده سال و صد سال

شهرستان معمولی مثل کاشان و يزد هم نيستند، بلکه سرزمين های ملی هستند و ويژگی هايی 
 ستم هستم مضاعف بر خلق های غيرفارس ک. اضافه بر ويژگی های استان و شهرستان دارند

  .نام دارد در زمينه سياسی، فرهنگی و اقتصادی اعمال شده است) و يا تبعيض ملی(ملی 
نه تنها هويت ملی اين خلق ها را نفی می نمود، حتی اصل مربوط به انجمن رژيم شاه 

يارات محلی به استان های ايالتی و واليتی مندرج در قانون اساسی سابق را نيز که نوعی اخت
در برخی مناطق ملی . ها و شهرستان ها می داد، در نهايت خودسری زيرپا می گذاشت

رژيم شاهنشاهی همه استانداران و ) مثال در کردستان و بلوچستان و ترکمن صحرا(ايران
فرمانداران و بخشداران و فرماندهان نيروهای انتظامی و حتی ماموران دست دوم و سوم را 

 و غدارترين عناصر دستگاه حکومتی انتخاب از مرکز و از ميان خبيث ترين و قلدرترينهم 
يکی سرکوب کردن : اين ماموران معموال دو ماموريت داشتند. و انتصاب و اعزام می نمود

و به زانو درآوردن و شکستن روح مقاومت مردم و گوشه نشين کردن آن ها در محل و 
حقير به مراتب شديدتر و چاپيدن و ويران کردن و مستاصل ديگری ايجاد محيط خفقان و ت

مقايسه کنيد با آن (.و حتی تبعيد از ماوی و مسکن خويش" داوطلبانه"نمودن و دربدر ساختن 
  ) راه توده-سياستی که بخش مهمی از حاکميت عميقا بدان معتقد است و به آن عمل کرده است

ری در اصفهان و مشهد و شيراز هم همين طور  آريامهممکن است کسانی بگويند که ماموران
ولی اگر ابعاد و نتايج عملی سياست رژيم . ظاهرا اين اعتراض درست است. رفتار می کردند

آريامهری را در مناطق مختلف مورد دقت قرار دهيم، به وضوح خواهيم ديد که اين سياست 
ستمديده ايران با ، در مناطق مسکونی خلق های اصوال هم محتوی و به ظاهر همگون

مضافات کمرشکن و رنج ها و دردها و فجايع ديگری نيز همراه بوده است که در اصفهان و 
مثال ماموران شاه در اصفهان و شيراز و مشهد . شيراز و مشهد با آن همراه نبوده است

چون (فرهنگ و زبان مادری مردم را قدغن نمی کردند و به مردم توهين ملی نمی نمودند 
و يا در توزيع امکانات رشد ) با همان زبان تکلم می نمودند و جزء همان ملت بودندخود 

اقتصادی و فرهنگی و علمی در ميان مناطق اصفهان و شيراز و مشهد تبعيض خاص قايل 
نمی شدند و به طور عمدی موجبات فرار سرمايه و نيروی کار و مواد خام از اصفهان و 

دولت مرکزی، برعکس اين، می کوشيد با وارد کردن . ردندشيراز و مشهد را فراهم نمی آو
طق ايران، سرمايه و نيروی کار امن فشارهای سياسی و اقتصادی و فرهنگی عمدی بر ديگر

و مواد خام اين مناطق را به سوی اصفهان و شيراز و مشهد و ديگر نقاط مشابه که منحصرا 
   .مناطق فارس نشين بودند، سرازير نمايند

يامهری زبان و فرهنگ ملی خلق های غيرفارس را قدغن کرده بود و اين رژيم آر
در حالی که در زمان حکومت پهلوی در مدارس آذربايجان و . ديگر اصال قابل انکار نيست

و در جمهوری اسالمی ( کردستان و بلوچستان و ترکمن صحرا تدريس به زبان انگليسی
دولتی بود، ولی تدريس به زبان آذربايجانی و  جزء برنامه تدريس اجباری ) راه توده-عربی

يعنی دانش آموزان اين مناطق حتما و اجبارا می بايست . کردی و بلوچی و ترکمنی قدغن بود
  .انگليسی بخوانند، ولی حق خواندن زبان مادر و پدر خود را نداشتند



ر و رژيم آريامهری فرهنگ و آداب و سنن اصيل و تاريخ اين خلق ها را مورد انکا
مطبوعات به زبان اين خلق ها وجود نداشت و جز انتشار برخی جزوات . اهانت قرار می داد

اجازه انتشارات ) آن هم فقط در سال های اخير و تحت فشار افکار عمومی(شعر و فلکلور 
در سال های اخير در مناطق مسکونی اين . ديگری به زبان ملی اين خلق ها داده نمی شد

 ای راديو ـ تلويزيونی به زبان محلی داير شد برای تبليغ به سود رژيم شاهخلق ها برنامه ه
برای اغوا مردم ساده انديش و بی سواد مجبور بودند به زبان مادری برای آن ها سخن . بود

