مسوضعما درقال ستله شی در
ایسران بطور کلسی و در کرد ستسان

ایران از یکسو کشوری است تحت سلطهمپریا لیم
و از سوی دا یگر کشوری است مرکب از ملیتها یگوناگون
و همین جهت نیز مسکله ملی در آن اهمیت متاغف
دارد؛

از طرفی تمام خلقبای ساکن این سرزمین ر

مبارزهای ملی و دمتراتيك در مقابل امپریالیسم قسرار

میگیرن .و از طرقی دایگر ملیتهای گرناگون ساکن آیسن

سزمین برای رهاگی از ستم ملیای که از چپارچویسه
دولت واحد کنونی بر آنها وارد میشنود » هسنارزه

میگلند  ۰هرگونه برخوردی با مسئله ملق باید ایستندو

جتیهستفاوت» اگر چه متقابلاً یم پیوسته را ؛ درنظر
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مسئله ملی در ایران از همان آغاز » اساسا در

رابطه با سلطة آمریالیستی مطرح شد زیرا این درست

است که پیشاز سلطه امهریالیسم نیز در محدود» پساه:

دولت نسیتاً متمرکز  اقوام و ملیتهای گوناگون زندگسی

میکرد اند ولقی درآنزمان این د ولت متمرکز به دلیل

شرایط سباس و اقتصادی ویژهای پراساسنظسا ما

۲

تولید ی نگود الی بوجود آمد* بود ورشد روایسسس

بورژواگی و سرمایهد ری در سطحی نبود که پیسدایش
ملتپا را که حاصل رشد روابط سرمایه داری است»

باعث شود

 ۰همانطور که روابط سرمایهد آری درایران

اصولا در رابطه با آمپریالیسم بسط و گسترش یافت »

همانگونه نیز مسئله ملی در این رایطه پ .ید آمد.اگر

مسقله ملی در رابطه با سلطه امریالیستی بوچسنود .

آمد  6حل آن نیز به مبارزه با آمپریالیسع ود رهسسيم.
شکستن این سلطهوابسته است  ۰کر امپریالی



ستم ملي را وسیلهای برای سرکوب خلقبا واستشس ار

آنپا قرار داد ۹مبارزه برای رها از ستم ملی نی

باید به جزگی جدائی ناپذ یر از مارزه ضد امپریالیستی

تبدپل شود  ۰همین امر است که مسکله ملسی راد

مارزه شد امریالیستی کلونی ما از آهعیتی ویسس*

برخورد ار میکند ۰

اگر چه مسئله ملی در موحله کنونی نبارزات ضصد

آمریا لیستو خ نقبای ایران » بویژه در رابطه با خلق

کرد مطرح شده است » ولی طرح وحشل انقلایسی

این مسقله از لحاظ تمامی غلقهای ایران  ۴سس

وسیغی او نیروهای بورژوائی» از بورژوازکه  :تسه

گرفته تا خرد موردوازی د یگرات فعالانه به تیلیس

۲
نظرات اتحرافی خویش در سطح جاممه شخولنشد و

اید گولوژیهای گوناگون از پان اسلامیسامگرفشه تسا

ی تحریف شد* برای مخد وشکرد آن مسئله ملی

ر ایران بکار گرفته میشود ۰ .بویژه این روزها ماضد

 ۲سیم کر رك خرد مورژواش ازازشماراش
آن

تعیین سرنوشت صرفاً بوسیله و پوششی برای آپنیسدو

بست هأوتسلیم طلبی های اسسترتاتویلاه خرده» پورژوازیه

ارتقایل بورژوازی و نیروهای وایسته درآمد » است.

در رابطةٌ با مسئله ملی در کرد ستان ینیم کته

گنه  :شورای ملی مقاومت» .رچهارچوه "برنامسه""

شود  6یعتی دار پناه ارتشو بوروگراسی آمپزیالیستسی
تصمیم دارد .با تکیه به اصل " تمامیت ارضی "یه
زد ستان "شود فتاری "بد هد و همچنین ممیینیم که

بچگونه جرد رات کرد ستان ایوان اعلا م میکندکه

"*یمققی طرح شمسورای ملسی مقاومت در واقع تحقق
بیاستهای ای مردم کردستان است ۲#.

از سوی دیگرکومله و سایو نیروهای شرکت کننده

مزب کمونوست "بالاخره املا م کرد ماد که " :اکنون

چاه شماره  ۹۸۱صفحه م
هضا خبسه.

