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پيشگفتار :
سايت انترنتی رۆژھهاڵت ـ بۆکان درپی ادامه گردآوری و پخش نوشتهھای شھيد"دکتر علی
گالويژ" از چھرهھای برجسته ادبی ـ سياسی کرد است .منظومه گرانبھای " ذوحياتين" که بارھا
در عراق و ھمچنين در ايران بعد از انقالب  57چاپ شده است و ھمچنين بخش عمدهيی از اشعار
چاپ نشده او بزبان کردی که به ھمت برادر کوچکترايشان شادروان حسن صالح "سوران" در
اختيار ما قرار گرفت ،تاکنون در سايت ما منعکس شده است .اکثر نوشتهھای سياسی دکترگالويژ
بزبان ھای فارسی و کردی در مھاجرت و بويژه در نشريات فرقه دمکرات آذربايجان ،روزنامه
کردستان ) که از سال  1947تا  1961به مدت  14سال به ھمراھی دکتررحيم سيف قاضی و
عزيز شمزينی در يک صفحه درچارچوب روزنامه  4صفحهيی آذربايجان ارگان فرقه دمکرات
آذربايجان در باکو منتشر می شد (1و مجله دنيا نشريه سياسی و تئوريک کميته مرکزی حزب توده
ايران چاپ و منتشرشده است.
استاد گالويژ از جمله روشنفکران چپ کرد بود که حل مساله کرد را در گرو استقرار سيستم
سوسياليستی در ايران می دانست  -تفکری که تا ھمين اواخر بخش عمده روشنفکران کرد را
مفتون خود ساخته بود و ھنوز کم نيستند کسانی که بر اين موضع پا فشاری می کنند .بی شک در
نوشتهھای گالويژ گاه و بيگاه با مواضعی بر می خوريم که مھر و نشان تسلط تفکر چپ و
سياستھای غالب بر حزب توده ايران را با خود دارد و اين نکات بايد در چارچوب زمان و بويژه
نقش مشخص و قدرتمند اتحاد شوروی در معادالت سياسی ـ بين المللی و دورنمای خوش بينانهی
پيروزی سوسياليسم واقعا موجود و مرگ جھان سرمايهداری ،رشد جنبش ھای رھايی بخش
بخصوص در در دھهھای  80ـ  60سده پيش ،نقش قابل توجه احزاب چپ مارکسيستی در
سياستھای روزمره اين کشورھا و  ...مورد ارزيابی و داوری قرار گيرد.
سايت ما با توجه به ارزش و اھميت تاريخی نوشتهھای سياسی ،اجتماعی و فرھنگی بزرگ
مردانی چون استاد علی گالويژتصميم به گردآوری و پخش مجدد آثار وی در يک مجموعه گرفته،
اميدوار است دوستداران مساله کرد و کردستان و کسانی که آثار وی را در اختيار دارند ما را در
اين امر مھم ياری رسانند.
سايت انترنتی رۆژھهاڵت ـ بۆکان با نھايت تشکر ،امانتداری و ذکر منبع انتشار ،آثار رسيده را به
تدريج پخش و در اختيار عالقمندان قرار خواھد داد.
منتظر ھمکاری شما عزيزان ھستيم
رۆژھهاڵت ـ بۆکان
 .1بيبليۆگرافيای ڕۆژنامهگهريی کوردی له ڕۆژھهاڵتی کوردستان و دهرهوهيدا ) 1908ـ ،( 1988
جوتيار تۆفيق ،بنکهی ژين ،سليمانی 2007
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زندگينامه مختصر استاد علی گالويژ
زندهياد دکترعلی گالويژ)آگری( در اول اسفندماه سال  1301خورشيدی ) 20فوريه 1923
ميالدی( در خانوادهيی آزاده و فرھنگ دوست در روستای ساروقاميش جهغوتو از توابع بوکان به
دنيا آمد .پدر او ابراھيم صالح فرمانده نيروھای پيشمرگ جمھوری کردستان  1944-1945در
شھر مھاباد و از خانواده فرمانروايان مکريان و بداق سلطان بود .مادر استاد علی گالويژ ـ آمينه
خانم گالويژ نيز فرزند فيض ﷲ بيگ رئيس عشيره فيض ﷲ بيگی و خواھر زاده سردارسيف ﷲ
خان اردالن ـ حاکم سقز بود که بدست ترکان عثمانی به دار آويخته شد.
دکتر علی گالويژ از زمره اولين کردھايی بود که برای تحصيل به تبريز رفته ،تحصيالت
دبيرستانی خود را در دبيرستان فردوسی به پايان رساند .در دوران جمھوری کردستان به رھبری
حزب دمکرات کردستان و پيشوا قاضی محمد به درجه کاپيتانی در نيروی پيشمرگ نائل شد .در
سال  1325به ھمراه نزديک به  60نفر از جوانان کردستان برای ادامه تحصيل به اتحاد شوروی
اعزام شد .با سقوط جمھوری کردستان و به شھادت رسيدن رھبران آن ،دکتر گالويژ بھمراه
جمعی از دانشجويان کرد چون دکتر رحيم سيف قاضی ،دکتر عزيز شمزينی ،دکتر حسن حسامی،
دکتر حسن گرميانی ،دکتر کريم ايوبی و  ...در اتحاد شوروی ماندگار شد .در دوران مھاجرت
تحصيالت عالی را در رشته اقتصاد به پايان رساند و به درجه علمی دکترای علوم نائل گرديد.
زندهياد عبدالرحمان شرفکندی) (١٣۶٩–١٣٠٠ملقب به ھژارـ شاعر ،نويسنده و مترجم سرشناس
کرد که علی گالويژ را در سفری به باکو درسالھای قبل از انقالب مالقات کرده بود در خاطرات
خود از وی چون " موالنای رومی زمان شمس تبريزی" ياد ميکند.
وی طی دوره فعاليتش در آکادمی علوم جمھوری سوسياليستی آذربايجان مقاالت علمی زيادی در
رابطه با مسائل مربوط به توسعه اقتصادی کشورھای در حال توسعه نوشته است .او از اعضای
فعال شعبه " پيشرفت ملل شرق و خاور ميانه" بود و در تربيت کادرھای جوان فعاالنه شرکت می
کرد .دکتر علی گالويژ نويسنده ،مترجم ،شاعر ،گوينده بخش کردی راديو پيک ايران و عضو
کميته مرکزی حزب توده ايران بود .دکتر گالويژ به زبان ھای کردی ،آذری ،روسی ،فرانسه،
آلمانی تسلط کامل داشت .از دکتر گالويژ  2فرزند به نام ھای کژال و آزاد به يادگار مانده است.
کژال متخصص بيماريھای قلب و عروق و آزاد متخصص درعلم اقتصاد است.
دکتر گالويژ پس از پيروزی انقالب بھمن  1357از جمله رھبران مھاجر حزب توده ايران بود که
داوطلبانه به ايران بازگشته ،مسئوليت سازمان ايالتی حزب توده ايران را در کردستان بعھده
گرفت .وی در يورش دوم به حزب توده ايران ،در ارديبھشت ماه  1362در تھران دستگير شد.
نويسنده و مترجم سرشناس ايرانی " محمود اعتمادزاده ـ به آذين" که مدتی ھمبند استاد گالويژ بود
در وصف او چنين می گويد " :علی گالويژ  ...با او من بيشتر دمخورم .داستان ھا از روزگار

کودکی و جوانی اش در مھاباد و تبريز می گويد ،از بازی با ھمساالن ،رفتن به شکار کبک ،اسب
سواری و شرکتش در دستهھای تفنگدار قاضی محمد يا آشنايی اش در باکو با مال مصطفی
بارزانی ،داستان ھای بسيار رنگين ،با مايهای غليظ از دلبستگی به کرد و کردستان".

دکتر علی گالويژ که پس ازچندين دھه مبارزه ،مھاجرت و دربدری با دلی آکنده از عشق به
زحمتکشان و مسرور از رھايی مردم از جور و ستم شاھنشاھی به ايران بازگشته بود در فاجعه
شھريور ماه  1367به ھمراه ھزاران انقالبی آزاده در زندان اوين اعدام و به صف شھيدان راه
آزادی پيوست .روانش شاد و رھش پر رھرو باد.
