
     
  
  

  درباره خودمختاری خلق های ايران

  حزب توده ايران
پيوسته به اين دليل که پيگيرحقوق خلق ها و 

ها بوده، متهم به تجزيه  حق خودمختاری آن
  !طلبی شده است

  

 تير 30 شنبه ،42دوره هفتم، سال اول، شماره     
  ريالپانزدهشماره   ـ تک1358ماه 

  
نخستين حزب سياسی دوران اخير است که حزب توده ايران اين مطلبی است بر همه عيان 

آذربايجانی ها، ُکردها، ترکمن ها،  فارس ها، اننددر ايران خلق های گوناگون م: که گفت
در اين خلق ها آگاهی ملی اوج گرفته و نمی توان وظيفه . عرب ها و بلوچ ها زندگی می کنند

 که همه خلق ها در اين کشور با حقوق ضرور وحدت سرزمين ايران را حفظ کرد، مگر اين
حزب ما متذکر شد که در عين آن که به علت وحدت تاريخی خلق . کامل و برابر زندگی کنند

های ايران و سرنوشت مشترک سياسی و فرهنگی آنان، پيوندهای سرشتی فراوانی مابين اين 
و مختصات قومی و خلق هاست، در عين حال آن ها با يکديگر از جهت زبان، آداب و رسوم 

به همين جهت حزب ما  .روحی، تفاوت های مهمی دارند، که نمی توان و نبايد ناديده گرفت
معتقد است که برای اتحاد داوطلبانه همه خلق های ايران در سرزمين واحد ميهن ما، بايد 
براساس حل مسئله ملی کوشيد، که در کنار مسئله ارضی ، کماکان از معضالت مهم جامعه 

  .ستا
 موافقت با خودمختاری صحيح ترين راه حل مسئله ملی در ايران عبارت است از  

 با اختيارات مالی الزم و اقتصادی در چهارچوب نيازمندی های (ی و اداری فرهنگی و مل
  .)واحد قومی 

  :  در مسئله ملی برحذر داشته استدو انحرافحزب ما بارها در اسناد خود از 
، که منکر وجود تنوع قومی در )فارس ها ( نيسم خلق بزرگاز انحراف شوويالف ـ 

ايرانند و می گويند، در ايران همه ايرانی هستند و زبان های گوناگون تنها لهجه است و ايران 
اين انحراف . بايد براساس مرکزيت اکيد و با سلطه دربست زبان و فرهنگ فارسی اداره شود

هلوی با کبر و جبروت عجيبی دنبال می کرد و شووينيستی را سلسله پليد سرنگون شده پ
خلق ها در يک ديگ واحد بود و برای اين منظور يک  اجباریمنظورش مستحيل کردن 

سری تدابير موذيانه انديشيده بود که خود، مسئله ملی و حل آن را در ايران دشوارتر از 
  .هميشه کرده است

ورت وحدت خلق ها در که منکر ضر، از انحراف ناسيوناليسم خلق کوچکب ـ 
در تعيين سرنوشت را به روش های جدايی گرايانه و وطن واحد است و مسئله حق خلق ها 

در شرايط مشخص کنونی تاريخی، موقعی که انقالب در معرض  .تجزيه طلبانه می کشاند



تهديد شديد ضد انقالب جهان و ايران قرار دارد، بی اعتنايی به سرنوشت مجموعه ايران و 
  . رجه اول قراردادن مسئله ملی خطايی است عظيمدر د

حزب ما مدافع پيگير تماميت ارضی کشور و حق حاکميت آن است و هرگونه جدايی 
 شرايط کنونی، با تثبيت نظام انقالبی در سراسر  دراولويتاما . طلبی را محکوم می کند

خودمختاری کسی که در اين شرايط برای مسئله . کشور و طرد قطعی ضد انقالب است
اولويت و مطلقيت قائل شود و با تمام قوا، به اين بهانه، رهبری انقالب را تضعيف کند و 

 به شووينيست های آريامهری و اربابانش کمک برساند عمالتحت عنوان های ظاهرالصالح، 
، چنين کسی دچار انحراف ملت گرايانه و تنگ ) عمال، يعنی صرفنظر از نيات می گوييم(