 :دبیر کل حزب د موکرات با صدای کردستان درتاریخ

اآدر ٩۲3

3

-

3

بعینه آشکار کته استکه جمپوری اسلامی د رکرد ستان
جای برای خود .در هیچ قشری از تود مهای خلق کر

ندارد  ۰آشکا ر کته است کهجمپوری اسلامسی او

کردستان تمامایك

اشغالکراست٩

آوازا

نپّیجهمیگيرند رل ی یتا ی
فویتعلی گکتری برخوردمت *است  ۰.وبه این
تیب نشان مید هندکه نه حاضرند حل مسئله ملسیرا

 2رابطه با مبارزه طبقاتی در کردستان ببیتند و تسه

آنرا بلافاصله در ارتباظط با جنیشضه امپریالیستیدر
ایران میبینند : ۰

شرایطی که تنگهنظری خرب بورژواشی » درك
کوته گگرانه مود را از مسئله ملی در درون مفوفخلق

فعالانه تبلیخ مکند و بورژوازی وایمسته بهمپریالیسمنیز

با تاککیکهای گوناگون خود.ء از " وحدت اسلاسی "و

" وعداتملی "گرفته تا *استقلال ملی "با ها

وابستگی در مشوبکزدان ذ هن تود ها میکوشد»تشریج

و تبلیخ نقطه نظر پرولتاریائی و برتامه او اد ر مسکله ملی
بخشمهعی از وظایف کونیستها را تشکیل میدهد ۰

نخستین گام جدی که برای تحلیل و تشریج نقطه

نظر پرولتاریا و برتنامهاو در باب .مسئله ملی دراسن

هت کارگرمونیست شباره٩ض  ۲نیز ۲1

۰

مرح
له اهمیت د ارد » حمانا زد ودن ایپام از شمسار

آساسی "حق ملل در تعیین سرنوشت خود ر

وسی
سع ترین تجلی این حق یعنی "*حق جدا شدان"
ون
شسسان دادن حدود و شغور مشخصونتا پسیج

عملیای که از آن حاصل میشود  /مباشد  ۰آگسسر

اینکار صورت ن
گیرد و به تگرار بیرن وبی محتوای این

شع
ار اکفا* گرد به راه را برای تقو دشمن به صسف

انقلا بو به انحراف کیان آن  بازگذ اشتهایسم «

هی کسانیکه روزی هزار باراین شمار را تکسرار

مکیرکدننسدتا*نمآلبزعایمممیسشتولنزدم کخهر موشجلااًزردقعایسرهتم :م
یلسس
ای دتا
سرمایهد آری و امپریالیسم نیست ۰

۱

در نزد اینها که ستم علی را زائید ه همست .

و*"ماحسقیاجتد "ائنییبی"نبندپی»چوشجهع يالكر "شحعقارتصانیقیلانبیسوردنموکرشاهتیف7
ی

«پسصرف عنوان کرد ن این شعار مایت طرا ح

آنرا روشن نمیکد  باید دید که هر کنو پا هر
نیروگی باچه برداشتی این شمار را عنوان ,میکند ۰
برای کمو :پا درمسئله ملی »شهار "حسی
 ۰و  * 5و" حق جداگی

نقطه عزیمت را

مید هد  .کمی که این اصل را نهذ یود وحرکت
تشکیل

۹

خود را در این زمینه از آن شروع نکد » بسمچوجه

حق ندارد خود را تمونیست ید اند  ۰ولی همانطسور

که در بالا آشاره کرد یم » صرفعنوانکردیی!آیسسن

شنمایرس»ت..د»الایزلكندککمرونیتستوپادراضیه آنقلایییسسودان
ینشعاز پا اراد» اززاد

تودههاً همراه است  .معنای این " ۱راد آزاد تودهها

چیست؟ معنی آن  ۱ای خو من

نیازا
 2نظر خود را پیرامون دا

خود بیان ند  ۰اشامت راه کمونیستها از را

کسانی کهگیان میکند با مظاوشه هایس

امهریالیستی میتوان ستم ملی را بر اساسشعار" حسق
متعیین سرنوشت " حل کرد » ویا آنباکی که گسسان
یکند ستم ملی در شرایط بقای مناسبات امپریالیستی