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منابع:
ـ مقدمه اشعار استاد علی گالويژ )آگری( ـ حسن صالح سوران ،بزبان کردی
http://bokan.de/laparakan/neu/Gelawej/Mamosta%20gelawej.pdf

ـ بار ديگر و اين بار ،م .ا .به آذين
http://www.iran-emrooz.net/image1/khaterate_behazin.pdf

ـ کتاب شھيدان تودهای از مرداد  1361تا مھر ماه  ، 1367چاپ اول  ، 1381انتشارات حزب
توده ايران ،ص 399
ـ چێشتی مجێور ،ھهژار ،چاپی يهکهم پاريس 1997
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سياست رژيم ايران در مسئله کرد
اين توجه از کجاست؟
در سالھای اخير جرائد ايران در زمينه مسئله کرد قلمفرسائی ميکنند .اخبار و تفسير در باره
کردستان يکی از عمدهترين موضوعھای تقريبا ھمه روزه راديوی دولتی "صدای ايران" را
تشکيل ميدھند .مقامات "غيرمسئول" و مسئول کشور در مصاحبهھا و بيانات خود مسئله کرد را
مورد بحث قرار ميدھند و از حقوق کردھا )البته کردھای "آنسوی مرز"( "مدافعه" مينمايند .از
پنج ايستگاه راديويی و چھار مرکز تلويزيون محلی دولتی ھر روز ساعتھا بزبان کردی برنامه
پخش ميکنند .در تھران "ھفته کردستان" برگذار ميشود و کوھی وعده و وعيد بکردھا تحويل داده
ميشود .خودبخود اين سئوال پيش می آيد که علت اين سراسيمگی و "توجه" خاص بکردستان
چيست؟
برای کسانی که از گذشته مناسبات رژيم کنونی ايران با خلق کرد آگاھند و ماھيت حکومت فعلی
ايرانرا بدرستی می شناسند ،بی شبھه روشن است که اين "توجه" از زمينه دوستی و صداقت
نسبت بخلق کرد برنمی خيزد .زيرا اين رژيم طبق منافع ارتجاع و امپرياليزم در تمام دوران
موجوديتش يکی از خونخوارترين و خدعهگر ترين دشمنان خلق کرد بوده و ھست .باشاره جرج
آلن با پيشنھاد قوام و رزم آرا و بدستور محمد رضاشاه بود که نخستين حکومت دمکراتيک
خودمختار کردستان ايران در آذر ماه  1325با ترکيبی از خدعهگری و اعمال قھر سرنگون و
قاضی محمد بنيان گذار و رھبر اين حکومت بدار آويخته شد ،مدارس کردی تعطيل ،جرائد کردی
توقيف ،چاپخانهھا غارت ،مراکز فرھنگ ملی ويران و کليه آثار خودمختاری ريشهکن گرديد.
سيف قاضی ،صدر قاضی ،شيرزاد ،فاروقی ،مازوچی ،نقدهای و دھھا تن ديگر از رھبران حزب
دمکرات کردستان ،سران حکومت خودمختار کردستان ،اعضای حزب و پيشمرگان اعدام شدند.
قتل عام مريوانيھا ،دستبردھای ورھرام ،منوچھری)آريانای امروز( ،صمصام بختيار و ديگر
ماموران دربار در نقاط مختلف کردستان ،سرکوب نھضت ضد فئودالی دھقانان کردستان در
سالھای  (1952 -1951) 1331-1330بدست نيروھای مسلح ،ترور خونين پس از کودتای 28
مرداد ،تھاجم مشترک با حکومت عراق عليه جوانروديھا که در سال  (1956)1335برضد پيمان
بغداد بپا خاسته بودند ،دستگيری و تبعيد صدھا نفر دمکرات و ميھن پرست کردستان ايران پس از
پيروزی انقالب  14تموز در عراق و کشتار خونين پيشمرگان و دمکراتھای کردستان ايران در
سالھای  (1968-1967) 1347-1346که منجر باعدام و قتل اسماعيل شريفزاده ،مالآواره،
سليمان معينی ،عبداله معينی و دھھا تن دھقان ،روحانی ،کارگر ،روشنفکر و پيشهور در کردستان
گرديد سياھه ناقصی است از اعمال رحيم در کردستان .اکنون نيز بخش مھمی از ارتش ،سازمان
امنيت و ژاندارمری در سرزمين کردستان متمرکز گرديده عليه خلق کرد و منافع واقعی آن به
توطئه و جاسوسی و ترور مشغولند .زندان و تبعيدگاھی نيست که چندين تن ميھن پرست کرد در
آنجا در بند اسارت رژيم نباشد .صدھا نفر دھقان و کارگر و پيشهور و روستايی و روشنفکر کرد
از شدت ترور و تعقيب در کوھھا و جنگلھا و نقاط دوردست متواريند .عده زيادی دانشجو،
مھندس ،پزشک ،نويسنده و دانشمند کردستان ايران و برجستهترين شعرای ملی کردستان امروز
سالھا و دھھا سال است دور از ميھن در مھاجرت بسر ميبرند .بی مبالغه می توان گفت که خون
بر ساطور جالدان حکومت ايران نمی خشکد .روزی در مھاباد و خانه و جلديان ،ديگر روز در
بانه و سردشت و سنندج و زمانی در کرند و کرمانشاه و قصر شيرين خون مردمی که جز طلب
حقوق اجتماعی و ملی خود گناھی ندارند بدست حکومت ايران بر زمين ريخته ميشود .حال اين
ع .گالويژ
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حکومت با اين سابقه سرشار از دشمنی و مملو از جنايت با براه انداختن صحنه سازيھای "کرد
دوستانه" انتظار دارد خلق کرد از راه راست منحرف و سياه را سفيد ببيند.
حد اعالی پروئی و دوروئی
حکومت ايران که طبق مثل معروف خود روزی يک من رطب ميخورد بدون پروا از افکار
عمومی ايران و جھان با پروئی و دوروئی به "منع رطب" تظاھر ميورزد .به بيان دو نمونه اکتفا
ميکنم :
 (1در حاليکه حکومت ايران خود کليه حقوق ملی خلق کردستان ايرانرا غصب کرده است
دستگاھھای تبليغاتی دولتی بدستور مصادر امور گاه و بيگاه به برشمردن "نواقص"
خودمختاری مصوبه کردستان عراق می پردازند .البته اين خودمختاری می تواند
کمبودھائی داشته باشد که بايد از طريق مذاکرات دمکراتيک و مسالمت آميز برطرف
گردد .سئوال ما اينست که اين موضوع بحکومت مرتجع و ضد کرد ايران چه ربطی
دارد؟ بی شک سران حکومت ايران بخوبی اطالع دارند که در جمھوری عراق وجود
مليت کرد و اصل خودمختاری کردستان پذيرفته شده و زبان کردی دوش بدوش زبان
عربی بمثابه زبان رسمی دولتی و فرھنگی اعالن گرديده و ھمه اين مطالب در قانون
اساسی آن کشور وارد شده است .پس از امضای بيانيه  11مارس سال  1970دانشگاه
کردستان )بزبان کردی( ،فرھنگستان علوم کردی ،اتحاديه نويسندگان کردستان ،اتحاديه
معلمين کردستان ،اتحاديه زنان کردستان ،اتحاديه جوانان و دانشجويان کردستان،
چاپخانهھای خاص برای طبح کردی ،دھھا مدرسه متوسطه و ابتدائی کردی ،چندين
روزنامه و مجله کردی ،مرکز انتشارات کردی تاسيس گرديد .حکومت عراق حزب
دمکرات کردستان عراقرا يک حزب قانونی اعالم و آنرا به جبھه موتلفه ميھنی دعوت
نموده و ھرگاه توطئه و تحريک امپرياليزم و حکومت ايران و ديگر نيروھای ارتجاعی
جنگ برادرکشی را در کشور ھمسايه دامن نزده بود ،.تا کنون کار خودمختاری
کردستان عراق و امر دمکراسی و اتحاد ميھنی در اين سرزمين پيروزيھای بس
بزرگتری کسب کرده بود .حال سئوال ميشود :حکومت ايران که خود سايه انديشه
خودمختاری را در کردستان ايران با تير ميزند و تاکنون حتی يک مدرسه ابتدائی برای
کردھای ايران تاسيس نکرده است حق "خردهگيری" بر خودمختاری کردستان عراقرا از
کجا کسب نموده؟ سران حکومت ايران با چه روئی و برپا به کدام اساس منطقی و
اخالقی خود را به "مشاور بسيار خودمانی" کردھا مبدل کردهاند؟
 (2نمونه ديگر گستاخی و دوروئی حکومت ايران در اين زمينه تضاد آشکار ديگريست که
در سياست او بچشم ميخورد .اين حکومت از سوئی در لباس دروغين "پشتيبانی" از
خودمختاری" ھم نژادان آريائی نژاد "کردستان" آنسوی مرز عليه جمھوری عراق به
تحريک و مداخله می پردازد ،لکن از سوی ديگر عليه خودمختاری بلوچھای پاکستان که
کمتر از کردھا "آريائی نژاد" نيستند شديدا مخالفت ميورزد .در آنسوی مرزھای شرقی
ضد خودمختاری و در آنسوی مرزھای غربی "طرفدار" خودمختاری ،در غرب "آريا
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پرست" و در شرق "ضد آريائی" .تمام سر کار نيز در ھمين جا نھفته است  :از
نقطهنظر منافع حکومت ايران بايد کشور عراقرا از راه دمکراتيک و ضد امپرياليستی
بازداشت و برای اين منظور بموازات توطئهھای ديگر بايد با حربه نيرنگ و تحريک
بجنگ برادرکشی در عراق دامن زد ،ولی ارتجاع پاکستان را بايد حفظ نمود و برای اين
منظور بايد در ضمن اقدامات ديگر دوش بدوش مرتجعين اين کشور جنبش خودمختاری
بلوچھای پاکستان را سرکوب کرد .مسئله بقدر کافی روشن است.
