
   توده ایرانسياست حزب
  نمی تواند هر لحظه به سمتی متمایل شود

  دوست و دشمن با دقت کامل سياست و مشی حزب ما را
   دنبال می کنند و کوچکترین لغزش آن را زیرنظر دارند

آنچه را در کردستان روی می دهد، باید با دقت و از ابعاد مختلف بررسی کرد تا دچار 
  !نشداشتباه در ارزیابی اوضاع 

 -حزب فقط حزب اهللا" ما قبول نداریم که نيروی مذهبی راست و آنها که شعار می دهند 
طرفدار رهبر انقالب اند، خير، اینطور نيست، ما می دانيم که سران " رهبر فقط روح اهللا

همانطور که او را آوردیم . آقا تند می رود« بزرگ بازار و ارتجاع در محافل خود می گویند
  »! ببریممی توانيم

  
  
حزب در بعضی موارد  .ميدانيد که اخيرًا در کردستان و خوزستان جریاناتی اتفاق افتاده: س

ل را با سکوت برگزار کرده لعمل نشان داده و یا پاره ای مساییا دیرتر از حد معمول عکس ا
  علت آن چيست؟. است
يراد گرفته اند که  در زمينه سياست حزب درباره آزادی های دموکراتيک، عده زيادی ا:ج

چرا حزب توده ايران مانند ساير سازمان ها، گروه ها و برخی روزنامه های پر سر و صدا، 
به « می گويم . در ماجرای به اصطالح دفاع از آزادی های دموکراتيک شرکت نکرده است

 که اول بايد ببينيم. که بعد تشريح می کنم که ماهيت اين مبارزه چيست ، برای اين»اصطالح 
محتوای اين جريان چيست، سياست حزب چيست و اصًال با هر يک از پديده های اجتماعی 

  .در داخل ايران چگونه برخورد می کند
برخورد حزب توده ايران، با پديده های اجتماعی، هميشه بر مبنای تجزيه و تحليل دقيق و 

يعنی  . دارند، استوار استعلمی اين پديده ها، وابستگی هايی که با ساير پديده های اجتماعی
از چارچوب کلی مسايل اجتماعی حرکت می کند و به ترتيب به يکايک مسايل جزيی و 
فرعی ميرسد و آن ها را مورد تجزيه و تحليل قرار می دهد و قضاوت خود را بر اين پايه 

  .استوار می کند
است که ما اکنون نقطه عزيمت ما برای تحليل سياسی مسايل ايران، محتوای اساسی جنبشی 

محتوای عمده و اساسی اين جنبش، عبارت است از جهت ضد . در آن شرکت داريم
العاده مرتجع، خونخوار، خرابکار،  امپرياليستی و ضد بقايای رژيم شاه مخلوع،  رژيمی فوق

 که با تمام قوا می کوشد، بار ديگر اليسم متجاوز و غارتگرو امپري. فاسد و هنوز نيرومند
در داخل ايران، اين دو دشمن اساسی به طور عمده . از دست رفته را به دست بياوردمواضع 

در برابر جنبش ما قرار گرفته اند و همچنان که گفتم می خواهند اوضاع را به حالت سابق 
  .برگردانند

در داخل جنبش ضد امپرياليستی و ضد بقايای رژيم شاه مخلوع، طيف فوق العاده وسيعی از 
و نيرو نيرو های افراطی راست مذهبی در اين طيف، از . مختلف شرکت دارندنيرو های 

رو، نيرو های چپ اشتباهکار  گرا، نيرو های چپ های راست سياسی گرفته تا نيروهای چپ
البته من . و نيرو های چپ انقالبی واقعی که ما معتقديم حزب توده ايران است، قرار دارند

 ده ايران قرار نمی دهم، چون معتقد هستم که در هر چپگرا ها را در آنسوی حزب تو چپ
در اصطالح می گويند . چپ مطلق نيست. گرايی افراطی، يک هسته راست روی وجود دارد

چپ افراطی، هميشه حجمی . ، اما واقعًا چپ افراطی موجود يکدستی نيست»چپ افراطی « 



.  چپ واقعی قرار می گيردبه همين جهت، راست تر از.  از راست را در خود نهفته دارد
  .چپ ، در جهان، عبارت است از نيرو های واقعی کمونيست جهانی