بر آساسشمار "حق تعیین سرنوشت " قابل رفضسسع

است »جد! میشود  ۰ما میگوئیم تا ارتش ویوروکراسسی
وابستسه به آمهریالیسم وجود دارد » تا متاسیسسات

آپرياليستي وجود دارد » اختناق تریز ناپذ بروآزادی

برای نود فولا یر میک ابیت پص د رچنین صورتی »

زرایفام یار "حق تعیین سرنوشستا " ر

حق جدای "را تحقق بخشیم باید یرای مگراسی
«بارزه کم ؛ زیرا تنها در يك دمگرامسی استکهاراده
تود مفای ملتهای تحت ستم » آمتان تجلی مییایسد ۰

۷

برا ی دمگراسی باید آرتشو بوروکراسی  آمپزیالیستیو
مناسبا امپریالیستی را براند ازیم  ۰در یاه
ی
شعار "حق تعیین سرنوشت * با تمام ممنای انقلابیش
خود را نخان مید هد ونشان مید هد که چگونه له

نسئله ملیتپا و بطورگلی خل مسقله ملی بلا فاصلسمر

ناگرّیر د رخه مت انقلاب د مگرافيك و ضد آمپزیالیستنی:
قرار دآرد .لیا که گبان میکنند در شرایط وحسود

زابستگان و *جاش* سازان دازکردستان تود ههای

خلقکرد خواهند توانتبت * راد انه* اراد »خود را

بیان کیزد و مرنوشت خود را تعیین نمایند» به نوی
یه این وابستگان وایستهاند  ۰برای آماده کزدان زمینه

جپت تحقق شممار " حق تعییت سرنوشت او" حس
جدآتی "باید پیششرطآن یسنی محیط آزاد وشرایط

رن مکزاتيله را بوجون آورت و در شرایط کشور ما محیسط

آزاد .و شرایطاد :کراتيك حیطی استکهدرآن ماشین
دولتی وابسته ب :آمپریالیسم و مناسبات اقصادی -

اجتاعیوابسته و بقایا و پشنماند ههای فکودلیم

از بین رفته باشد وپسمجیظآزاد ود مكراتيك یعضسی
انعلاب ارفی با تکیه بر دمقانان در روستاهنسا و

براند اختن سلطه آمپریالیسم از صنمت و نظام پولسی

کشور  ۰و لازبه اانها قل از هر چیز د رهمنکستسسن

 5ماشین دولتیای استکه حافظاشلطه امریا لیم

۸

در متاسبات,اقصادی  -اجتماعی ایران! سترو ستسون

فقرّات آنرا ارتش امپریالهستی تشکیف مید هده»همانطور .

 5خموماً تجریه ششساد اخیر نشان مید هد

و در کردستان بهبچهترین نحو دایدایم دار شارایس

اختناق د یکاتوری امپریالیستی که تود ها از طریبیسقی

سالمت آمیزامگان تشکلند ارند *پروسه انقلاپ»پروسهاي

است طولانی که ازهمان کام نخستابا توسل به قهسر

انقايی در مقابل قپر ضد انقلایی ببهپیش میسرود «

تصور آنگه در شرایط اختناق و د یکاتوری امریالیستسی

تسوده ها » در جریان میا رزات مسا لمت آمیز» چنسآان

تشکلی بیابند که بايك قیام ماشین دولتیوناسبسات

آمپریالیستی را جارو کند» تصوری است پوچ و ماد یدیم

ها چاونهقراس به نظلمت قیاع بپامن  ۷به دالیل آنکه

تودهها بدون سازباندهی و بدون آذاهی برآنچسه

میخواهند جای وضع موجود بگٌذ ارند » به میدآن آمبه

بود ند» نتوانمت سلطه امریاایسم را از کشورپراند از د

و باز ما دید یم که چگونه خلق کرد اکنون بیش از چپار

سال استکه ناچار استبرای حفظ همان انس دك
آزاد پپایی که در جریان این قیاع بد ست آورد ه بسود»
سلحانه مبارزه کند  .پسبرای ایجاد محیطی آزادو
دمتراتيك و برای آنکه ملتهای تحت ستم بتوان دان

آزادآنه اراد خود را بیان کنند  4خنگی طولانسی

بای

در پیشدآریم » جنگی که بتدرج ماشین د ولکسسی
را تخریجسمیکند و احیانا مطقه به منط 6شاسپیس_ ات