يک محتوی و اشکال مختلف تظاھر آن
سياست دولت ايران در مورد مسئله کرد ،خواه در حال اعمال قھر خشن و بی پرده و خواه
ھنگام گرفتن قيافه "کرد خواھی" ،دارای يك محتوی اصلی و يك ھدف دائمی و تغيرناپذير است.
آن ھم عبارت است از :سرکوب جنبش آزادی ملی خلق کرد ،حداقل تھی ساختن اين جنبش از
محتوی دمکراتيک و ضد امپرياليستی آن ،ايجاد انشقاق در جنبش عمومی کرد و قراردادن بخشی
از آن در نقطه مقابل بخش ديگر ،تبديل خلق کرد بآلت سياست امپرياليزم و ارتجاع و در صورت
امکان استفاده از کردستان بمنظور اجرای نيات تجاوزکارانه و ھوسھای توسعه طلبانه نيروھا و
محافل پان ايرانيستی ،اين سياست با اين محتوی و ھدف واحد ھميشه بدو بخش تقسيم ميشود و حد
فاصل ميان اين بخشھا مرز دولتی ايران است .حاال بايد ويژگيھای عمده اجرای اين سياست واحد
را در دو بخش آن مشاھده کرد.
 (1حکومت ايران فقط کردھای "آنسوی مرز" را بعنوان يك خلق )آنھم در داخل يك غالف
ضخيم پان ايرانيستی( قبول دارد ،ولی در "اينسوی مرز" با تمام قدرتش منکر موجوديت
خلقی بنام کرد بوده و ھر گونه خواست ملی را در کردستان ايران قھارانه سرکوب
ميکند .سرزمين کردستان را با استانھا و شھرستانھای مختلف تقسيم مينمايد و در کليه
رشتهھای زندگی سياسی ،اقتصادی و فرھنگی در مستحيل کردن اجباری خلق کرد
ميکوشد .اگر چند روزی جبر حوادث او را مجبور بانتشار روزنامهای بزبان کردی کند،
اين روزنامه حتما بايد در تھران ،تحت نظر سازمان امنيت و ستاد ارتش و با يك محتوی
صرفا ضد دمکراتيک ،پر از تحريف و تملق انتشار يابد .و اگر روزی باز جبر حوادث
او را بتاسيس راديو و تلويزيون کردی مجبور سازد بايد کليه اين دستگاھھا باز تحت نظر
سازمان امنيت و از تھران اداره شوند ،از آغاز تا پايان سياست ضد دمکراتيک حکومت
ايران و امپرياليزم و کيش شاھپرستی را تبليغ نمايند .ھم آن روزنامه و ھم اين راديو و
تلويزيون ھای "کردی" حق ارتباط با توده خلق کرد و بيان اراده آنھا را ندارند و کمترين
ابتکار سادهلوحانه کارمندی در اين زمينه بمثابه يك تمرد خطرناك مورد پيگرد و
مجازات قرار ميگيرد .خالصه  -سرکوب خشن ،مستقيم و بی پرده  -اينست ويژگی
اساسی سياست دولت ايران در کردستان ايران.
 (2ولی سياست اين حکومت در مورد کردھای "آنسوی مرز" دارای ويژگيھای بغرنجتری
است و درك آن به تعمق بيشتری نياز دارد .برای روشن شدن مطلب کافی است ادوار
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مشخص تاريخچه مناسبات حکومت ايرانرا با کردستان عراق طی  30سال اخير
باختصار يادآور شويم.
الف( درسالھای  (1945-1943)1324-1322که خلق کردستان عراق تحت رھبری شيخ
احمد و مالمصطفی بارزانی برای تاءمين حقوق ملی خود عليه حکومت عراق قيام کرده بود
بعلت آنکه يك حکومت مرتجع و دست نشانده انگليس در عراق سرکار بود دولت ايران بسود
اين حکومت در نقطه مقابل قيام کردھا قرار گرفت .ھنگاميکه نيروھای بارزانی و خانوادهھای
آنھا در پائيز سال  (1945)1324تحت فشار بمباران نيروی ھوائی انگليس مجبور به مھاجرت
بخاك ايران شدند دولت ايران کوشيد مرز را بروی آنھا ببندد و ھزاران زن و کودك بيگناه را
باختيار دژخيمان بسپارد .ولی بعلت وجود جنبش دمکراتيک در کردستان ايران دولت به اين
ھدف ضد انسانی نائل نشد.
ب( پس از سقوط حکومت خودمختاری کردستان ايران در زمستان (1946/47)1325
بدستور شاه و رزم آرا اردوگاه بارزانيھا در منطقه نقده تحت محاصره و فشار نظامی و
اقتصادی قرار داده شد .باالخره بابتکار حکومتھای ايران و عراق و تحت تھاجم و تعقيب
مشترك ايران و عراق و ترکيه در تابستان سال  (1947)1326صدھا کرد عراقی مجبور به
مھاجرت از خاك وطن شدند و فقط بعد از يازده سال پس از انقالب  14تموز در عراق
توانستند بعراق بازگردند.
ج( در سالھای  (1958-1946)1337-1325که دستگاه مزدور و مرتجع فيصل نوری
سعيد – عبداالله بر عراق حکمروائی ميکرد دولت ايران برای دفاع از اين حکومت بوسيله
دستگاه ھای جاسوسی و ماموران خود در مرز عراق و داخل عراق برضد محافل و نيروھای
ميھن پرست کردستان عراق و بويژه عليه شادروان شيخ محمود با حکومت عراق ھمکاری
مينمود.
د( ھمينکه انقالب  14تموز پيروز شد و در عراق حکومت دمکراتيک و ضد امپرياليستی
سرکار آمد حکومت ايران در سياست خود در باره کردستان عراق )با حفظ ھدف اصلی و
محتوی دائمی آن( بتدريج صدوھشتاد درجه چرخش بعمل آورد .بمنظور تحريك و توطئه عليه
حکومت جديد عراق برای بار اول بياد "برادران آريائی نژاد که در اسارت اعراب گرفتارند"
افتاد.
ه( ولی پس از کودتای  8فوريه  1963و سير عراق در قھقرای ارتجاعی و ضد
دمکراتيک ،حکومت ايران بخاطر منافع اين رژيم قھقرائی از نو سياست خود را در باره
کردھا صدوھشتاد درجه چرخانيد" .برادران آريائی نژاد" "آنسوی مرز" که "در اسارت
اعراب گرفتارند" بدست فراموشی سپرده شدند .حکومت ايران نه تنھا آنھا را فراموش کرد،
حتی کارشناسان او با ھمکاری مرتجع ترين جناحھای عرب و اعضای سنتو عليه آنھا نقشه
معروف "دجله" را پی ريزی نمودند .طبق اين نقشه نيروھای ھوائی ايران و عراق و انگليس
در تابستان  (1342) 1963صدھا خروار بمب و آتش بر سر زنان و کودکان کردستان عراق
فروريختند و کوه و جنگل و ده و مزرعه را بخاکستر مبدل ساختند.
و( در ادوار بعدی که در نتيجه مبارزه قھرمانانه خلق کرد و ھمه مردم عراق و پستيبانی
نيروھای مترقی عراق و جھان دورنمای صلح و حل مسالمت آميز مسئله کرد در اين کشور
پديدار ميگرديد و خودمختاری کردستان به يك واقعيت جدی مبدل ميشد حکومت ايران بويژه
از دو طريق  :اوال از طريق کوشش برای ايجاد انشعاب در جنبش کرد ،جلب انشعابگران و
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تقويت و تجھيز آنھا عليه خط مشی درست رھبری جنبش و ثانيا از راه تحريك و توطئه با
ھمکاری محافل ارتجاعی عراق برای برھم زدن اين دورنما ديوانهوار ميکوشد.
