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هيئت ويژه کردستان اعالم کرده است که احزاب و سازمان های سياسی نظريات و 

در کردستان و همچنين ساير مناطق ) خودمختاری(پيشنهادهای خود را درباره خودگردانی 
 به عنوان تنها و نخستين سازمان حزب توده ايران، که. اقليت نشين ايران بيان دارند

سياسی ايران، همواره نظريات اصولی خود را درباره رفع ستم ملی از خلق های غيرفارس 
ساکن ايران، از جمله خلق کرد، ابراز داشته و با پيگيری در راه تحقق آن مبارزه کرده 

به کردستان ) خودگردانی(است، اينک طرح پيشنهادی خود را درباره واگذاری خودمختاری 
ايران ـ و همچنين ساير خلق های غيرفارس ايران ـ به اطالع مقامات مسئول و افکار 

 توده ايران بر اين اساس طرح پيشنهادی هيئت ويژه در کردستان  حزب.رساند عمومی می
 .را نيز ارزيابی خواهد کرد

 
) الل طلبانهاستق(بزرگ مرم ايران يک انقالب ضدامپرياليستی نظر به اين که انقالب 

است، نظر به اين که خلق کرد در کنار ديگر خلق های ايران، در ) دموکراتيک(و خلقی 
  پيروزی اين انقالب بزرگ شرکت فعال داشته است،

نظر به اين که شرکت فعال خلق کرد در اين انقالب، همانند شرکت فعال ديگر اقليت 
مپرياليسم و تامين استقالل کشور، رفع های ملی ايران، عالوه بر رهايی کشور از يوغ سلطه ا

ستم ملی ديرپايی است که بويژه در دوران رژيم دست نشانده پهلوی بر خلق کرد و ديگر 
 خلق کرد و ديگر اقليت های ملی به حق اقليت های ملی اعمال می گرديده است و در نتيجه

  انتطار دارند که پس از انقالب ، از ستم ملی آزاد گردند،
ين که نيروی حياتی و رشد همه جانبه جمهوری اسالمی ايران بستگی به نظر به ا

شرکت فعال، داوطلبانه، آزاد و کارای تمام خلق های ميهن ما در زندگی سياسی، اقتصادی و 
اجتماعی دارد و اين مشارکت را با احترام متقابل به مذاهب، آداب و رسوم، فرهنگ ملی و 

  تامين کرد، زبان همه خلق های کشور می توان 
نظر به اين که حفظ و تحکيم وحدت ملی، استقالل و تماميت ارضی کشور فقط  

برمبنای اتحاد داوطلبانه همه خلق های ايران تامين شدنی است و اين اتحاد داوطلبانه برپايه 
خودمختاری اداری و فرهنگی به همه خلق های کشور، در چارچوب ايران واحد و واگذاری 

   ايجاد می شود و استحکام می يابد،تجزيه ناپذير،



و نظر به اين که عمده ترين وظايف همه خلق های ايران و همه نيروهای راستين 
انقالبی، تثبيت، تحکيم، گسترش و تعميق انقالب ايران در جهت تامين و تضمين استقالل تام و 

 از شرايط اصلی تمام کشور در تمام ابعاد آن و در جهت تامين منافع زحمتکشان است، و يکی
  اجرای اين وظايف وحدت خلق های ايران است،

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

  
  .ردند ُک ـ کردستان ايران منطقه ای را در ايران شامل می شود که اکثريت اهالی آن1
ر شود ـ  استان يا استان هايی ات کشور ـ که بايد در آن تجديد نظ ـ اين منطقه در تقسيم2

  .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 باشد4

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

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

  .جلسات هيئت دولت جمهوری اسالمی شرکت کند
امور محلی کردستان را در ) خودگردانی(  ـ شورای کردستان ايران ـ ارگان خودمختاری 6

  .زمينه های اداری و سازندگی و فرهنگی اداره خواهد کرد
  

  )خودگردانی(حقوق و وظايف ارگان خودمختاری 
 

  :ودبه شرح زير پيشنهاد می ش
ت خارجی، بازرگانی و مرزبانی، سياس) ارتش(ط به دفاع ر از مسائل مربويغه ب)  1

تنظيم بودجه  خارجی و امور گمرکی، برنامه ريزی عمومی اقتصادی برای سراسر کشور،
 اخذ اعتبار وام از داخل کشور، عمومی کشور، سيستم اداره عمومی پولی و بانکی کشور،