اقمادی -اجتماعی وایسته را پومپچيوند ۰

وی مسئلهراند ین صورت مطرح کردیع » یعنسی

وی مبارزه بای د مکراسی ری سای مان
وق جد ای * را
*حق منك دا راتعیین سونوشت خودو

براند اختن سلطه سرمایه انس
در ارتباط دید یم و قول کرد یم که برای تحقق این آمر

جنگی اطولانی ,در پیش« آریم وچه بسا که منطقه پسه
منطق و سنگر به سنگر در مدتی طولانی این آزادی را

کسب کنیم »مستنهای که برایمان مطرح میشود این است
که در متاطقی که به ذیروی انقلاب از چنگال قسدر اس
آآمریالیستی و مناسباتآن رها شده» چه قدارت و چنه

ابناسباتی را قرار دهیم تا هم برای پیشبرد جنگ
انقلابی و رعامخشوهم براای نیل بهآزادی تود سا
بخلتهای ایران بهترین زمیتهرافراهم آورد ءدراینجاست

که میرسیم به پاسنخ این مسئله که تا حد زیادی عناصر

آن دارخود مسگاه وجون دارد » مرجا که مناسسات

وایتشحه بمهمریالیسس را برمیاند ازیم» باید مناسبسات

ملی و د مكراتيك را برقرار کُنیم » باید بای انق .لاپ
آرض در روستاها بطور اطلاق تفوذاخان و ارس اب .

و نزول خوار و سلفخر وبانکیا و شرکتهای تماونسی

1۰

س

آمپریالیستی را براند آزیم تا نیرویعظیم دهقانان پا
تمام وان خویشآزاد شود» ویای :های جنگ انقلایسی

زا استحکام بخشد  ۰باید در شهرها با غلع یه

ازاسرمایاد آری وایسته و سرمایهد اران زالو صفت و رفخ
سلطه بوروتراسی از تود مها » نوروی عظیم تسود ما

را در جهت پیشبرد جنگ انقلاببی آمکان

وسازماند هی د۱د  .خلاصه در هر منطق آزازادشده)

هر چند هم که کوچك باشد وآن نطقه هر چند یه"

مدات کوتاه در دست انقلاب باید » تك درك کارگران و
دهقانان و دیگر اقشار خلقی باید انقلاپ را عبلا حس

کنند و ثمرات آنرا برای زند گی آخود ببینند؛ تا هرز

وحتی اگر مناطق آزاد شده یار دنگر به تصرف دشمن
در آمد »از انقلابجد! نشوند ۰

وقتّی سئلهرایهاینشکلفیمید يم ء میفهمنم که " حق

تعیین سرنوشت "و * حقجدآتی "در شرایط انق ای
ملی و د مکراتيلك و ضدآمپریالیستی در ابران نه تنها يك
شعار تهپییجی وانه تشها يك زمینه تبلیغ بلکه یك رغنمای
عمل در همین حال حاضر است .انقلاب ما »۱نقلا پی

است ضد امپریالیستی » کشور ما کشوری است نوستهره

ودر دوران آمپریالیسم » مسکله ملی و مسئله مستعمرا ات

و کشورهای وابسته چنان بهع آمیختهاند که د یر

 .از یک یر قابل جد!.کردن نیستند  ۰آتهایی که

۹

سا

میخواهند بپر صورت »در شرایط وجود لطس

امپریالیسم و مناسبات امپریالیستی* :ستم ملی را رفع
گند » در حقیقت کاری نمیکنند جز اینگه حداکشسر

شکلی از این ستم نلی را با شکل دا یگری از آن تمویشر

کنند

 ۰.از اینجاست
که ما همچنانکه د ر مورد ایران با

الحاق طلبی امپیریالیستی مخالفت میکنیم » بشاآن

يروهاي جد.ائی طلبی نیز که دار شرایط بقاء مناسبساته

آمپریالیستی خواهان جدائی هستند » مخالفت میکنیم +

«راینجا میرسیم په دومین خصوصیت شعار" حسقی

ملل در تعنییق سرنوشت خود؟*و *حق جداتی" در

نزد کمونیستها که بدون تشریج آن وبذوننشان دادن
نتایج عملی و برنامهای آن هنوز ابپام ایت شماریطور

تامل مرتفع نشده است  :شهار" خن ملل د ار تعییسن
سرنوشت خود * اصلی فحیح و دار هر ساللومالاجراه