ز( طولی نکشيد که حکومت ايران برای بار چندم از نو صدوھشتاد درجه عقب گرد کرد
و اين موقعی بود که پس از تحوالت تموز  ،1968عراق در مسير رشد دمکراتيک و ضد
امپرياليستی قرار گرفت .حکومت ايران باز بسراغ "برادران آنسوی مرز" رفت بطوريکه
اکنون ماھھا است اين حکومت و دستگاه ھای تبليغاتيش بی پروا در امور کردستان عراق
مداخله می نمايند .عليرغم خودستائيھای سران رژيم که حکومت خود را بمثابه "وزنه ثبات و
صلح" قلمداد ميکنند راديوی "صدای ايران" که در حقيقت صدای آنھا است بدون آنکه يك
کلمه از لزوم صلح و حل مسالمت آميز در کشور ھمسايه سخن بگويد ماھھا است مانند يك
جغد شوم و منفور فقط و فقط به جنگ و خون ريزی و ادامه آن "تا امحای يکی از طرفين"
تشويق و تحريك می کند .ھدف مشخص دولت ايران در مرحله کنونی عبارت است از  :اوال -
برگرداندن کشور عراق از راه رشد دمکراتيک و ضد امپرياليستی آن ،محروم نمودن اين
نھضت از متفقين طبيعی خود چه در عراق و چه در مقياس جھانی و بالنتيجه سوق آن بسوی
پرتگاه ناکامی ،ثالثا  -فريفتن مردم کردستان ايران و خاموش نمودن مبارزات آنھا ،فلج ساختن
و متالشی نمودن نيروھای ملی و مترقی کردستان ايران ،جدا کردن جنبش کرد در ايران از
جنبش دمکراتيک و انقالبی کشور و بالنتيجه ادامه حاکميت ارتجاع و اسارت تودهھای مردم.
يادآوری مراحل عمده مسئله مورد بحث بروشنی نشان ميدھد که حکومت ايران در مورد مسئله
کرد ھميشه مانند يك ھوا سنج بسيار حساس عقربه اش از قطبی بقطبی در نوسان بوده است .ما
ديديم که اين حکومت در ھر دو بخش و در کليه مراحل سياست خود را در مسئله کرد با چه دقتی
بر مبنای منافع ارتجاع و امپرياليزم جھانی تنظيم و اجرا می نمايد و با تغيير شرايط طبق ھمين
منافع بسرعت برق ،و بارھا و بارھا صد و ھشتاد درجه می چرخند و بازھم خواھد چرخيد.
تاريخ گذشته چراغی است که ميتواند بروشن شدن راه آينده کمك کند .خلق کرد که تاريخی
بخون نوشته دارد و نيروھای ملی و مترقی کردستان تجارب تلخ و درسھای عبرت انگيز را
فراموش نخواھند کرد .آنھا به ماھيت حوادث بخوبی واقفند و مسحور شعبدهھای "کرد خواھانه"
نخواھند شد.
نشريه سياسی تئوريك "دنيا" ،شھريور  ،1353شماره ) 3دوره سوم(.
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دشمنان و دوستان خلق کرد
درباره يك "فتوی" جرائد و منابع ارتجاعی و امپرياليستی ھرگاه سياستشان اقتضا کند ،اين ادعا
را بميان ميکشند که گويا کسانی ازمحافل کرد گفتهاند که آنھا بخاطر آزادی کردستان آمادهاند حتی
با شيطان ھمکاری کنند .تبليغ وسيع و مکرر اين مطالب و مطالب ديگری از اين قبيل در جرائد و
منابع ارتجاعی و امپرياليستی )صرفنظر از اينکه کسانی چنين مطالبی را گفته و چنين "فتوائی"
داده باشند يا نه( خود کوشش رذيالنهايست که از طرف امپرياليسم و ارتجاع بمنظور صدمه زدن
به ارزش و اعتبار جنبش رھائی بخش خلق کرد و ايجاد ابھام و شکاف در مناسبات اين جنبش با
نھضت مترقی و ضد امپرياليستی در منطقه و جھان بکار برده ميشود .اين کوشش نشان ميدھد که
ارتجاع و امپرياليسم با چه ولعی خريدار اين چنين مطالبی است و در تالش روزی است که خلق
کرد دشمن را با دوست اشتباه کند .ولی ارتجاع و امپرياليسم چنين روزی را نخواھد ديد .زيرا اين
صحيح است که با وجود مبارزات قھرمانانه ،تحمل مشقات و دادن قربانيھای بيشمار خلق کرد در
نتيجه خدعه ،خيانت و سرکوب ھنوز به خواستھای خود نرسيده ،و دچار اسفبارترين سرنوشت ھا
گرديده است ،ولی اين ناکامی بھيچوجه نميتواند مجوز اين باشد که )طبق مثل معروف کردی( خلق
کرد از ترس مار به آتش پناه برد .ھرگاه طبق نقشه ارتجاع و امپرياليسم کار خلق کرد به
"ھمکاری با شيطان" بکشد سرنوشت اسفباری در انتظارش خواھد بود .زيرا ھمچنانکه ،طبق
روايت دينی ،شيطان انسان ھا را فقط بسوی دوزخ راھنمائی ميکند ،شيطانھای اجتماعی و سياسی
دوران کنونی نيز که امپرياليسم و رژيمھای دست نشانده آنست ،جز اسارت و سيه روزی ارمغانی
برای خلقھا ندارند ،گرچه چند صباحی بخاطر منافع غارتگرانه خود با تبسم نيرنگ بر لب و اشك
تمساح بر چشم به "طرفداری" از آنان تظاھر ورزند.
ھيچ خلقی سرنوشت خود را به سيستمی نمی بندد که خود دشمن غدار آزادی خلقھاست ،در
مرحله فرتوتی و مرگ است و تحت ضربات مبارزه خلقھای جھان بتدريج سايه اسارت بار او و
دست نشاندگانش از کشورھا و قارهھا برچيده ميشود .در جھان امروز که بشريت از سرمايهداری
به سوی سوسياليسم و از اعماق ظلمت اسارت بسوی افقھای تابناك آزادی در حرکت است ھمه
خلقھا بايد "شيطان" را از"رحمان" و دشمن را از دوست بدرستی تشخيص داده ،با اتکاء بر
دوست و در يك صف متحد با دوست عليه دشمن آگاھانه و پيگير مبارزه کنند .اين راه واقعی
رھائی را خلق کرد ،نيروھای مترقی و مبارزين مجرب آن بروشنی تشخيص دادهاند و سالھا است
با ايمان قاطع به پيروزی ،آنرا می پويند ،گرچه راھی است صعب ،پرپيچ وخم و احتماال طوالنی.
خلق کرد را بدرستی تشخيص دھيم برای شناخت دشمنان و دوستان خلق کرد بايد اول خود خلق
کرد را بدرستی بشناسيم .سکنه کنونی کردستان مرکب از طبقات و اقشار مختلف اجتماعی است
ازقبيل زمينداران بزرگ و کوچك ،سرمايهداران بزرگ و کوچك ،دھقانان بی زمين و صاحب
زمين ،کارگران ،پيشهوران و غيره .ساختن معزوجی از کليه اين طبقات و قشرھا و نھادن نام خلق
کرد بر آن عملی غير علمی خواھد بود و لذا در عمل نتايج مضر ببار خواھد آورد .بايد از ميان
انبوه سکنه اين سرزمين خلق را بروشنی بازشناخت.