  .نظرانه جدی است
  گنبدحوادث در يک سلسله واحدهای قومی در ايران، که به برخوردهای خونين

 منجر شده، حاکی از آن است که همراه با ضد خرمشهر، مريوان، نقده، سنندجقابوس، 
» دفاع از حق سرنوشت خلق های ايران«ر زير پرچم دلپذير د انقالب، عناصر بی مسئوليتی،

به قول . ، در واقع آب به آسياب ضد انقالب می ريزند»حق خودمختاری اين خلق ها«و 
  .، سخن درستی که در هدف نادرست است»کلمة حق يراد به الباطل«عرب 

 پيگيری همه می دانند که حزب توده ايران، در بحث پيش نويس قانون اساسی، با چه
حزب ما می داند که در . از ضرورت تامين حقوق حقه خلق های ايران دفاع کرده است

درون هيئت حاکمه، پس از انقالب، افراد و عناصری هستند که نه به وجود خلق ها در ايران 
بيش نمی دانند و حزب توده » افسانه ای«و نه به حقوق آن ها باور ندارند و همه اينها را 

مسلم است که اين  .متهم کرده اند» تجزيه طلبی« به سبب قبول اين واقعيت بارها به ايران را،
افراد روغن در آتش می ريزند و با اظهارات و اقدامات بدون مسئوليت، آتش تعصب ملی را 

  .فروزانتر می سازند
، »چپ«در واقع و نفس االمر نقشه همين است که کسانی از راست و کسانی از 

  .ب را داغ تر و داغ تر کنندکوره ضد انقال
  :ولی رهبران جنبش های ملی در سرزمين ما، به عقيده راسخ ما، بايد توجه کنند که

، آنچه که مقدم است عبارت است از وحدت عمل همه خلق های ايران، در اوال
  به منظور به سرانجام رساندن کار ناتمام انقالب ايران،انقالب، پشتيبانی از رهبری 

بارزه به حق در راه تامين حقوق خودمختاری بايد به شکلی انجام گيرد که ، مثانيا
  دشمن مشترک، يعنی ضد انقالب از آن بهره مند نشود،

، ابدا به عناصر مشکوکی که در زير شعارهای ماوراء چپ، خود را دلسوز و ثالثا
نند، ميدان مدافع حقوق خلق ها نشان می دهند، ولی هدف های بکلی مغايری را دنبال می ک

متاسفانه در همه واحدهای ملی اين عناصر نقش آتش افروزی و منفی بازی کرده . داده نشود
  .اند و می کنند و متاسفانه النه های خطرناکی در اين نواحی ايجاد کرده اند

ما نگرانی خود را از وضعی که اکنون در واحدهای ملی وجود دارد و آبستن 
  .و خونين است، اعالم می داريمدرگيری های زايد و رنج خيز 

ما از رهبری انقالب توقع داريم که تمام مساعی الزم را برای داشتن يک سياست 
ما می دانيم که خود رهبری . صحيح، که حقوق خلق های ايران را تضمين کند، بکار برد

انقالب دچار چه اشکاالت و موانعی است، ولی در عين حال به بصارت و جسارت منطقی 
    .  رهبری نيز معتقديماين

ما از رهبران با نفوذ واحدهای ملی، از آن ها که صادقند و جز دفاع از حقوق خود 
هدفی ندارند، انتظار داريم که با تمام قوا از بروز تصادمات تضعيف کننده انقالب پرهيز کنند 

 با رهبران  مسئلهحل مسالمت آميزو به تحکيم روند عمومی انقالب در کشور بپردازند و به 
  .انقالب و دولت بپردازند



، که منشاء آن عشق به ايران و خلق های آن است سمع قبول نداهای هشيارانهآيا اين 
  خواهد يافت؟

ما . حوادث آينده نزديک پاسخ اين سئوال نگرانی آور را بيشتر روشن خواهد ساخت
 .   تکرار می کنيمدر گذشته بارها هشدار داده ايم و اينک، بار ديگر اين هشدار را 