را مط میکند  .این درست ات که صرفا وجود استن
شعار و تمریح این امصل میچ سازبالسسی رااز دادن

برتامه میخض در مورد مبارزات آزاد پیخشملت معینسی

بی نیاز نمیکند ) ولی برنامهو نیووی هیچ سازماني نیس

برای این خلقبا » فیچگونه تکلیفی ایجاد نمیکد ۸08+

سازمان پا حزب کمونیستی نمیتواند حق ملل در تعیین

سرنویت خود را به تفهاگی بمستوان برنامه خسسود ٩

1

مثلا"ٌ برای <نیشکنونی خلق کرد دار ایران

نماید » بلكٌه هر نیرو وسازمان کمونیستی باید بپرحال

با تحلیلی نه از شرایط عرنی وذ اهتی این جتیسسش
ارافه میکند» نشان دهد .که یه نظر او این شمارواصل

کلی به چه صورت مشخصی که منحقق شود » به بهتریسن

نحو خواستههای تودههای زحشتتشاین خلقپا ود ررآس

آنپا طبقه کارشز رز برآورده میکند

وی درعین حال غیچ برنامهای نمیتواند اصرل

*حق ملل در تعیریل سرنوشت خود "و لزوم فراهسسم

کرد ن شرایط د مگراتيك برای تجلق اراد ۰زاد اه

تود ههای آین ملینپا را انکار کند  .مقلا وقی له

سازمان کمونیستی در برنامه خود نوعی از خود مختناری

را برای کرد ستان ارافه میکند ء باید پیشاپیش ایس

تاکید کند ککهه البته تصمیع نباتی ر راا دار مورد آینس به
کردستان » اراد » آزاد ودههای خلق کرد خواهد

گرفت  ۰این سازمان کونیستی میتواند برای برنامسته

خود مختاری خود تبلیغ ند ولی حنق ندارد آنوا ب

تودهها تحمیل نماید  ۰2ر مسئله ملق بهترین برنامهها

غرگاه با زور تحمیل شوند به بدترین آنها تید پل

میشوند  ۰پس از اینجا نتیجه مثیریم که از سنمم

کونیست شیچ برنامهای نزد هیچ نیروگی نمیتوانسد
جایگزین اصل"دق مثل در تعیین سرنوشت خسو دا

1۳

:

کرداد و یا بعبارت د قیقر هیچ برنامه کمونیستی نمیتواند

ز هرچیز حاوی این اصل نباشد  ۰ما برنامسه .
را تبلیخ میکنیم ولی سرانجام ۱.ایسستن اراد» آزاد

دای ملظتحاستم است که ایتتاه ین مت

رامین میکند ,آزاین امریله نشیجاد یگرنیزگرفته میشوده
وان این استکه اون ترد ید وید ون واردشدن بنه
محتوای آث؛هر برنامهای را :که حاوی! ین اصل نباشد »

رد میکنیم وبا آن فعالانه به مبارزه برمیخیزیموطراحا آن
آنرا بحنوان قلدرهای احتمالی آیند » به مرد پمعرفشسی
مینمااکیم  ۰ما به هیچکس|جازه نمید هیم برنامه خسود

را بجای امل "حق تعیین سرنوشت "و آحق جداقی *

بگذارد  ۰مقلا ما در حالیکه خود  سار

خود مختاری را برا :۶کرد مستان مید اهنیم. .میتوانیم با هر

نیروی د بگری که شمار استقلال بدعد

هیکسار ي

مبارزاتی داشته باشیم بشرطآنکه آن نیوو نیز حسق خلق

کرد را در تصیین سرنوشت خود از پیش ی یرفته باشد,

سرنوشاتیخگورد ا"کونو"زیحسقتپجادااشمیل *"رحانبقه پلیگلیودترریتنمترحیسسون

یعنی همراه با دمگراسی واقعي جپتتجسلی آراد *
آزاد تود»ها در این زمینه اعلام میککیم » ولی دار عیسن
حال م ۱خواهان پیوستگی واتماد آزاد انه ملتهسا  و

۹

وحد ت پرولتاریا در چپارچویه د ولت

ی بزرگواحسد

عستیم  ۰پستزد ما اغلب خواست الحاق آزاد انسه +

خواستآزادی  جداش را تکمیل میکند  ۰مسا

هوشیاراته مراقبآن هستیم که بورژوازی با استفاده
از شمار "حق ملل در تحیین سرنوشت خود "بسا
ایجاد دولتهای کوچك » ملتها و مخصوماپرونتاریا ی