خلق از لحاظ اجتماعی يك پديده تاريخی است که در مراحل مختلف رشد جامعه بر مبنای روابط
و منافع طبقاتی ترکيب و معنای مشخصی کسب ميکند .در حال حاضر ايران و در جزو آن
کردستان ايران به مقتضای منافع مبرم تودهھای مردم و شرايط موجود در مرحله انقالب
دموکراتيك و ضد امپرياليستی قراردارد .نتيجه اين مرحله انقالب اصوال بايد عبارت باشد از ايجاد
يك ايران دموکراتيك .در ھمين مرحله خلق کردستان ايران عالوه بر خواستھای مشترك ھمه مردم
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ايران خواھان حق خودمختاری در داخل ايران دموکراتيك نيز ھست .روشن است که اين ھدفھا،
يعنی ايجاد ايران دموکراتيك و تامين خودمختاری خلق کرد نميتواند ھدف مشترك کليه طبقات و
اقشار موجود در کردستان امروز باشد .مثال ،طبقه زمين داران بزرگ کردستان و اقشار فوقانی
بورژوازی تازه بدوران رسيده کرد که بورژوازی بزرگ ايران آنرا بدالل خود و امپرياليسم در
کردستان مبدل ميکند ھم مخالف دموکراسی ايران و ھم مخالف خودمختاری کردستانند .اينھا که
وارثان اردالنھا ،آصف ھا ،پاليزی ھا ،قباديان ھا ،توکلی ھا ،اميراحتشامی ھا ،دولتشاھی ھا و
ديگرانند جزئی از آن طبقات ارتجاعی کشورند که پايگاه اجتماعی رژيم ديکتاتوری فعلی و نفوذ
امپرياليسم در ايران را تشکيل ميدھند و مدافعان ستم ملی در کردستان ميباشند .گرچه در ميان آنھا
افرادی يافت ميشوند که بحکم وجدان از طبقه مرتجع پدران بريده و به صفوف خلق می پيوندند و
در اين راه صادقانه جانبازی ميکنند ،لکن خود اين طبقه و قشرھا بمثابه دشمن داخلی درجه اول
خلق کرد باقی ميمانند .اين طبقه و قشرھا باوجود کردستانی بودن و دارا بودن مليت کرد نميتوانند
جزو خلق کرد محسوب شوند .برای تشخيص خلق کرد در معنای علمی و واقعی آن بايد طبقه و
قشرھای مرتجع و ميھن فروش را از ساکنان کردستان تفريق کرد .آن توده عظيمی که پس از اين
تفريق باقی ميمانند ،يعنی دھقانان ،کارگران ،پيشهوران ،اصناف ،بورژوازی ملی ،زمين داران
کوچك ،روحانيون وطن پرست و غيره که در سرنگونی ديکتاتوری و ريشهکن ساختن نفوذ
امپرياليسم از ايران و تامين خودمختاری کردستان منافع مشترك دارند ،خلق کرد ايران را در
مرحله کنونی تشکيل ميدھند .در اين مختصر ما ميخواھيم از دشمنان و دوستان اين خلق صحبت
بگشائيم.
محك شناخت دشمن از دوست نيازی به اثبات اين واقعيت نيست که نه اشتراك مليت و نژاد ،نه
اشتراك دين و نه روابط و ضوابطی ديگر از اين قبيل نميتوانند مبنای واقعی دوستی و يا دشمنی
قرار گيرد .فقط اشتراك منافع طبقاتيست که شالوده دوستی واقعی را ميريزد و برعکس ،تضاد
ھمين منافع است که طبقات متضاد را از ھم مشخص و آنھا را در مقابل ھم قرار ميدھد .و اين
منافع بمعنای منافع خلق در ھر مرحلهای از تاريخ خلقھا و کشورھا باشکال و محتوی خاصی
تظاھر مينمايد.
در حال حاضر منافع طبقاتی خلق کرد خواھان آنست که در زمينه انقالب دموکراتيك و ضد
امپرياليستی ايران و در داخل ايران دموکراتيك اوال ـ رشد سريع اجتماعی  -اقتصادی و فرھنگی
کردستان بسود تودهھای زحمتکش تامين گردد ،ثانيا  -دموکراسی بمعنای واقعی آن برقرار شود و
ثالثا -بخلق کرد خودمختاری ملی اعمال گردد .اينھا است آن وظايفی که با اجرای آنھا راه سعادت
واقعی بروی خلق کرد گشوده خواھد شد .حال بايد ديد از طبقات ،نيروھا و عواملی که خلق کرد
در داخل و خارج ايران بنحوی با آنھا سروکار دارد کداميك در جھت مساعد و کداميك در سمت
مخالف وظائف فوق عمل و حرکت ميکند .بر مبنای ھمين بررسی نيز بايد دشمنان و دوستان را از
ھم تشخيص داد .جز اين معيار صحيح ديگری وجود ندارد.
رشد سريع اجتماعی  -اقتصادی و فرھنگی کردستان بسود تودهھای خلق کرد مسئله مرکزی را
تشکيل ميدھد .تامين اين رشد از راه سرمايهداری ھرگز امکان پذير نيست .زيرا  :اوال -
بورژوازی کردستان از لحاظ انباشت سرمايه ،از جھت تجربه و سنن و از نقطهنظر قدرت سياسی
و پيوندھای اقتصادی خويش توانائی و يارای تامين چنين رشدی را ندارد .ثانيا  -در دوران ما راه
رشد سرمايهداری در مناطقی مانند ايران و کردستان ايران بی چون و چرا با نفوذ و تسلط سرمايه
امپرياليستی ارتباط پيدا ميکند و بالنتيجه اصالت ملی خود را باخته و بيك راه رشد ضد ملی و ضد
دموکراتيك بدل ميگردد.
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حکومت ايران اخيرا برنامه پنجساله "ويژهای" برای کردستان طرح و اعتبار کالنی را در جھت
اجرای آن وعده نموده است .البته ما منکر آن نيستيم که از دھھا ميليارد دالری که طی پنجسال
آينده در مقابل تاراج نفت ايران بدست خواھد آمد و قسمت اعظم آن از طريق خريد اسلحه،
سرمايهگذاری ،وام و غيره بکشورھای امپرياليستی بازخواھد گشت و يا در داخل ايران صرف
امتيازات و خوشگذرانيھای طبقات حاکمه خواھد شد ،ممکن است مبلغی نيز "به کردستان" وعده
داده شود .بويژه در شرايطی که از طرفی حکومت ايران بعوام فريبيھای "کرد پرستانه" نيازمند
است و از طرف ديگر اقشار فوقانی کردستان ايران از فرصت استفاده کرده از اين نمد نفيس که
درآمد نفت باشد کالھی ميطلبند .ولی بر اساس تجارب زندگی و حکم منطق از ھمين حاال بايد گفت
که اوال  -اعطای عملی اعتبار موعود و اجرای برنامه مذکور با احتياجات سياست خدعه آميز،
ضد دموکراتيك و ميليتاريستی دولت ايران در مسئله کرد بستگی دارد .ثانيا  -قسمت اعظم آنچه
بکردستان داده خواھد شد ،ھمانطور که تا حال در برنامه ريزی و سرمايهگذاری در ايران به سنت
و قانونی مبدل شده ،در ميان شرکتھای خارجی ،مقاطعه کاران ،سران و ماموران ادارات دولتی
در محل و ھمچنين اقشار فوقانی جامعه کردستان تقسيم خواھد شد .ثالثا  -بعلت فقدان کادر
متخصص در کردستان که خود محصول سياست ارتجاعی ھيئت حاکمه است بعوض تھيه چنين
کادری از مردم محل و از خود خلق کرد ،امور اداری و فنی آن مؤسساتی را که احتماال در
کردستان ايجاد خواھند کرد بمأموران و کادرھای اعزامی از مرکز خواھند سپرد .رابعا  -سود
حاصل از اين مؤسسات را اساسأ بصندوق طبقات حاکمه ايران و انحصارھای خارجی خواھند
ريخت و سھمی نيز به ھمکاران و دالالن کردستانی آنھا اعطا خواھند کرد .خامسا  -ھرگاه بر
مبنای اين برنامه و اعتبار چند مؤسسه فرھنگی در کردستان ايجاد شود حتما بر اساس فرھنگ و
زبان ملی کردی نخواھد بود و لذا در ضمن بوسيلهای جھت مستحيل نمودن خلق کرد مبدل خواھد
گرديد .بدين ترتيب اين برنامه و اعتبار در نتيجه قرارگرفتن در راه رشد سرمايهداری و ضد
دموکراتيك برای توده خلق کرد سعادتی ببار نخواھد آورد.
دامنه اينگونه برنامهھا و اعتبارات امروز به کردستان ميرسد .ولی در برخی نقاط ديگر ايران
بيش از  20سال است ما شاھد اينگونه برنامهھا و صرف صدھا مليارد ﷼ اعتبار بر مجرای راه
رشد سرمايهداری ھستيم و نتيجه آنرا ھم حاال بچشم می بينيم .در سايه اين راه رشد در ايران
صدھا نوکيسه و ميلياردر و نيمچه انحصاردار"وطنی" آميخته با انحصارداران امپرياليستی ظھور
کرده که در کاخھای افسانهای در وان بلور استحمام و مجالس عروسی ميليون تومانی براه
مياندازند و شب و روزشان در عيش و عشرت و يا زد و بند با مقامات حاکمه و دالالن و
جاسوسان خارجی ميگذرد .ولی در مقابل آنھا توده عظيم خلق کرد با ھزار مشقت لقمه نانی بدست
ميآورند ،از فقدان فرھنگ و بھداشت ،از گرانی کرايهخانه ،از کميابی و گرانی خواربار در عذاب
دوزخ بسر ميبرند.