 در داخل آن، تناقضات و تضاد های ف فوق العاده رنگينی است کهخوب، اين طيف، طي
اين تضاد ها، به طور کلی تضاد های درون جنبش هستند، نه برون . فراوانی وجود دارد

 با تضاد هايی که ما در تمام جنبش با دشمنان خودمان داريم، راه حل اين تضاد ها. جنبش
راه حل تضاد ما با امپرياليسم و ارتجاع يک شکل و محتوای مبارزاتی به کلی . متفاوت است
خوب، اگر ما در مبارزه عليه دشمنان واقعی جنبش شيوه هايی بکار ببريم که . ديگری دارد

. ده ايم، سازش کرده ايم و به بيراه کشيده شده ايممختص روابط درونی جنبش است، اشتباه کر
همين طور، اگر در مبارزات داخل جنبش، از سوی هر کدام از بخش ها و گردان های 
مبارزه شيوه هايی به کار رود که مختص مبارزه با دشمنان جنبش است، باز هم نادرست 

.  است از اتحاد و مبارزهچرا؟ برای اينکه شيوه مبارزه در داخل جنبش، هميشه عبارت. است
ه هم پيوسته نگاه داريم، بيم جنبش را در مجموع خود متحد و بايد در همان حال که می کوش

خوب، اگر ما روش . در راه بهتر کردن و درست تر کردن روش عمده جنبش، مبارزه کنيم
. می شودخصمانه در پيش بگيريم، مسئله اتحاد چه می شود؟ از بين می رود، زير پا گذاشته 

ا تمام هدف دشمن، ايجاد نفاق و شکاف رزي. و اين برای دشمن بزرگترين موفقيت است
اگر او بتواند اين نفاق و شکاف را عميق کند، . انداختن در جبهه وسيع مبارزان جنبش است
پس شيوه مبارزه ما در داخل جنبش، با شيوه . ديگر به انجام نقشه هايش نزديک شده است

ی که عناصر دشمن به کار می برند و نيز شيوه های افراطی نادرستی که های مبارزه ا
گردان هايی از داخل جنبش، در برابر گردان های ديگر از آن استفاده می کنند و به زيان 

  .جنبش ماست، تفاوت زيادی دارد
  :من در اين زمينه سه محتوای گوناگون را مثال می زنم

 امپرياليست هست و ضد رژيم شاه مخلوع هم  اين گردان، ضد:جنبش افراطی مذهبی .1
  .اما معتقد است که تنها با اسالم افراطی می توان همه مسايل را حل کرد. بوده است

اين گردان هم ضد امپرياليست، دموکراتيک و در خواست های خود : جنبش چپ چریکی .2
، اشکالی است ولی اشکال مبارزاتی ای که به کار می برد، در بسياری زمينه ها. صادق است

 .که بايد در برابر دشمن از آن ها استفاده کرد
از خارج به .  دشمن هم در اينجا عمل می کند، هم از داخل و هم از خارج:دشمن .3

صورت ساواک عمل می کند، تحريکات گوناگون را دامن می زند، جنجال می آفريند، عشاير 
هبی، هم افراطی هم به قيافه مذدارد، و از داخل، و مالکين و غيره را به حرکت وا می 

مثًال از يک طرف با يک سری تحريکات . مذهبی و هم چپ افراطی وارد ميدان می شود
 که دست به يک عمل ضد چپ يا ضد -! گفتم مثًال-دامنه دار، به مذهبی ها فشار می آورد

مبارزه را .  از طرف ديگر مجاهدين را وامی دارد که عليه آن ها مبارزه کنند. مجاهد بزنند
که شکل حاد به خود گرفت، عناصر دشمن، هم در ميتينگ اين ها و هم در ميتينگ آن ها از 

، از آن طرف مرگ بر !از اين طرف گفته ميشود مرگ بر اين. همه طرف رخنه می کنند
 .، و به اين ترتيب آن ها را به جان يکديگر می اندازند!آن

شمن اجازه دهد وارد جمع ما شود و نقشه هايش را  اگر ما شيوه ای در پيش بگيريم که به د
  . از هر دو طرف عملی کند، شيوه ما شيوه نادرست و غلطی است