می شدند و يا به الآواره و صمدبهرنگی يا طعمه گلوله ولی گويندگان خلقی چون م. بگويند
  .ابود می گشتندناجوانمردانه ترين طرزی ن

.  به خلق های غيرفارس در زمينه اقتصادی نيز غيرقابل انکار بودستم و تبعيض
امروز در سرتاسر کردستان و بلوچستان و ترکمن صحرا اثری از رونق اقتصادی و 
فرهنگی ديده نمی شود و اين نتيجه نکبت بار سياست ملی رژيم پهلوی نسبت به مردمان 

يد کسانی بگويند که عقب ماندگی اين سرزمين ها ربطی به مليت و شا. ساکن اين مناطق است
ستم ملی ندارد و در سرزمين فارس نشين هم منطق عقب مانده و ويران و ابرقوها و 

ولی بايد دانست که در سرزمين فارس نشين در مقابل . کورآبادها و شورآبادها وجود دارند
رآبادها، تهران ها و اصفهان ها و شيرازها و مناطق عقب مانده و ابرقوها و کورآبادها و شو

در صورتی که . مشهدها و چندين مراکز رشد صنعتی و علمی و فرهنگی ديگر وجود دارد
و بلوچستان و ترکمن صحرا، ابرقو و شورآباد و کورآباد است و به ندرت  سرتاسر کردستان

شک در اين حرف دارند  اگر کسانی .يک واحه رشد يافته در اين مناطق می توان پيدا کرد
  .واقعيت را مشاهده کنندمی توانند بروند و به چشم خود 

اگر کسانی اصرار داشته باشند حالت اسف بار مناطق مسکونی خلق های ستم ديده 
   .ايران را با چيزی جز ستم ملی توضيح دهند، البته در رای خود آزادند

مليت و ستم ملی ارتباط ندارد،  بايد توضيح دهند که اين حالت اسف بار اگر با یول
پس چگونه است که هنگامی از مناطق فارس نشين خارج و به منطقه مثال کردنشين وارد می 

  شويم يک قرن به عقب برمی گرديم و در هيچ جا ما خالف اين را مشاهده نمی کنيم؟
يز عده ای از منکران ستم ملی در ايران وضع استثنايی آذربايجان و به ويژه شهر تبر

را دليل می آورند و می گويند که در آن سرزمين که يک ملت غيرفارس زندگی می کند 
پاسخ . اقتصاد و علم و فرهنگ هم رشد کرده است، پس بر ساکنان آن ستم ملی نرفته است

خلق آذربايجان نيز از حق مداخله در سرنوشت خود محروم شاه اين است که اوال ـ در دوران 
در دوران طاغوت زبان و فرهنگ خلق آذربايجان نيز قدغن بوده است و ثانيا ـ . بوده است

 رشد مطلقثالثا ـ مقدار .  نيز از حق تحصيل به زبان مادری محروم بوده استخلق آذربايجان
 نسبیاقتصادی ـ فنی ـ فرهنگی آذربايجان در دوران حکومت پهلوی، با عقب ماندن 

يح اين که آذربايجان به ويژه شهر تبريز که توض.  در سطح ايران توام بوده استآذربايجان
 کشور از لحاظ شهر درجه اولقبل از استقرار حکومت پهلوی پيشرفته ترين ايالت ايران و 

تدريج از ايالت و شهر درجه اول به ايالت ، در دوران حکومت پهلوی برشد اقتصادی بوده اند
ل نسبی آذربايجان و تبريز نتيجه اين تنز.  تنزل نموده انددرجه دوم و درجه سومو شهر 

فشارهای عمدی سياسی، اقتصادی، فرهنگی . سياست رژيم پهلوی بوده است و نه چيز ديگر
هم اکنون .  کردو اجتماعی رژيم پهلوی سرمايه و نيروی کار را مجبور به فرار از آذربايجان
ايجانی در شهر وجود بيش از يک ميليون نفر کارگر و کسبه و اصناف و سرمايه دار آذرب

تهران و صدها هزار نفر ديگر که در سرتاسر ايران پراکنده شده اند محصول وجود خاص 
جابجايی سرمايه و " سير طبيعی"اين : ممکن است کسانی بگويند. در آذربايجان بوده است

" طبيعی"و جابجای " سير طبيعی"اين چگونه : ولی سئوال می شود. نيروی کار است
به (مايه است که فقط از آذربايجان خارج شده و ما جريان معکوس آن را نيروی کار و سر
؟ يعنی ما در آذربايجان با  هرگز و يا تقريبا هرگز مشاهده نمی کنيم) خصوصیويژه در بخش



ممکن . سرمايه و نيروی کار که از ديگر نقاط ايران آمده باشد تقريبا هرگز برخورد نمی کنيم
باع شدن آذربايجان و لذا لبريز گشتن سرمايه و نيروی کار در آن اين نتيجه اش: است بگويند