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

سنگين، از جمله صنايع نفت و گاز و پتروشيمی، بهره برداری از معادن، که در اختيار دولت 
 تمام ديگر امور محلی را در زمينه) نیخودگردا( مرکزی خواهد بود، ارگان خودمختاری
ازندگی، خرج بودجه هايی که به کردستان تعلق می های سازندگی، برنامه ريزی برای س

گيرد، رشد کشاورزی و اقتصاد روستايی، آموزش و پرورشو امور فرهنگی، راه سازی، 
ه های شهرسازی و تامين مسکن برای اهالی شهر و روستا، مطبوعات و انتشارات و رسان

  .گروهی محلی را اداره خواهد کرد
 انتخاب خواهد کرد و به )خودگردانی(مسئوالن ادارات کشوری را ارگان خودمختاری  ) 2

اين مسئوالن پس از تصويب مرکز . تصويب وزارتخانه های مربوطه در مرکز خواهد رساند
 .ئول خواهند بودبه کار گمارده خواهند شد و در برابر وزارتخانه های مرکزی مربوطه مس

نيروهای انتظامی . 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(گمارده خواهند شد و در برابر ارگان خودمختاری 

 . سپاه پاسداران مسئول خواهند بودو فرمانده کل) وزارت کشور(



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

االت شخصيه و حقوق مدنی و از جمله در مسائل مربوط به احو. 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
مذهب تسنن در کردستان ايران رسميت دارد و ديگر اديان و مذاهب و پيروان آن ها )  6

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

ا با ضع کند، تعنوان سهم کردستان از بودجه کل کشور دريافت می دارد، عوارض در محل و
دولت مرکزی در تقسيم بودجه . در عقب ماندگی کردستان را رفع کسرعت بيشتری بتوان

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. داشته شده اند، تخصيص دهد
 عمومی که دولت مرکزی برای رشد در برنامه ريزی) دانیخودگر(ارگان خودمختاری )  8

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

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

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

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

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

از راهنمايی تا . ر هفته تدريس خواهد شددر اين دوره زبان فارسی هم ساعاتی د. خواهد بود
پايان دبيرستان تدريس دروس به زبان فارسی خواهد بود، ولی تدريس زبان کردی، همراه با 

 . ادامه خواهد يافتتدريس ادبيات کردی
سازمانده شبکه مدارس و تدريس در مدارس بشرح باال ) خودگردانی(ارگان خودمختاری 

  .خواهد بود
جمله مکاتبات اداری، در کردستان ايران به زبان کردی است، ولی می، از مکاتبات رس)  11

زبان فارسی زبان مشترک تمام خلق های ايران . مکاتبه با مرکز به زبان فارسی خواهد بود
  .است
در کردستان يک دانشگاه با دانشکده های علوم و فنون مختلف تاسيس خواهد شد، که )  12

 خواهد شد، ولی دارای يک دانشکده فرهنگ و ادبيات کردی در آن به زبان فارسی تدريس
 .اهد بودونيز خ

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

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

 .يافت
  
 



 :کردستان وظيفه دارد) خودگردانی(وظايف ـ ارگان خودمختاری 
  

  . ـ از استقالل و تماميت ارضی و حاکميت ايران با قاطعيت دفاع کند1
، در راه تحکيم و حکيم وحدت و دوستی خلق کرد با ديگر خلق های ايران ـ در راه ت2

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

  . گيری کندشريات بهرهگروهی ـ راديو و تلويزيون، مطبوعات و ن
 ـ قانون اساسی کشور و ديگر قوانينی را که برای سراسر کشور تدوين و تصويب می 3

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

، انتظامی، فرهنگی و غيره، طی  ـ در مورد تمام جوانب مختلف امور اداری، اقتصادی4
گزارش هايی که مقررات آن بايد وضع گردد، دولت مرکزی جمهوری اسالمی ايران را در 

  .جريان گذارد
  

          **  * * **  * *  
  

 که در مذاکرات مسالمت آميزی که برای حل مسئله حزب توده ايران اميدوار است
  . طرح فوق مورد توجه کامل قرار گيردکردستان انجام می گيرد،) خودگردانی(خودمختاری 

ماده است که با احساس مسئوليت کامل نسبت به حزب توده ايران مانند گذشته آ  
ضرورت حل مسئله کردستان مبتنی بر احقاق حقوق خلق کرد و ديگر خلق های ايران، که 

در يران مورد ستم ملی بوده اند، برای تحصيل و تامين وحدت يکپارچه و پوالدين خلق های ا
  . امکانی را که در قوه دارد، به کار بنددچارچوب ايران واحد و مستقل، هر

  .بته می تواند مورد بررسی، تنقيح و تکميل قرار گيردطرح پيشنهادی فوق ال  
 