دشمن به همين . ما در جريانات نقده، گنبد و خوزستان، اين شيوه را به تمام و کمال ديديم
 بيندازد شکل توانست از دو طرف جريان دلخواهش را ايجاد کند و مردم را چنان به جان هم

ست که ن اينآفاجعه ای که کمترين عواقب . يفتدکه يکديگر را بکشند و خونريزی به راه ب
توانست در اينجا دشمن . هزار و دويست خانواده کرد اصًال از نقده فرار کردند و رفتند

ورد، چيزی که تا به حال وجود نداشته است و برای اولين بار آدشمنی کرد و ترک بوجود بي



و اکنون هم پيوسته به . يخ مبارزات ملت های ايران، به شکل حاد به آن بر می خوريمدر تار
  .آن دامن ميزند و داغترش می کند

خوب، واضح است که حزب توده ايران در اين گونه مسايل، با برخوردی فوق العاده دقيق 
داند ريشه آن در اول بايد محتوای بکر حادثه يا پديده را دقيقًا در يابد و ب. سرو کار دارد

بايد بداند که عامل دشمن، عامل اشتباه خودی، يا عامل اشتباه ارتجاعی، کداميک . کجاست
چون به تناسب اين ريشه يابی و پی بردن . عامل تعيين کننده و مهم اين پديده  يا حادثه هستند

. عيين کنيمبه محتوای پديده وحادثه است که ما می توانيم عکس العمل خود را در قبال آن ت
حزب بايد بداند که آيا محرک اين حادثه يا پديده، فی المثل دولت بوده است؟ آيا عواملی از 

. انقالب مطابق سليقه عوامل راست نيستمرکز رهبری راست بوده اند؟ واقعيت اين است که 
ام بينيم که سياست ام ما می. اين نيرو ها هم می کوشند در کار رهبری انقالب کارشکنی کند

گرا ها و عوامل  خمينی نه تنها از سوی جناحی از روشنفکران و چپ رو ها و چپ
ما خوب می . و انتقاد قرار دارداز راست هم زیر حمله امپریاليسم مورد انتقاد است، بلکه 

آقا خيلی تند ميرود، : ، این دیگر برای خودش شعاری شده است کهبازار تهراندانيم که در 
همان طور که آقا را « : یا در بخش های باالی بازار، این شعار هست! باید جلوش را گرفت

طرفه  عدم رضايت يک. اين ها از سياست او ناراضی هستند. »!آوردیم، می توانيم ببریمش
ه باد دزن« اقدامات عوامل راست، در عين حال که فرياد می زنند . نيست، دو طرفه است

در جهت دفاع از به هيچ وجه » ! هللار فقط روح ا، رهبهللاحزب فقط حزب ا« يا » !خمينی 
اين را فرياد می زنند برای . اين را فرياد می زنند،  ولی عقيده شان نيست. امام خمينی نيست

  .اينکه عده ديگری را تحريک کنند و آن ها را وادارند که به امام خمينی بد بگويند
رفقا اين را . بسيار پر مسئوليتی استبرخورد با اين مسايل، برای حزب توده ايران، برخورد 

بدانيد که حرف حزب توده ايران وزن خاصی در جامعه دارد، حتی برای کسانی که دشمن ما 
زيرا حزب توده ايران را نماينده يک جريان بزرگ سياسی و پيوسته تاريخ ايران می . هستند

ه همين جهت، نظر ما ب. دانند و از لحاظ بين المللی هم دارای وزن و اعتبار مهمی است
درباره فالن حادثه يا پديده، نسبت به نظر تمام گروه های سياسی ديگر، وزن و تـأثير خاصی 

  .پيدا می کند
 با حزب توده ءشما ببينيد ، اآلن هيچ روزنامه ای، هيچ نشريه ای نيست که به نحوی از انحا

از فحش .  فحش می دهند درصدشان هم به حزب توده ايران98البته . ايران مشغول نباشد
چرا؟ برای اينکه به اين پديده  . های رکيک گرفته تا انتقاد های سياسی خيلی ظاهرالصالح

  .سياسی، وزن و اهميت می دهند
يم ما بر اساس همين مسئوليت است که اينقدر دقيق به مس   ر   . ايل برخورد می کن پس دي