ولی اگر مناطق اردبيل و مراغه و ميانه و سراب و خوی و اهر و سلماس و . ديار بوده است
مرند و عجب شير و بناب و مناطق ديگر آذربايجان را به ياد بياوريم که گنجايش به کار 

فر نيروی کار را دارند، ولی با وجود اين، سرمايه و انداختن ميلياردها سرمايه و هزاران ن
نيروی کار مرتبا از آذربايجان به ديگر نقاط ايران فرار کرده است، آنگاه به سياستی که 

البته، در اين امر، يعنی فرار سرمايه و نيروی کار از . موجب اين فرار گشته پی خواهيم برد
را تشکيل  ش نيرومندی از بورژوازی ايران که بخبورژوازی بزرگ آذربايجانآذربايجان، 

و سود بيشتر دست به مهاجرت " امن تر"می دهد، نقش مهمی داشته است و در پی امکان 
 کرد که رژيم پهلوی نيز اين مهاجرت را تشويق و ترغيب و و لی نمی توان انکار. زده است

ريز طی نيم قرن تب نموده است و نتيجه اين شده است که آذربايجان و شهر تحميلحتی 
 دست داده و به درجات پايين تر سقوط کرده است حکومت پهلوی بتدريج مقام اول خود را از

  .و بسياری از نيروهای فعال و خالق آذربايجان از سرزمين خود دربدر گشته اند
ستم ملی در ايران طاغوت زده يک واقعيت بود و انقالب شکوهمند ايران با وظيفه 

، "ستم ملی" حال ممکن است کسی اسم آن وضع را نه .واجه گرديده استالغای اين ستم م
اصل، اعتراف به واقعيت . ما بر سر اسم بحث نخواهيم کرد. بگذارد" تبعيض ملی"بلکه 

  .موجود است
  

بود ) و قبل از آن، حزب کمونيست ايران(طی چهل سال اخير، تنها حزب توده ايران 
. ان انگشت می گذاشت و راه چاره آن را پيشنهاد می کردکه بر واقعيت تلخ ستم ملی در اير

 موجوديت خود همان طور که شعار مبارزه عليه حزب توده ايران از نخستين روزهای
فاشيسم، استعمار و آزادی ايران از اسارت امپرياليسم به سرکردگی انگليس و سپس آمريکا و 

غای فئوداليسم و سپس سرمايه ضرورت برچيدن بساط رژيم دست نشانده پهلوی و لزوم ال
 قوقمسئله الغای ستم ملی و تامين حداری وابسته و بزرگ زمين داری را مطرح نمود، 

مشروع و مسلم خلق های ستم ديده ايران را نيز در برنامه خود قرار داده و عمال از اين خلق 
ماميت و وحدت  در چارچوب منافع انقالب ايران و استقالل و تهاها و جنبش رهايی بخش آن 

  . دفاع نموده استايران
  

در دوران سلطه اقتصاد طبيعی که هر مولدی برای مصرف خود توليد می کرد در 
 نيافته بود و دوران ماقبل سرمايه داری که هنوز تقسيم بين المللی کار عمق و وسعت چندانی

دولت مناطق از  مرزهای يک ند چندانی نداشتند و حتی در داخلکشورها و خلق ها با هم پيو
هم گسيخته بودند، نه ملت، نه ستم ملی و نه مسئله ملی به معنای امروزی می توانست وجود 

با آغاز دوران سرمايه داری و با پيدايش انقالب علمی و فنی در جهان که با . داشته باشد
 سرعت طوفانی در حال پيشرفت است و با گسترش تقسيم بين المللی کار و هم پيوندی ميان

کشورها و خلق ها که مرزهای ملی و دولتی را در هم می شکند و اقتصادها و فرهنگ ها را 
از حصار محدود ملی به درآورده وارد صحنه عموم بشری جهانی می کند و آن ها را هر چه 
بيشتر به الزم و ملزوم يکديگر مبدل می سازد ـ در چنين دورانی، خود به خود چگونگی 

، يعنی رشد نيروهای حال که به حکم جبر تاريخ .ا نيز مطرح می شودمناسبات ميان ملت ه
مولد و جامعه، خلق ها و کشورها و اقتصادها و فرهنگ ها چه در داخل يک کشور و چه در 

 و به الزم و ملزوم يکديگر مبدل می شوند، مقياس جهانی هرچه بيشتر به هم در می آميزند
   همپيوندی جبری و اجتناب ناپذير چه بايد کرد که اين ارتباط و آميزش و

  ، ـ بدون رنج و فاجعه و فساد و ايجاد اسارت و بردگی صورت گيرداوال



 ـ با خود برای خلق ها و جامعه انسانی سعادت و ترقی و سربلندی و پاکی به ارمغان ثانيا
   بياورد؟

اد خام و محل مثال آفريقا و يا مناطق مشابه آن به مثابه بازار فروش و منبع مووقتی که 
، خود صدور سرمايه برای مراکز ترقی کرده جهان هرچه بيشتر اهميت حياتی کسب می کنند