براساس ھمين شکاف عميق که در ميان طبقات حاکمه ايران و امپرياليسم از سوئی و تودهھای
عظيم مردم ايران از سوی ديگر وجود دارد در اعماق جامعه ايران يك نبرد طبقاتی آشتی ناپذير
در جريان است ،نبردی که دشمنان نيز ديگر منکر اصالت آن نيستند .در يك قطب اين نبرد
سرمايهداران بزرگ و زمينداران بزرگ ايران وابسته به امپرياليسم و در رأس آنھا حکومت فعلی
ايران و شخص شاه قرار دارد ،در قطب ديگرش تودهھای مردم زحمتکش ايران ،قوای ملی و
مترقی کشور ،قبل از ھمه طبقه کارگر ايران و در رأس آن حزب توده ايران سنگر گرفته است.
قطب حاکم بخاطر ادامه امتيازات طبقاتی خود ميکوشد راه رشد سرمايهداری وابسته به امپرياليسم
را با تمام پوسيدگی و پليديھايش بر ايران تحميل کند .ولی قطب خلق بخاطر الغای اين امتيازات
غارتگرانه و تأمين سعادت خود جھت سوق ايران براه رشد غيرسرمايهداری دموکراتيك و ضد
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امپرياليستی مبارزه ميکند .طبقات حاکمه و حکومت آنھا بمنظور خفه کردن صدای مردم و تحميل
منافع خود دموکراسی را سرکوب ،سايه نکبتبار سازمان امنيت و محاکم نظامی را بر کشور
گسترده و ھر روز خون گروھی از پاك ترين فرزندان اين کشور را بر زمين ميريزند .در مقابل
تودهھای مردم زحمتکش ايران ،قوای ملی و مترقی کشور ،طبقه کارگر ايران و حزب انقالنی آن
عليه ديکتاتوری ،در راه احيای دموکراسی و نجات مردم ايران از چنگال طبقات ظالم و غدار
مبارزه ميکنند و در اين راه از ھيچ قربانی دريغ نميورزند.
در مورد مسئله ويژه کردستان و برخورد به مسئله ملی نيز ھمين شکاف عميق در جامعه ايران
وجود دارد .طبقات حاکمه ايران ،حکومت ايران و شخص شاه منکر وجود خلقی بنام کرد در
ايران بوده و لذا کليه حقوق سياسی ،اقتصادی و فرھنگی اين خلق را غصب و پايمال ميسازند.
ولی توده عظيم مردم ايران ،پيش از ھمه و پيگيرتر از ھمه طبقه کارگر ايران و حزب
مارکسيستی  -لنينيستی آن بمقتضای سرشت و جھان بينی طبقاتی خود بوجود و حقوق ملی خلق
کرد عميقا اعتقاد و احترام ميورزد .اين مسائل در برنامه و ديگر اسناد حزب توده ايران تصريح
گرديده است.
قطب بندی مورد بحث در موضعگيری جھانی نيروھا نيز صورت گرفته است .طبقات حاکمه و
حکومت ايران برای بقا و ادامه سياست خود بر جھان سرمايهداری ،انحصارھای امپرياليستی و
بلوك ھای نظامی تکيه ميکنند .ولی مردم ايران در مبارزه عليه امپرياليسم جھانی و دست
نشاندگانش بر دوستی و ھمبستگی اردوگاه سوسياليستی ،جنبس کمونيستی و کارگری جھانی و
نھضت ضد امپرياليستی اتکاء ميورزند.
در يك چنين صف آرائی صريح بدون ابھامی که کليه اصول عمده دو جبھه متخاصم از بيخ و
بن باھم متضاد است جبھه دشمنان خلق کرد معلوم و سنگر دوستان آن چون آفتاب روشن است .از
کدام راه بايد رفت ،در کدام سنگر و دوش بدوش کدام نيرو بايد قرار گرفت؟ اين بدرجه آگاھی و
عمق ارتباط با منافع واقعی خلق بستگی دارد.
دشمن حيلهگر و غدار است .بخاطر منافع طبقاتی خود مکرر در مکرر قيافه و لحن عوض
ميکند ،به لباس عابد درآمد توبه مينمايد ،بر قربانيان خود سالوسانه اشك ميريزد و فردا از نو لباس
ميرغضبی می پوشد .خلق کرد و مبارزان راه آزادی او از پشت گرد و خاك صحنه سازيھای "
کرد دوستانه " نيز قيافه واقعی دشمن را بروشنی می بيند.

نشريه سياسی تئوريك "دنيا" ،شھريور  ،1353شماره ) 5دوره سوم(.
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کردستان اينسوی مرز ...

رژيم محمد رضا شاه برای "کردستان آنسوی مرز" سينه چاك ميدھد .ھمراه با سيل اشکی که
برای اين "ھم نژادان آريائی نژاد" فرو ميريزد ،سيل اسلحه و خيل جاسوسان و خرابکاران خود
را نيز "بآنسوی مرز" ميفرستد تا با حمايت از جناح ارتجاعی رھبری خلق کرد آتش اختالف ميان
دو خلق برادر را بيشتر دامن زند.
ھم اکنون دولت ايران برای آنکه در "آنسوی مرز" ميدان را برای "پيشمرگان" پاك کند در
اينسوی مرز نزديك به صدھزار ،بيشتر زن و کودك آنانرا در دوازده اردوگاه بزرگ پناه داده است
و برای  200ھزار زن و کودك ديگر که قرار است بزودی از راه فرا رسند با سرعت "شھرك"
ميسازد.
دولت ايران تا کنون  100ميليون دالر )ندای ايران نوين ،ھشتم مھرماه  (1353خرج نگھداری
"پناھندگان" کرد کرده است .اين غير از آن نيم ميليارد دالری است که طبق خبری که "دی
تسايت" منتشر کرده دولت ايران بشکل سالح و خواربار ،به گروه بارزانی کمك کرده است.
رژيم شاه خود را عميقا نگران "وضع برادران کرد" خويش در "آنسوی مرز" نشان ميدھد.
درباره علل اين "نگرانی" و توجه به "ھم نژادان آريائی نژاد آنسوی مرز" در شماره سوم مجله
"دنيا" توضيح داديم .حال ببينيم در "اينسوی مرز  "...چه ميگذرد؟ دولت ايران با کردھای ايرانی
چه ميکند .ھموطنان کرد ما در چه شرايطی زندگی ميکنند ،چه دارند و چه ميکشند.
"استان کوچك کردستان" دولت ايران به وجود خلقی بنام کرد ،با زبان ،سرزمين ،آداب ،رسوم
و خصوصيات مشترك معتقد نيست .دستگاھھای تبليغاتی شاه از بيان اين واقعيت پروائی ندارند.
بنظر شاه "کردھای اينسوی مرز فارس زبان و آريائی نژادند .در اينسوی مرز کردھا در کنار
فارسھا در سعادت بسر ميبرند .اين کردھای آنسوی مرزند که اسير نژادی ستمگرند) .لوموند(
رژيم محمد رضا شاه برای آنکه وجود خلق کرد را منکر شود کردستان ايران را مسئله کرده
است .در تقسيم بندی کشوری شھر و روستاھای کردستان ايران بيشتر بين سه استان کردستان،
آذربايجان غربی و کرمانشاھان تقسيم شده است .کردستان کنونی ايران تنھا شامل شش شھرستان
بانه ،بيجار ،سقز ،سنندج ،قروه و مريوان 16 ،بخش 49 ،دھقان و  1864دھکده است )آيندهگان،
 22تيرماه .(1353
بر پايه اين تقسيم بندی "شھرھای کردنشين پاوه ،شاهآباد ،قصرشيرين کرمانشاه ،سردشت،
مھاباد ،بوکان ،نقده ،اشنويه  ....جزو "کردستان ايران" بحساب نمی آيند.
جمعيت کردستان ايران بجز آن  250ھزار نفر کردی که در شمال شرقی ايران زندگی ميکنند
نزديك به چھار ميليون نفر است .ولی در آمارھای دولتی ايران جمعيت کردستان ايران فقط 740
ھزار نفر اعالم ميشود.