ر         داما در مورد برخورد با اين يا آن حادثه و تحليل ن            کردن دن و سکوت کردن در براب
ردا       پاره ای ا می پ ه آن ه ه ب ی دارد ک د،  . زممسايل، يک امر طبيعی است و داليل ببيني

ر است            ،تحليل دادندرست است   ل درست دادن، درست ت رای .  اما تحلي ل      ب  اينکه  تحلي
يم،   ه ده تی ارائ اوريم      درس ت بي ه دس ق ب ات دقي ه اطالع ت ک ی  . الزم اس ا وقت ه ت ک

   پيدا نکرده ايم،اطالعات دقيق
ا است  ل ه رين تحلي ان ت م زي د  . سکوت ک زی در ح ق، چي ات دقي دون اطالع ل ب تحلي

د                      د آم ران از آب در خواه د اي ثًال امي ان و م . نوشته های روزنامه پيغام امروز، آينده گ
ن و آن می                   آن ها تحليل نمی دهند، نظرات خاص سياسی خودشان را برای تحريک اي

ًا    . م چنين کاری بکنيم   ما نمی خواهي  . نويسند ما می خواهيم تحليل ما از يک پديده، واقع
تحليل باشد و روشن کند که چرا اين پديده پيدا شده است؟ چه عناصری در ان دخالت          
وده                        ه نتيجه اش منفی ب د ک ام داده ان ی انج داشته اند؟ چه گروه هايی مثًال صادقانه عمل

ن اطالعات دقيق را        است؟ چنين تحليلی هم، به اطالعات دقيق نيا        ا وقتی اي ز دارد و ت



ا در                         ه نظر م تم، ب ه گف ان طور ک نداشته باشيم، سکوت را ترجيح می دهيم ، چون هم
  .اين گونه موارد، سکوت کم ضررترين تحليل ها است

گاهی اگر يک . خود شما ديده ايد که مردم چقدر با مسئوليت به حزب توده ايران نگاه می کنند
ده ها و ده ها . روزنامه مردم پيدا بشود، از صد گوشه به ما تذکر می دهندجمله نادرست در 

ولی از اين .  اشتباهی بکندنامه مردم چنينچون انتظار ندارند که روز. ی شودتلفن به ما م
 جا کلمه تا يک. تا توی هر روزنامه ديگری باشد، هيچ کس ککش هم نمی گزد هات صداشتبا

ای عليه مائوئيسم نوشته می شود که به طريقه ثبت اسنادی قابل اثبات نيست و نمی شود 
مدرک پشت سرش گذاشت، فورًا به ما ايراد می گيرند، حق هم دارند، زيرا نوشته های حزب 

اين ايراد . اگر يک بار چنين نشود نقص است. ما واقعًا بايد دقيق و با پشتوانه محکم باشد
تذکرات و ايرادات آن . ن ها نشانه محبت و دوستی هواداران حزب ما و حق آن ها استگرفت

  .ها به بهتر شدن کار ما کمک ميکند
اگر در مسايلی سکوت می کنيم و اين . به اين دليل، ما بايد در کار خود با احتياط تر باشيم

.  به دست بياوريمسکوت گاه ممکن است طوالنی باشد، به خاطر اين است که اطالعات دقيق
همان . وقتی ما تحليل می دهيم، تحليل قاطعی است که يک سياست و يک عمل دنبال آن است

طور که گفتيد، عده زيادی از هواداران حزب ما منتظرند که عمل فردای خودشان را با تحليل 
م و فردا خوب، ما بايد همه اين مسايل را بسنجيم که اگر امروز تحليلی بدهي. ما تطبيق بدهند

اين عمل شروع شود، به موقع هست يا نه؟ آيا تحليلی که امروز هم به ان معتقد هستيم، 
چنانچه به موقع نباشد، جريان ديگری را که ممکن است فايده اش برای مجموعه جنبش ما 

  .بيشتر باشد، فلج نخواهد کرد؟ در بسياری از موارد، حتما فلج خواهد کرد
می تواند به اين دليل باشد که مطرح کردن . ناگونی داشته باشدسکوت می تواند داليل گو