پس تکليف خاليق ساکن آفريقا و مناطق مشابه آن : به خود اين سئوال مطرح می شود که
 انگليسی و به مستعمره و برده و اسير سرمايه های چيست؟ آيا اين مناطق و ساکنان آن بايد

تبديل شوند و خود با فقر و مرض و محروميت . . . ايی و فرانسوی و هلندی و بلژيکی آمريک
دست به گريبان باشند و يا اين که بايد ميان آن ها و مراکز ترقی کرده جهان که بدان ها نياز 
دارند مناسبات ديگری ـ مناسبات برابری و برادری ايجاد شود؟ و يا وقتی ايران در مرحله 

ت سرمايه داری گام می نهد و مراکز صنعتی و علمی و فرهنگی جديد بوجود می رشد مناسبا
ايد، آيا بايد فقط مناطق فارس نشين ايران ترقی کند و کردستان و بلوچستان و ترکمن صحرا 
همچنان به صورت سرزمين شبانان و ايالت و عشاير دوران نوح باقی بماند و اگر ماده خام 

بشود و ضمنا برای توجيه . . .  دارند سرازير تهران و اصفهان و و نيروی کار و سرمايه ای
خود درآوردی بافته شود و  "تئوری های "اين جريان مخرب و ضدانسانی و بيمارگونه انواع 

زبان و فرهنگ و حيثيت ساکنان اين مناطق مورد فحاشی و انکار و توهين قرار گيرد و هر 
ن مناطق سر به اعتراض برداشتند، به عنوان وقت مردمان غارت شده و تحقير گشته اي

مورد قتل عام و انواع سياست های سبعانه " تجزيه طلب"و " قطاع الطريق"و " متجاسر"
  ؟ پس تکليف ميليون ها انسان زحمتکش ساکن اين مناطق چيستقرار گيرند؟ 

به اين گونه سئوال ها در جهان دو گونه جواب داده شده است که از ريشه با هم 
بايد اين خلق ها را غارت کرد، :  از آن طبقات ستمگر است که می گويديک جواب. تضادندم

 از سوی نيروهای جواب ديگر "!تحليل برد"سرکوب نمود، به زانو درآورد و اجبارا به 
بايد به همه خلق حق تعيين سرنوشت داد ـ به طوری که هر خلقی : دناست که می گويمترقی 
ويت و حيثيت و موجوديت ملی خود صاحب سرنوشت و فرهنگ و ثروت و ثمره با ه

 با ديگر خلق ها ارتباط برقرار سازد و و فقط بر اساس برابری و داوطلبیدسترنج خود باشد 
  .جز اين هر رابطه ديگری مردود است

، جواب استثمارگران و استعمارگران و امپرياليسم است و محصول آن جواب اول
ليون مردمان اسير و محروم و گرسنه و بيمار و سرگردان آسيا و آفريقا و آمريکای صدها مي

 کشمکش های خونين و ه و مفلوک غرق دردالتين و ده ها کشور برده و ويران و عقب مان
طوفانی از خشم و کين و نفرت مصنوعی انگيخته دست استعمار و جنگ های برادرکشی و 

 مانند رژيم شاه و رژيم صدامين جوابی جواب رژيم هائی  چن.امپرياليسم در ميان خلق ها
 است و محصول آن مثال در کردستان ايران اينست که هربار به محض پاشيدن استبداد حسين

 می شود و محصول آن در کردستان عراق اينست که کردستان يک باره منفجرمرکزی، 
بولدورز ويران کرده اند و را بمب و  هزار روستای کردستانبرای امحای يک خلق بيش از 

حتی چشمه های کردستان را بمباران و ساروج ريز کرده اند که ديگر کسی در اين ديار 
چنين جواب سبعانه ای و چنين سياست و مناسباتی نمی تواند راه گشای . آبادی ايجاد نکند

 پايه جامعه بشری به سوی اتحاد واقعی خلق ها و موجد کانون گرم خانواده واحد بشری و
  .گذار زندگی آزاد و سعادتمند و منزه و سربلند انسان ها باشد

بايد به همه خلق ها اعم از . ، جواب همه پيروان سوسياليسم علمی استجواب دوم
بزرگ و کوچک و صرف نظر از درجه رشد و نژاد و مسلک و غيره به طور مساوی حق 

ه مناسبات نابرابر، تحميلی، و اين اصل خواهان آنست که کلي. تعيين سرنوشت داده شود
اجباری و لذا نفاق انگيز و خصومت زا که از سلطه صدها ساله جوامع استثمارگر به ارث 
مانده، از ميان خلق ها برچيده شود و کليه قيد و بندهای تحکم و روزگويی و شيوه ها ونظرها 