معلوم نيست چهکسی به ھيئت حاکمه ايران تلقين کردهاست که اگر کردستان ايران را مثله کند
و جمعيت آنرا ناچيز جلوه دھد مسئله کرد را حل کرده است.
در اينجا سخن از "کردستان کوچك" نيست .سخن از کردستان ايران ،سرزمينی است که از
شمال و باختر درياچه رضائيه تا سردشت و بانه گسترده است و در پھنای آن مردمی پر کار و
زحمتکش زندگی ميکنند.
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در دفتر شعری از شاعران کرد که تاريخ انتشار آن معلوم نيست
سرزمين اندوه و بسيار ...
شعری از "شباھنگ" شاعر گمنام کرد درج شده است .او "اندوه بسيار سرزمين خود" را چون
اندوه جان خويش روی صفحه کاغذ ريخته است :
ھرگاه بتومی انديشم
ميگريم
تو حقيقت عريان فقری
تو تابلوی اندوھی
ای زادگاه رنج
با غم بسيار
و شھيدان بيشمار
چگونه ھنوز بر پای خود ايستادهای ...
تاريخ کردستان ايران را نام "شھيدان بسيار" و پيکارھای بيشمار آراسته است .اگر اين سخن
درست است که "خون مردم کرد بر ساطور جالدان ھرگز نخشکيده است" اين حقيقت نيز قابل
کتمان نيست که پيکار خلق کرد در راه رھائی و خوشبختی خود ھرگز متوقف نگرديده است .در
درون ديکتاتوری رضا شاه "کرد کشی" افتخار محسوب ميشد .بھمين جھت ديکتاتور بزرگ سينه
بسياری از جالدان خود را که سرزمين محنت زده کردستان را بارھا به خون کشيدند با "مدالھای
شجاعت" آراست .در دوران محمد رضا شاه نيز سرزمين کردستان بارھا مورد ھجوم قرار
گرفت .قتل عام خلق کرد در آذر ماه  ،1325کشتارھای وسيع سالھای  1330و  ،1331ترور
خونين بعد از کودتای امپرياليستی  28مرداد  ،1342سرکوب جنبش تودهای  1346نمونهھای
مشخص آنست.
ھم اکنون زندانھا و شکنجهگاھھای تبريز ،تھران ،سنندج ،مريوان ،مھاباد ،سقز و بوکان انباشته
از ميھن پرستان کرد است.
پيکار خلق کرد برای شرکت در تعيين سرنوشت خود ،پيکاری است عادالنه .در اين پيکار که
آتش آن ھرگز فرو ننشسته است ،خلق کرد بسياری از فرزندان دالور خود را از دست داده است.
کردستان ايران يکی از عقب مانده ترين نواحی کشور ماست .در عقب ماندگی ،اين استان را
ميتوان با سيستان و بلوچستان و با تعدادی از بنادر و جزاير جنوب مقايسه کرد.
چندی پيش در ارتباط با برگزاری ھفته کردستان دانشجوی کرد به روزنامه کيھان نوشت "در
بانه ،مريوان و سردشت ھنوز آثار بارزی از زندگی قرون وسطائی بچشم ميخورد .از فقر سخن
نميگويم که حتی در مرکز شھر سنندج به وضوح ديده ميشود .صحبت از عقب ماندگی موحش اين
ديار است  ...در روستاھای کردستان چه بسيار که ھنوز پای پزشك و آموزگار بآنجا نرسيده است،
در اين روستاھا که ھيچ راھی آنھا را به ھيچ کجا وصل نميکند ھيچکس نميداند چه ميگذرد  ...در
پاسخ به اين نامه سرلشکر غفور عليزاده استاندار کردستان به فغان درآمد :
"عجيب است که روزنامه محترم کيھان بکسی که خود را دانشجو ميداند ،باتکاء کارت
دانشجوئی اجازه داده است چنين مطالب دور از حقيقتی را بنويسد .در سالھای اخير تحت توجھات
شاھنشاه آريامھر کردستان ايران به پيشرفتھای شگرف نائل آمده است  ...امروز در شھر سنندج
المپھای فلورسنت ميسوزد .اين شھر  25دبستان و  10دبيرستان دارد  ...در بانه  2خيابان آسفالت
شده است .در بيجار يك درمانگاه ساختهايم که ھر روز صدھا نفر بآن مرجعه ميکنند .مقدمات
ساختمان يك بيمارستان  40تختخوابی نيز فراھم ميگردد . "...
درباره پيشرفتھای شگرف کردستان سرلشکر بيش از اين چيزی نداشت اضافه کند.
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برای مسافری که وارد کردستان ميشود دشوار نيست در پرتو "چراغھای فلورسنت" استاندار
چھره ھولناك فقر و عقب ماندگی را در ھر گام ببيند .آنچه رژيم محمد رضا شاه ميتواند بعنوان
اقدامات عمرانی خود در کردستان بآن ببالد وجود شھرھا و روستاھای آباد ،شبکه مدارس و
بيمارستانھا ،وجود کارخانهھا و کارگاھھا ،مخزن ھای آب و راهآھن سرتاسری کردستان نيست.
سربازخانهھا و پايگاھھای نظامی است .شبکه سازمان امنيت ،زندانھا ،شکنجهگاھھا و چوبهھای
اعدامی است که بر سينه اين سرزمين سنگينی ميکند.
امروز بيش از  60درصد کودکان کرد در شھرھا و نزديك به  90درصد آنھا در روستاھا
بمدرسه نميروند .چه بسيار کودکان کرد که ھنوز پزشك نديدهاند ،آموزگاری به روستای
آنھا پا نگذاشته است ،قلم و کتاب نميدانند چيست ولی تانگھای سنگين و سبك را که ھر روز از
برابر چشم آنھا ميگذرند ،توپھای سبك و سنگين را که ھر بار خواب آنھا را آشفته ميکنند می
شناسند .کودکی که ھرگز راهآھن نديده است ھر روز باالی سر خود مدرن ترين ھواپيماھا و
ھليکوپترھای نظامی را چون ملخ در پرواز می بيند.
چھره کردستان ايران در آينه آمارھای دولت در ايران آمار را نه برای بيان حقيقت ،بلکه برای
آراستن چھره زشت رژيم حاکم بکار ميگيرند .آمارھای دولتی ايران سراپا مخدوش ،بی پايه و
بيشتر ساختگی است .جعل آمار برای توجيه رژيم است .ولی چه بسيار که در آينه ھمين آمار
ميتوان واقعيت اندوھبار کشور و زندگی رنجبار مردم را ديد.
در گرماگرم تابستان امسال زمامداران تھران ،برای آنکه در کنار جار و جنجال وسيع تبليغاتی
خود برای "کردستان آنسوی مرز" کردستان اينسوی مرز را ھم فراموش نکرده باشند ،ھفته
کردستان ايران برپا کردند.
در جريان برگزاری "ھفته کردستان" با تمام کوششی که بعمل آمد تا چھرهای مطبوع از
کردستان امروز ترسيم شود ،بيشتر حقيقت اندوھبار آن نمايان گرديد.
ھفته کردستان را دکتر جمشيد آموزگار ،وزير کشور در سالن اجتماعات اين وزارتخانه گشود.
ولی چنته او از "آمار پيشرفتھای عظيم" اين استان آنچنان خالی بود که از ھمان آغاز ترجيح داد
بيشتر درباره "پيکارھای دالورانه کردان با آشوريھا و نقش آنان در ايجاد امپراتوری کورش"
سخن گويد تا واقعيت امروز کردستان .وزير کشور که گوئی فراموش کرده بود صدھا خبرنگار و
عکاس را برای آشنائی با "پيشرفتھای کردستان امروز" به سالن وزارت کشور کشيده است ،تنھا
به گذشته آن پرداخت و آنگاه "وصفی شاعرانه" از آب و ھوای آن کرد که فردای آنروز حتی
صدای "آيندگان" برخاست " :دکتر آموزگار چيزی درباره کردستان امروز نگفت .وصف
شاعرانه او از آب و ھوای کردستان چنان بود که گوئی گرمای طاقت فرسای سالن اجتماعات
وزارت کشور جايش را به خنکی کوھساران و جويباران اين منطقه داد" .چند روز بعد مجله
خواندنيھا نيز نوشت " :در ھفته کردستان درباره ھمه چيز صحبت کردند جز وضع و حال و روز
مردم آن  ...چون چيزی نداشتند بگويند و نشان دھند "ھفته" را با رقص کردی شروع کردند و با
ساز و دھل ترکی پايان دادند . "...