این ملتپا را از یک یگر جد | نگه ندارد همین جسپت
است که ضمن مبارزه برای تحقق  شمار " حق جداگن" ِ ۹

فواد الحاق داوطلبانه را برای تود مهای ملتهسای
از مند رسته توضیح میدهیم ۰

اون میتوانیم یه اصولی که بر طرح برنامه ما
در مسئله ملی حاکم است*بهرد آزیم  ۰ما برنامه خودر |

در این زمینه بر اساستحلیل شرایطعینی قرآرمید یمد

وقعیت اقمادی و فرهنگی بهترین نعیارهناش است

که بما كيلك میکند تا طرح کلی برنامه خود راتعییسسن
تماقیم  .دا رکشوری شٌل آیوان که براثر 8

آمپریالیستی و ستم ملی د ر مناطق مختلف شرای اش

اقصادی متفاوتی وجود دارد » نمیتوان و دمکراتی
نیست که برنامه واحدی بطور یکسان وبرای همه جسا ":

تهیه کرد  .همهنین نمیتوان و هگراتيك نیست کسه

تنوع ملیتپا را در نظر نگرفت ۰

از تفاوت درايششرایط اقصار ی در مناطق مختلف

۱۰

زوم خود مختاریهای محلی برای آنکه زمینه رشد رتگامل

اقصادی و اجتمای هرچه سریمتر راهم گسرداد»

نتیجه میشود  ۰رچون در اس مناطق این تنوع اقتصاسی
با تنوعملیتها همراه است»معمولاً خداود مناطق
خودمختار را میتوان با معیار ملی تعیین کرد +
وی معیار ملی در نظر گرفته شد ء پلاقاصلسسشسه
میتوان به اصول برنامهای مشخصی اش اره کرد کته
بد ون ترد ید میتوآن برای تحام ملتپای ساکن ایسران
خواستار شه  .حق استفاده آزاد آززبان ملی»داشتن

مد آرسو موسسات فرهنگی » آدارات راران5هپا با
زان ملی »حق استفاد * ورعایت آزادانه عسادات و

سنتهای ملی وغیره وغیره  ۰همه اینبا رامیتوان او

پایدرای همه نلتهای ساکن ایران خواستارشد ۰

میتوان وباید تساوی همه ملتپا والش
امتیازات ملتی بر ملتی دیگر رة خواسستار شد و درراه

آن مارزه کرد  ۰میتوان و باید القاء هسرگونه امتیاز

فرهتگ و مذ هب نلتی را بر فرهنگه و مذ هسیاد بگسسری
خواستار شد ودرراه آن میارزه کرد +
اما يك برنامه ملی علاوه بر این خواستهای ام

باید با تحلیل شخصاوضاع » نام آد اریوخکومت



شخصی را اراقه کلد  ۰لا ما دار مورد کرد تس ان
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ضن آنک
ه"وقول میکنیم که خلق کرد باید از "نی

جدائی

اراد ه آزاد برای استفاد» از
ز۱اين خی ,

برخورد
ار باشد و ضن آنکه ای
ن۹را! نیز اعلام میکیم کب

این آزاد ی برای خدق کرد بابرقراری د مکرا,

[ /جمپنوزی د نگرائ
یه خلق ) در ایران ارتیاطسسی
تاّستنی دارد » وضس
آنکه میگرئیم در چنسسسسان

شنرای
پرو طی مصلحت خلق کرد و در راسآن مصلحسبست .
لتاریای کرد ستان درات

جار پا سایر خلقپساق:

ایوان
داز چهارچوه یلك دولت د مگرا تيك واحد ایست »

شمآنکه برا
ماکن ایرا ی خلق کرد نیز مانیگرخلی س
یای
نح
ق استقاد » کامل از زان نی در

مدار
س»ادارات و دادگاهپا رارا میشناسیم »ضمن آنکه
خلق کرد را
با تام خلقهای دیگر ایران  ۱ز هرلحناظ

ری مید انیم باز بد لیل .آنکه منطق کرد نشین :درابوان 6

از نوی وحد ت اققصاد
ی برخورد ار استاکه درد سر
مناطق همجوار آن
وجود ندارد و هیچئینخلق کرد