آنگاه در ميان خلق و غيره گسيخته گردد و  "برتری نژادی"و اساليب مبتنی بر خرافه های 



، برمبنای برابری و داوطلبی و رسته و آزادی که بدين گونه از نو تولد يافته اند های از بند
فقط به شرط گسستن مناسبات . برادری و رفاقت، مناسبات به کلی ديگری برقرار گردد

 اسارت بار قرون و اعصار گذشته و تولد مجدد خلق ها به صورت خلق های آزاد و از بند
رسته و استقرار مناسبات برابر و داوطلبانه و برادرانه و رفيقانه در ميان آنهاست که خلق ها 

 پيش خواهند رفت و در به سوی ايجادجامعه واقعا متحد، واقعا آزاد و واقعا سعادتمند بشری
دوباره از ريشه "به قول معروف، بايد . سايه آن انسان، انسانيت خويش را باز خواهد يافت

  . "!يدروي
کردستان ايران به مجموع ايران و نسبت هندوستان سابق به دولت استعمارگر انگليس 

هندوستان مستعمره انگليس بود، ولی کردستان ايران خود جزو . با هم فرق ماهوی دارند
در کردستان ايران و ديگر مناطق زير ستم ملی، مسئله . ايران است و مستعمره ايران نيست

برخالف آنچه که برخی از (مطرح است و نه استعمارزدايی )  يا تبعيض ملیو(الغای ستم ملی
مردم هندوستان صاحب انگلستان نبودند و انگليس ها نيز ). ناسيوناليست ها عنوان می کنند

ولی ايران کشوری است کثيرالمله و سرتاسر خاک ايران . در هندوستان مهمان ناخوانده بودند
فرهنگ .  خلق هايی است که در اين پهنا زندگی می کنندوطن مشترک هزاران ساله همه

هر . مال مشترک همه آن هاستبزرگ ايران را نمايندگان همه خلق های ايران آفريده اند و 
 در هر گوشه ايران صاحب خانه است و مردمان اين سرزمين با هم عالقه روحی و ايرانی

 بايد دانست که اگر حل مسئله ملی در .به هيچ وجه بيگانگی در کار نيستخانوادگی دارند و 
ايران بر روال درست قرار گيرد، خلق های برادر ايران به هم نزديک تر و نزديک تر 
خواهند شد، زيرا که برای اين نزديکی، بسياری از ريشه های تاريخی و روحی و فرهنگی 

  .وجود دارد
 خلق های يد وجودولی هيچ يک از مطالب مذکور در فوق بدان معنی نيست که پس با

فرهنگ ايران در فرهنگ فارسی خالصه شود و حقوق  گوناگون مورد انکار قرار گيرد،
سياسی و اقتصادی و فرهنگی اين خلق ها که برای رشد و نزديکی آتی آن ها چون آب و هوا 

اگر می خواهيم جايی را اداره کنيم بايد به دست ساکنان آنجا . ضرورت دارد غصب گردد
د، اگر می خواهيم مکانی را آباد کنيم بايد به دست ساکنان آنجا اداره شود، اگر می اداره شو

خواهيم به مردم سواد ياد بدهيم بايد به زبان خودشان بخوانند، اگر می خواهيم با مردم حرف 
هر طريقه ای جز اين غلط و رنج آور . بزنيم بايد به زبان خودشان حرف بزنيم و قس عليهذا

در حالی که راه اتحاد و نزديکی و آميزش انسانی و . گيز و افتراق آفرين استو مخاطره ان
متوسل شد و خلق ها را به زور سرکوب و باز هم  چماقبرادرانه خلق ها وجود دارد نبايد به 

جز انبانی از مواد انفجاری چيز !" وحدتی"برد که چنين " !وحدت ملی"سرکوب به سوی 
  .ديگری نخواهد بود

  
 و برای طرح درست آن طرح کرد  درست مسئله ملی بايد آن را به درستی برای حل

   .بايد خود مسئله را آن چنان که هست به شيوه علمی درک نمود
 جوابگوی نيازهای کز ضدملی و ضددمکراتيک نمی تواندتمروحدت و يک چنين 

ن مقاومت ها  با شديدتري برای پياده کردن آنرشد سالم جامعه باشد و لذا نخستين گام ها
  . دمی گردروبرو 

مخالفت حزب توده ايران و همه نيروهای انقالبی کشور با جريان هايی که مسايل 
فرعی و از جمله مسئله ملی را به مسئله عمده تبديل می کنند و عمال انقالب را به گمراهی و 

ران و ضعف می کشانند، بر سر همين واقعيت های زندگی است که تاکنون صدها بار در اي
با کسانی که عمدا بر سر مسايل فرعی  پافشاری . سرتاسر جهان از بوته آزمايش گذشته است

ولی . می کنند کاری نداريم ـ اينان معصومان ناآگاهی نيستند که با وعظ و نصيحت بيدار شوند
آنان که به علل گوناگون و از جمله از شدت آالم ناشی از فجايع و ستم های دوران نکبت بار 