نابجای پاره ای مسايل، به جهات ديگری که امروز عمده تر و برای تغيير بنيادی جامعه در 
شما اگر تاريخ را بررسی کنيد خواهيد ديد که . شرايط کنونی تعيين کننده هستند، زيان برساند

ميت بسيار تعيين کننده و به اشکال گوناگون خود ، دنبال  با اه- تاکتيک سکوت-اين تاکتيک
تفاوت ما با انقالبيون بی ظرفيت و کم تجربه، با همه آن ها که در چارچوب . شده است

انقالبيونی که لنين درباره آن ها . انقالبيگری خرده بورژوازی می گنجند، در همين جا است
، فشفشه آتشبازی را دیده اید که وقتی باال ، مثل فشفشه آتشبازی»ر می گيرندُگ« می گوید 

می رود، با آن رنگ های زیبایش همه را به حيرت می اندازد، اما یک لحظه بيشتر در 
یک تکه مقوای سوخته و دود . تاریخ عمر نمی کند و بعد خاموش می شود و پایين می افتد

  .زده است که زیر پای رهگذران رها است
شفشه وار نيست که با هر حادثه ای يک فشفشه به هوا رها کند يک جريان فما، سياست حزب 

سياست حزب با مسئوليت عبارت است ! من گفتم! من اظهار نظر کردم: و چيزی بگويد مانند
چنين حزبی، همواره . از دنبال کردن پديده ها و برخورد با آن ها، با تمام دقت و مسئوليت

ايجی به ت ها و برخوردهايش با مسايل چه نتبايد اين را مد نظر داشته باشد که برداش
» دموکراتيک « ست داليل اينکه چرا ما با اين جريانات به اصطالح اين ها. بارخواهند آورد

: ما بر خالف گروه هايی که هياهو به راه می اندازند و می گويند. اينطور برخورد می کنيم
ن حاکم که هنوز جريان خمينی از طرف جريا« و يا » !همين اآلن فاشيسم پشت در است« 

به عکس . ، به اين چيزها اعتقاد نداريم»ختی عليه دموکراسی انجام می گيرداست ، حمالت س
. ن حدی وجود دارد، که در گذشته هرگز نداشته ايمآمعتقديم که در ايران دموکراسی هنوز به 

يم، شرايط فعاليت  را هم با حاال مقايسه کن1320حتی اگر چند ساله اول بعد از شهريور 
در آن دوران، که دوران قدرتمندی حزب ما . حزب ما چندان آسانتر از امروز نبوده است

زدند، می کشتند و در  ريختند مراکز حزب را غارت می کردند، رفقای ما را می بود، می
در بسياری از نقاط، ما اصًال نمی توانستيم . نقاط مختلف کلوپ های ما را آتش می زدند

در عين حال که قدرت ما بسيار . خالصه، شرايط هيچ از اين بهتر نبود. پ باز کنيمکلو



در دوران . زيادتر بود، رقيبی در ميدان نداشتيم، آزادی بيشتر از اين برای ما وجود نداشت
ما روز ها . دولت دکتر مصدق، حزب ما اصًال علنی نبود و نمی توانست کار علنی بکند

حاال شما ببينيد، اغلب روزنامه ها، احزاب و نيرو ها هر چه . ان بياييمجرأت نداشتيم به خياب
خوب گروه های ارتجاعی . هر وقت بخواهند تظاهرات می کنند. می خواهند می توانند بگويند

بينيم که نيرو های   و ما میمی آيند و برخورد به وجود می آيدآن ها هم . فاشيستی هم هستند
نمی آيند به . خره می آيند و از اين تصادمات جلوگيری می کنندوابسته به قدرت حاکم باال

کمک فاشيست ها و ارتجاعيون برای سرکوب کردن و به هم زدن تظاهرات، بلکه می آيند تا 
! ز بين رفتدموکراسی ا«هياهوی . نظم را حفظ کنند و تظاهرات با آرامش انجام بگيرد

شه ای گروه هايی است که شرايط مبارزه ، يک مقدار جنجال فشف»!دموکراسی در خطر است
در دوران های به مراتب محدودتر دموکراسی را  نديده اند، از درون ارتجاع فاشيستی بيرون 