از زان و احد وعا
مشترت برخورد از (سدتاهت و فرهنگ نینک واحد وتارسج .
بچترین شکل اد اره کرد ستسان

را در چبارچو
ه ابرانی دمثراتيك نوفی حکو مسسمی

خود مختار م

ید انیم که در آن صرفنظر از آموری کلسسی

نظیر سی
است و اقمار خارجی» آمور دفاعی » سول"

قمادی سراسری » سایرامو ر
رایچ کشور وابرنامه های ا

ارگان های خود ختار محلی میاید » ولسی
بروعهد ه
مخ

درغین عال

كمك همه جانیه و پیگیر د ولت مسوکسزیو

ان را برای خلق کرد» جر
دیگر خدقهای ساکن ایر

8

ت اتتمادی و اجتماعی خسود
فائق آیدن بر مشکلا
۱
ضروری و لازم مید انیم ۹
کات را بخواهیع در يك طرح کلسی
اگراشیه این ن

ا در قال جنیشخلق کرد به استن
علاصه :کتیم .موش م

صورت در میا ید ۰

ها براي اخلی کرد حق تعیین سرنوشت وحق

جداشی واقلینم ۰

- ۲برای تحقق حق تعیین سرنوشت و حقجد آثی

برای خلق کرد شرایظط د مگراتيك جهت بیان اراد ه آزاد

 .آتودههای خلق کرد لازم است +

۳

 ۳برای ایجاد شرایط د مگراتیك مطقن چپست

تجلی اراد ه خلق گرد در تعیین سرنوشت خود  6دارهم

شکستن قدرت دایگاتوری آمپریالستی و متاسسا .تا

احت.اعی وابسته نه تنها در گردستان بلکه در سراسرم
آیران لا زم است ۰

سبرای دارهم شکستن دیکناتوری امپریالیستی

و براند آختن مناسبات اجتماعی وابسته » همانطور که

دق کرد پیش از چهار ساال است با تجریه خود آنسرا

درك میکند » تنبا راه یت جنگ تود ای طولانی است ۰.

1۱۸

د یه نسبتآنگه سرزمین کرد ستان از وجسود

نیروهای سرکیکر امپریالیستی پاك میشود ».باید با

براند اختن مناسبات کین و برقراری ظدارت تود ای پسر

اساسروابط د مكراتيك نوین » نطفههای حکو

مس ستا

بخود .مختار آیند» کردستان را بصورت دا یکوروی

دمگراتي کارگران و دهقانان کرد استان ریخت ..

در چهار چوبه جمپوری دگراتیكه خالسق

در ایران صرفتظر از سیاست و اقگماد خارجی » امور

دفاعی» پول رایچ و طرحپای اقمادی واجتماعسسی

سراسری» سایسر امور دار اختیار ارگانهای خو دمختار
محلی هستند :
 ۷حفظ انتظامات در دلغل کردستان مطلق"

وحفظ مرزهای کشور در ناحیه کردستان حتیالامکا ن

بر عپد ه خود خلق گرد استکه از طریق تشکلپاوتیرو 
های مسلحی که دار جنگ انقلایی شرکت داشتهانسد ,

نیروی لازم راتحت اداره حگوست خسود ار خیزتر؛
:
سازیان میدهند «
 ۸سزیان کردی زان رسی مدارس » ادارت و
رادگاه های کردستان مییاشد « .زان فارسیدررابطه

بین د ولت مرکری و 1:رگانهای خود مختاررسمیت  +ارد و

1۹

د رمد ارشکرد ستان درکتارزیان کرد ی تد ریسمیشود ۰

باایسان بسه پیروزی راهمان

چسریگپسای فداشی خلق ایران
اسفند ما» سال ۲۹۳۱

 ۰آنبائی که میخواهند بپر صورت؛د رشرایط

بمرد سلطه امرراکیام ولابات ارات
*ستم ملی * رارفع کنند > د رحقیقت کاری نمی کنند

جز اینکه حد اکثر شکلی از این ستم ملیراابا شکل

درگری زرهند او اراس ماه زا

همچنانگه در مورد ایران بسا الحساق طلیسسی

اهر پالیستی مخالفت میکیم > باآن نیسرو های

جداکی طلبی نیز که در شرایط بقامشاسات
امپریالیستی خواهان چدای هستند » مخالفضتی

می کنیم .

از انتشارات :
جریعبای فدانی خلق آبران