پهلوی و حتی ندانم کاری ها و اعمال غلط برخی مسئوالن پس از انقالب، تاکنون تعقل و 
بازگشت ناپذير ساختن تعمق در مسئله ملی را نداشته اند، بايد عميق تر فکر کنند و بدانند که 

 در راستای خط ضدامپرياليستی و مردمی امام اين انقالب و پيشرفت و تعميق مداوم آن
ع حرکت در سمت درست انقالبی است که باالخره با هشياری و پيگيری و خمينی، در واق

مبارزه مردم، به عالج دردهای جامعه و از جمله به رفع ستم ملی از خلق های مظلوم ايران 
  . خواهد رسيد

لذا نبايد مبارزه اصلی را که مبارزه عليه امپرياليسم به سرکردگی آمريکا و  ايادی 
الل و آزادی و ترقی ايران اسن فراموش کرد و به خاطر مسايل فرعی داخلی آن در راه استق

 به جان هم افتاد و نيروهايی را که بايد در سنگر دفاع از انقالب و جمهوری اسالمی ايران
اين عمل ممکن است برای برخی محافل، . در کنار هم قرار بگيرند، رو در روی هم قرار داد

همبستگی با انقالب .  عمال دارای ماهيت ضدانقالبی استداشته باشد، ولی" انقالبی"ظاهری 
و جمهوری اسالمی ايران عليه امپرياليسم و ضاانقالب داخلی يگانه راه درست انقالبی است 

  .که با مصالح همه مردم ايران و از جمله ملت های ستم ديده ايران مطابقت دارد
  

اداری و ) و يا خودگردانی (خودمختاری"حزب توده ايران با بيان فرمول کلی اعطای 
به خلق های زير ستم ايران اکتفا ننموده و نظر وسيع و مشخص خود را نيز در اين " فرهنگی

ب توده ايران در مورد واگذاری طرح پيشنهادی حز. "باره رسما توضيح داده است
ه  سند ياد شد( ـ )1358 دی ماه 1، مورخ 123، شماره "مردم" ()"خودگردانی(خودمختاری 

 گرچه به طور مشخص درباره )راه توده موجود می باشد" تاريخ و اسناد"در بخش آرشيو 
به طور ) خودگردانی(کردستان است، ولی بيانگر نظر حزب توده ايران درباره خودمختاری 

  :در آن طرح پس از مقدمه ای از جمله آمده است. کلی نيز هست
  

) و ديگر اقليت های ملی در ايران (ه خلق کرد بايد به حزب توده ايران معتقد است ک". . . 
 :واگذار شود) خودگردانی(برمبنای اصول زيرين خودمختاری 

  
  .ردند ـ کردستان ايران منطقه ای را در ايران شامل می شود که اکثريت اهالی آن ُک1
ی  ـ اين منطقه در تقسيمات کشور ـ که بايد در آن تجديد نظر شود ـ  استان يا استان هاي2

  .خواهد بود
  .نظام شورايی معمول در کشور پياده خواهد شد) يا استان ها( ـ در اين استان 3
 ـ اگر کردستان در تقسيمات کشوری يک استان باشد، شورای استان و اگر چند استان باشد، 4

شورايی مرکب از نمايندگان منتخب شوراهای استان ها ـ به نام شوراهای کردستان ايران ـ 
  .خواهد بود) خود گردانی( ودمختاری ارگان خ

 ـ اين ارگان يک رييس انتخابی از جانب شورا خواهد داشت که مقام وی در سطح وزير 5
خواهد بود و حق خواهد داشت با رای مشورتی درباره مسائل مربوط به کردستان  در 

  .جلسات هيئت دولت جمهوری اسالمی شرکت کند
امور محلی کردستان را در ) خودگردانی(  خودمختاری  ـ شورای کردستان ايران ـ ارگان6

  ".زمينه های اداری و سازندگی و فرهنگی اداره خواهد کرد
  

 آورده میبه شرح زير ) خودگردانی(سپس حقوق و وظايف ارگان خودمختاری   
  :شود

و مرزبانی، سياست خارجی، بازرگانی ) ارتش(غير از مسائل مربوط به دفاع ه ب)  1
تنظيم بودجه  مور گمرکی، برنامه ريزی عمومی اقتصادی برای سراسر کشور،خارجی و ا

 اخذ اعتبار وام از داخل کشور، عمومی کشور، سيستم اداره عمومی پولی و بانکی کشور،



تعيين ميزان ماليات های مستقيم و غير مستقيم، خطوط ارتباطات و مواصالت عمومی کشور 
صنايع )  حطوط آهن، هواپيمايی و کشتيرانی کشوریسيستم تلفن و تلگراف و پست عمومی،(

سنگين، از جمله صنايع نفت و گاز و پتروشيمی، بهره برداری از معادن، که در اختيار دولت 
تمام ديگر امور محلی را در زمينه ) خودگردانی(مرکزی خواهد بود، ارگان خودمختاری 