. پرورانند آمده اند و رويای يک دموکراسی مطلق و بدون هيچ بند و مانعی را در سر می
مپرياليسم و ارتجاع بوده مقدار ديگری هم، جنجال ساخته و پرداخته و تنظيم شده ساواک، ا

اين تحريکات توانسته است در محافل مذهبی عکس العمل هايی ايجاد کند، و بعد در . است
 از –گرايان  اشتباهات چپ. گرا، تبديل به برداشت و برخورد متقابلی شده است محافل چپ

 را  آن–قبيل شرکت نکردن در رفراندوم و موضعگيری های نادرست نسبت به امام خمينی 
تکميل کرده ، همه اين ها با هم آميخته شده، و اين حالت برخورد و سايش نامطلوب را بوجود 

و با کمال تأسف بايد گفت که . آورده است که متأسفانه روز به روز هم دارد شديدتر می شود
عقل و منطق دارند بايد با احساس مسئوليتی بزرگ، تمام  در اينجا، آن نيرو هايی که داعيه

و . شش خود را به کار ببرند تا عوامل اين حالت تشنج غير طبيعی از ميان برداشته شودکو
گرا در آينده  ويژه گروه های چپه اين به مقدار زيادی به نحوه عمل گردان هايی از جنبش، ب

تا آنجا که به حزب ما مربوط است، حزب توده ايران تمام کوشش خود را به . بستگی دارد
ما نمی توانيم تأثير . گرايان را کمتر کند مگر تأثير منفی اشتباهات چپبرد تا  کار می

ما تنها قدرت . گرايان را کاهش دهيم، زيرا قادر نيستيم در آن جهت عمل کنيم اقدامات راست
ما با سياست خود تنها می توانيم طرز تلقی نادرست . خنثی کردن و افشا کردن آن را داريم

به نظر من . های مختلف حنبش را نسبت به حزب خود تغيير دهيمبعضی از نيروها و گردان 
همين تغييری که اخيرًا در برخورد محافل مبارز مذهبی که دارای تمايالت خلقی هستند، 
نسبت به جريانات چپ بوجود آمده است، و بر طبق آن در ميان نيرو های چپ تفکيک قايل 

ار هفته پيش، هر اتفاقی در هر تا چه. می شوند، محصول سياست درست حزب ما است
وزير در همين آقای نخست . کجای ايران می افتاد، به گردن حزب توده ايران می انداختند

، مسئوليت تمام حوادث نقده، خوزستان، کردستان و غيره را به نطق های چند وقت پيش خود
. ها رامی کنندای ها هستند که اين کار  گردن حزب توده ايران می انداخت و می گفت توده

ولی جريان حوادث او را ناگزير ساخت که به برداشت و ارزيابی درست تر و دقيق تری 
برسد و در يابد که اوًال در اين حوادث همه نيرو های چپ دخالت ندارند و ثانيًا حزب توده 

  .ايران از اين جهت، سياست غير قابل ايرادی دارد
مان چريک های فدايی خلق ، يکی از گروه هايی که ما متأسفيم از اينکه در اين ميان، ساز

می بايست نقش مثبت و مؤثری در تحوالت پس از انقالب داشته باشد، در نتيجه اشتباهات 
فوق العاده بزرگ سياسی به يکی از عوامل تشنج در داخل جنبش کنونی ايران تبديل شده 

 و عوامل امپرياليسم می دهد تا اعج نيرو های راست، ساواک، ارتتاست و دائمًا بهانه به دس
 بيشتر بهره – که هدف اصلی همه فعاليت هايشان است –بتوانند از آن برای ايجاد تشنج 

  .برداری کنند
هر چند که در طول صحبتم به طور ضمنی، درباره آن . حاال می پردازيم به مسئله کردستان

بطور کلی امپرياليسم . رنجی استمسئله کردستان، مسئله فوق العاده پيچيده وبغ. توضيح دادم
يکی از . االن در سه يا چهار جبهه اساسی مشغول ايجاد تشنج و تحريک در ميهن ما است



ه تناقضاتی است زيرا محروميت های ملی، از جمل. اين جبهه ها، در زمينه مسايل ملی است
ربايجانی، کرد، آذ: محروميت ملی خلق های غير فارس. ود داشته استجکه در جامعه ما و