يی که به کردستان تعلق می های سازندگی، برنامه ريزی برای سازندگی، خرج بودجه ها
و امور فرهنگی، راه سازی،  گيرد، رشد کشاورزی و اقتصاد روستايی، آموزش و پرورش

شهرسازی و تامين مسکن برای اهالی شهر و روستا، مطبوعات و انتشارات و رسانه های 
  .گروهی محلی را اداره خواهد کرد

انتخاب خواهد کرد و به ) ردانیخودگ( مسئوالن ادارات کشوری را ارگان خودمختاری ) 2
اين مسئوالن پس از تصويب مرکز . تصويب وزارتخانه های مربوطه در مرکز خواهد رساند

 .به کار گمارده خواهند شد و در برابر وزارتخانه های مرکزی مربوطه مسئول خواهند بود
انتظامی نيروهای . است) خودگردانی(انتظامات کردستان بر عهده ارگان خودمختاری )  3
و نيز سپاه  پاسداران محلی در اختيار ارگان خودمختاری ) ژاندارمری و شهربانی(
انتخاب ) خودگردانی(مسئوالن اين نيروها را ارگان خودمختاری . خواهد بود) خودگردانی(

اين مسئوالن پس از تصويب مرکز به کار  . خواهد کرد و به تصويب مرکز خواهد رساند
و نيز در برابر مرکز ) خودگردانی( در برابر ارگان خودمختاری گمارده خواهند شد و

 .و فرمانده کل سپاه پاسداران مسئول خواهند بود) وزارت کشور(
افراد نيروهای انتظامی حتی المقدور و افراد سپاه پاسداران حتما از اهالی محل خواهند )  4
 .بود
 با رعايت سنن و آداب و رسوم و اداره امور محلی را) خودگردانی(ارگان خودمختاری )  5

از جمله در مسائل مربوط به احواالت شخصيه و حقوق مدنی و . مذهب محلی انجام می دهد
ديگر مسائل نظير آن ها می تواند قوانينی، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی 

 .ايران، تدوين و تصويب کند و بموقع اجرا بگذارد
يران رسميت دارد و ديگر اديان و مذاهب و پيروان آن ها مذهب تسنن در کردستان ا)  6

 .مورد احترام و دارای حقوق برابر با اکراد سنی خواهند بود
حق دارد عالوه بر دريافت و طرح بودجه ای که به ) خودگردانی(ارگان خودمختاری )  7

، تا با عنوان سهم کردستان از بودجه کل کشور دريافت می دارد، عوارض در محل وضع کند
دولت مرکزی در تقسيم بودجه . سرعت بيشتری بتوان عقب ماندگی کردستان را رفع کرد

عمومی در نظر خواهد گرفت که عالوه بر مبلغی که برحسب جمعيت هر استان به شورای 
استان اختصاص می يابد، سهم بيشتری برای اقليت های ملی، به نسبتی که بيشتر عقب نگاه 

 .کردستان يکی از اين مناطق عقب نگاه داشته شده است. يص دهدداشته شده اند، تخص
در برنامه ريزی عمومی که دولت مرکزی برای رشد ) خودگردانی(ارگان خودمختاری )  8

صنايع و کشاورزی و آبادانی و بهداشت و آموزش و پرورش کشور انجام می دهد، شرکت 
ها در برنامه ريزی عمومی مطرح می می کند و نيازمندی های کردستان را برای گنجاندن آن

طرح های اين نيازمندی ها، از طرف دولت مرکزی از ديدگاه تسريع رشد مناطق عقب . نمايد
افتاده کشور، برای هم سطح کردن رشد عمومی در سراسر ايران، بررسی و پذيرفته خواهد 

 .شد
حزب دمکرات در کردستان ايران فعاليت احزاب و سازمان های سياسی، از جمله )  9

کردستان ايران، و نيز سازمان ها و انجمن های صنفی، اجتماعی و فرهنگی، برمبنای قانون 
 .اساسی جمهوری اسالمی ايران، آزاد خواهد بود

کردی برای کردها و ديگر زبان (در کردستان ايران تدريس در دبستان به زبان مادری )  10
) جمله آذربايجانی، ارمنی، آسوری، کليمیهای مادری برای اقليت های ساکن منطقه، از 

از راهنمايی تا . در اين دوره زبان فارسی هم ساعاتی در هفته تدريس خواهد شد. خواهد بود



پايان دبيرستان تدريس دروس به زبان فارسی خواهد بود، ولی تدريس زبان کردی، همراه با 
 .تدريس ادبيات کردی ادامه خواهد يافت

سازمانده شبکه مدارس و تدريس در مدارس بشرح باال ) ودگردانیخ(ارگان خودمختاری 
  .خواهد بود

مکاتبات رسمی، از جمله مکاتبات اداری، در کردستان ايران به زبان کردی است، ولی )  11
زبان فارسی زبان مشترک تمام خلق های ايران . مکاتبه با مرکز به زبان فارسی خواهد بود

  .است
نشگاه با دانشکده های علوم و فنون مختلف تاسيس خواهد شد، که در کردستان يک دا)  12

در آن به زبان فارسی تدريس خواهد شد، ولی دارای يک دانشکده فرهنگ و ادبيات کردی 
 .نيز خواهد بود

  .      در دانشگاه تهران نيز دانشکده زبان و فرهنگ و ادبيات کردی تاسيس خواهد گرديد
يو و تلويزيون محلی احيا و گسترش داده خواهد شد و برای در کردستان مراکز راد)  13

آموزش و پرورش اجتماعی و ارتقاء سطح آگاهی سياسی و فرهنگی اهالی مورد بهره 
همچنين مطبوعات و نشريات به زبان کردی گسترش خواهد . برداری قرار خواهد گرفت

  .يافت
گفته می شود، اين ارگان ) خودگردانی(در اين سند درباره وظايف ارگان خودمختاری  

  :موظف است
  . ـ از استقالل و تماميت ارضی و حاکميت ايران با قاطعيت دفاع کند1
 ـ در راه تحکيم وحدت و دوستی خلق کرد با ديگر خلق های ايران، در راه تحکيم و 2

دوستی همه خلق های ايران با يکديگر، از تمام وسائل، از جمله احزاب و جمعيت ها و 
ها و سازمان های سياسی و اجتماعی، صنفی، فرهنگی و غيره و نيز از رسانه های انجمن 

  .گروهی ـ راديو و تلويزيون، مطبوعات و نشريات بهره گيری کند
 ـ قانون اساسی کشور و ديگر قوانينی را که برای سراسر کشور تدوين و تصويب می 3

 آن ها با ويژگی ها و نيازمندی های مواد و مفاد آن ها را، ضمن انطباق. گردند، رعايت کند 
  .محلی، به مورد اجرا بگذارد

 ـ در مورد تمام جوانب مختلف امور اداری، اقتصادی، انتظامی، فرهنگی و غيره، طی 4
گزارش هايی که مقررات آن بايد وضع گردد، دولت مرکزی جمهوری اسالمی ايران را در 

   . .. جريان گذارد
  .می تواند مورد بررسی، تنقيح و تکميل قرار گيردبته طرح پيشنهادی فوق ال  

  
اکثر دست اندرکاران هميشه از طرح مسئله خودمختاری خلق ها پرهيز کرده اند و هرگز در 
خود شهامت و توان آن را نيافته اند که چند و چون مسئله را مورد بررسی قرار دهند و ببينند 

" خانمان برانداز"و " وحشتناک" می کنند واقعا خودمختاری ملت ها آن طور که آن ها تصور
  .است

که برخی ) خودگردانی(طرح پيشنهادی حزب توده ايران در مورد خودمختاری   
کجای اين طرح . اصول مهم آن در باال عينا نقل شد، بر درستی اين مدعا گواهی می دهد

ل عمده دفاعی برای اسالم و ايران خطر ايجاد می کند؟ اين طرح همه مساي) اگر اجرا شود(
و مرزبانی و سياست خارجی و تجارت خارجی و امور گمرکی و برنامه ريزی عمومی و 
تنظيم بودجه و سيستم پولی و بانکی و اعتبار و وام و خطوط ارتباطات و مواصالت و صنايع 

: طرح مذکور می گويد. سنگين و کليدی و معادن را در اختيار دولت مرکزی می گذارد
می . بايد با رعايت سنن و آداب و مذهب محلی اداره شود) خودگردان(تارکردستان خودمخ

تدريس فقط در دبستان به زبان : می گويد. مذهب تسنن در کردستان رسميت دارد: گويد



کجای اين اصول . مادری خواهد بود و در بقيه ادوار تحصيلی به فارسی ادامه خواهد يافت
  دت ايرانست؟به ضرر اسالم و يا وح) اگر اجرا شود(

اداری و فرهنگی ) خودگردانی(آنچه در اين طرح به عنوان حقوق خودمختاری  
خواسته شده مطلقا مربوط به امور صرفا محلی است که با حيثيت و شخصيت و معنويات و 
نيازهای رشد سالم و همه جانبه خلق ساکن محل ارتباط ارگانيک دارد و کم ترين تضادی با 

مثال، به چه دليل اگر ُکرد استاندارش از خودش . ميت ايران نداردوحدت و حاکميت و تما
باشد و يا مثل همه نقاط ديگر ايران ژاندارم و پاسبان و پاسدارش اهل محل باشد و يا دردهای 

 چرا ُکرد بايد حتما محلی خودش را خود معين و مداوا کند، ايران متالشی خواهد شد؟
رد تا کالس پنجم به زبان خودش تحصيل کند که اگر انگليسی و غيره بخواند ولی حق ندا

است که به صورت زندان " وحدتی"اين چگونه ! را برباد خواهد برد؟" وحدت ايران"بخواند 
  ارواح و ابدان معرفی می شود؟ 

    
 
   