مسلمًا اين محروميت ها پس از انقالب حدت بيشتری پيدا می کند، اين . بلوچ، عرب و ترکمن
خلق ها از انقالب پيروزمند، به حق انتظاراتی در جهت پايان دادن به محروميت های خود 

خلق کرد در دوره های پيشين، چندين بار مورد تهاجم فوق العاده بيرحمانه ارتجاع . دارند
خير، در همين دوران ا. ار داشته، اين مسئله در کردستان حالت خاصی به خود می گيردقر

رژيم شاه و محافل راستگرای بعثی عراق، با  سازش درکه با خيانت مصطفی بارزانی 
ملت کرد در ايران تحت فشار شديد قرار گرفت و . شکست بزرگی به جنبش کرد وارد آمد

خاصيت . ه نقاط مختلف کوچ داده شدند و يا تبعيد گشتندبسياری از فرزندان آن با زور ب
انفجاری کردستان از هر جای ديگری بيشتر بود و بسيار زودتر از نقاط ديگر نيز حرکت 

به موازات نيروهای مترقی، ضد انقالب هم به علت همين ويژگی توجه . خود را آغاز کرد
 گيری از اوضاع کردستان به سود خاصی به کردستان کرد و تمام نيروی خود را برای بهره

  :اکنون، در کردستان عوامل زير مشغول عمل هستند. خويش به کار انداخت
  . نيروی خلق کرد که خواستار حقوق ملی و دموکراتيک خود است-یک
 ارتجاع کرد که می خواهد نتايج همين تغييرات محدود و نيم بندی را هم که در دوران -دو

 از ميان ببرد و بار ديگر اوضاع را به -ند اصالحات ارضی و غيره مان-اخير انجام گرفته
  .حالت گذشته برگرداند و تمامی امالک و زمين ها را پس بگيرد

 نيروی خارجی امپرياليسم که می خواهد از برخورد خواست های خلق کرد با مجموعه -سوم
د بهره برداری کند و جنبش ضد امپرياليستی ايران، و نيز تحريکات ارتجاع کرد به سود خو

مسئله ملی را به گره باز نشدنی جنبش تبديل کند و از اين راه مجموعه جنبش را ضعيف کند 
  .و به گرفتاری های داخلی مشغول سازد

 محافل حاکمه عراق، که از حل مسئله کرد در ايران فوق العاده بيمناک است و به -چهارم
ه همين جهت، به تحريکات گوناگون متوسل ب. هيچ وجه مايل نيست چنين کاری عملی شود

ست از افزايش هر چه بيشتر می گردد تا بهترين شکل اوضاع مطلوب خود را که عبارت ا
زيرا اگر اوضاع در ايران تثبيت گردد و حقوق ملی . وردآتشنج، در کردستان ايران بوجود بي

رزات خلق کرد عراق و دموکراتيک خلق کرد شناخته شود، تأثير عظيم آن موجب تشديد مبا
  .به تمام اين نيرو ها، بايد عناصر و عوامل مخرب ساواک منحله را هم افزود. خواهد شد

خوب، غير از اين ها، عناصری از داخل جنبش، يعنی آن ها که آزادی خلق کرد را می 
چپگرايان، افراطی های مذهبی که خود به گرو های مختلف تقسيم می : خواهند نيز هستند

مانند شيعه، سنی و گروه های ميانه اين دو که طرفدار جلو گيری از اختالفات مذهبی شوند 
چنانکه می بينيم عناصر بسيار زيادی در جنبش کردستان دخالت دارند که . هستند و غيره

گاهی اوقات شناخت سرچشمه اصلی و عامل عمده و تعيين کننده حوادث و پديده ها را دشوار 
يل است که ما تمام کوشش خود را در جهت پيدا کردن يک راه حل دقيق به اين دل. می سازند

دوستان بدانند که اين مسئله روز ما . برای برخورد صحيح به مسئله کردستان به کار می بريم
 و نيز -روزی نيست که رفقای کرد. است، و تمام توجه ما را به خود معطوف داشته است

  . اين مسئله مشغول نباشند ما در داخل رهبری حزب، با-غير کرد
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