باوجود اين ،مراسم بدون آمار و ارقام نگذشت .وزارت کشور "دفتر آماری" درباره کردستان
انتشار داد که وزارت اطالعات صفحاتی از آنرا بشکل آگھی ھای دولتی دراختيار جرايد گذاشت.
در آينه اين آمار است که چھره اندوھبار کردستان را می بينيم.
بر مقدمهای که تنظيم کنندگان اين دفتر بر "کردستان امروز" نوشتهاند تاکيد کردهاند که در
تدوين آن کوشش بعمل آمده از گزافهگوئی پرھيز شود .با اينکه سراپای اين دفتر انباشته از
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"گزافهگوئی" است ،با اينحال حتی اگر آنرا بعنوان "حقيقت" ھم بپذيريم ،باز اين "حقيقت" تاج
افتخاری بر سر رژيم نميزند.
"در کردستان ايران ھنوز بيشتر از  85درصد مردم بيسوادند .از  1864دھکده فقط شش دھکده
حمام دارند .تاکيد شده است که اين شش حمام در دوران انقالب سفيد ساخته شده است .در سراسر
کردستان فقط  93پزشك 14 ،دندان پزشك 9 ،داروساز و  45پزشکيار خدمت ميکنند 32 .پزشك و
 7دندان پزشك از "سپاھيان انقالب" اند )يعنی اينکه بعدا پزشك ميشوند( در  1864دھکده
کردستان فقط چھار پزشك خدمت ميکنند) .تنظيم کنندگان "کردستان امروز" تاکيد کردهاند که قبل
از انقالب  1341در روستاھای کردستان حتی يك پزشك وجود نداشته است و حاال وجود اين چھار
پزشك خود فتح خيبر محسوب ميشود .کردستان فقط  12قابله تحصيل کرده دارد .تعداد
درمانگاھھای اين استان  47واحد است.
بر اساس اين آمار آموزش و پرورش کردستان "تحت رھبری شاھنشاه" پيشرفتھای خيره
کنندهای کرده است .اين "پيشرفت خيره کننده" در وجود  890دبستان )بيشتر دبستانھای سپاه دانش
که وصف آنرا شنيدهايد(  45دبيرستان و چھار مدرسه حرفهای تجسم يافته است.
چندی پيش روزنامه "ابتکار" نوشت " :در کردستان بغير از کارخانه توتون چپق سقز ،کارخانه
ديگری وجود ندارد" در دفتر آمار وزارت کشور نيز از اين کارخانه با آب و تاب ياد شده است.
ديگر" ...صنايع عظيم" اين استان عبارت است از قاليبافی ،جاجيم بافی ،جانماز دوزی ،گيوه بافی
و تھيه يك نوع پارچه لباس محلی .نويسندگان "کردستان امروز" با افتخار يادآور شدهاند که "در
سنندج ھم تخته نرد و کيف و قوطی سيگار ميسازند که جالب است".
کردستان ايران دارای زمين مرغوب برای کشاورزی و شرايطی کامال مساعد برای دامپروری
است .ولی کيھان در شماره  19تيرماه  1353خود کشاورزی آنرا چنين وصف ميکند  :باآنکه 7،7
درصد اراضی مورد بھرهبرداری کشاورزی ايران در کردستان است ولی اين استان تنھا از يك
صدم امکانات فنی استفاده ميکنند .ھنوز  60درصد کشاورزی کردستان ديم است و  10درصد
ديگر نيز آب کافی ندارد".
در چند صفحهايکه "کردستان امروز" به "کشاورزی و دام داری مدرن" در اين استان
اختصاص داده است چنين ميخوانيم " :در کردستان ھم اکنون  18تراکتور و بيشتر از صد )!؟(
نوع ماشين ديگر کشاورزی مشغول کار است .دولت برای تربيت دامپزشك نيز بزودی يك
آموزشگاه با ظرفيت  50دانش آموز در سنندج خواھد ساخت".
 12سال پيش ،در مھر ماه  ،1341شاه چند روزی به استانھای
اين وضع ھنوز باقی است
آذربايجان و کردستان سفر کرده ،روز ششم مھر ماه او به زيوه رفت و قبل از ورود باين محل
روستاھای "مرگور" و "ترگور" را در سرراه خود بازديد کرد .شاه در زيوه گفت " :بمن گفتهاند
اين يکی از پر برکت ترين مناطق تمام مملکت است .ولی شنيدهام که تعداد مسلول در اينجا بالنسبه
زياد است .علت را که جويا ميشويم جواب اين است که مردم بعنوان منزل و خانه در دخمهھائی
زندگی ميکنند که شايد حيوان ھم اگر در آنجا زندگی بکند مريض ميشود! يعنی يك سوراخ
کوچکی بعنوان در ھست بدون پنجره و ھيچ چيز ديگر  ...اين اطاقھا نه آفتاب ميخورد و نه ھوای
کافی دارد .بھمين مناسبت محل مناسبی برای رشد و نمو ھر نوع ميکروبی منجمله ميکروب سل
است".
شاه سپس چنته وعده را گشود و گفت  :ما ميخواھيم اين وضع را تغيير دھيم .شما بزودی
خواھيد ديد اصالحاتی که در نظر است چقدر عميق و دامنه دار خواھد بود .ما ھمه چيز را زير و
رو خواھيم کرد .از مجموع اين اقدامات در دھسال آينده آنچنان جامعه پيشرفتهای بوجود خواھد
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آمد که مورد غبطه سايرين قرار خواھد گرفت .در آنوقت ما دست ديگران را خواھيم گرفت و
ميآوريم اينجا و به آنھا زندگی انسانی و واقعی را نشان ميدھيم ."...
در آذر ماه  1341شاه به کرمانشاه رفت و در آنجا گفت " :وقتی فکر ميکنم می بينم اين استان
قبل از ھرچيز بيك دانشگاه نياز دارد .من دستور خواھم داد تا اين دانشگاه را بسازند".
در آذر ماه  1343شاه از مھاباد ،سقز ،سنندج ،بوکان ،خرم آباد ،شاهآبادغرب و ايالم ديدن کرد
و وعدهھای تازهای داد " :اين استان بايد صنعتی شود .من بارھا گفتهام ،ھم صنعت بايد در اينجا
ساخته شود ،ھم کشاورزی آن مکانيزه شود ،ھم دام داری آن از اين شکل خارج شود  ...با
برنامهھائی که داريم تا چند سال آينده اين استان يکی از استانھای نمونه کشور خواھد شد".
بااينکه از اين وعدهھا  10-12سال گذشته است ،امروز مقامات رسمی ميگويند " :بايد اعتراف
کرد که به وضع عمرانی کردستان کمتر توجه شدهاست  ...تمام راھھای اين استان به  500کيلومتر
نميرسد .بيشتر روستاھا ھنوز راھی به مراکز شھرھا و بخش ھا ندارند .با اولين برف زمستان
بيشتر از نيمی از روستاھا دفن ميشود و تا اواسط بھار کسی از سرنوشت آنھا اطالعی ندارد".
)داود رفيع ،معاون اجرائی وزارت کشاورزی و منابع طبيعی .ثروت ملل ،شھريور .(1353
بازھم وعدهھای سرخرمن در آغاز مھر ماه امسال باز ھيئت دولت برای پيادهکردن "طرح ھای
عمرانی در کردستان" باين استان رفت .اين چھارمين مسافرت ھيئت دولت به کردستان در دو
سال اخير بود .در کردستان نخست وزير ،ھم برای آن 100ھزار "پناھنده" آنسوی مرز اشك
تمساح ريخت ،ھم برای "دالوران و سلحشوران" اين سوی مرز که بنظر او "کمتر از ديگران از
مواھب انقالب بھره بردهاند" .پس از بازگشت ھيئت دولت از کردستان رئيس سازمان برنامه و
بودجه کشور اعالم کرد " :ما با دست پر برگشتيم )!!( اين بار برای کردستان يك برنامه 24
ميليارد ريالی تھيه کردهايم که تا پايان برنامه پنجم پياده خواھيم کرد" .آنگاه روزنامهھا با حرف
درشت جزئيات اين "برنامه" را اعالم کردند .نخستين "تحول" در آموزش و پرورش رخ خواھد
داد .تا پايان برنامه پنجم بر تعداد دانش آموزان دوھزار نفر افزوده خواھد شد .شش راه ساخته
ميشود )که اگر ساخته شود( سنندج و ھمدان ،سنندج و مريوان ،سقز و بانه و بيجار و تکاب را بھم
وصل خواھد کرد" .تحول" بزرگ ديگر در کشاورزی صورت خواھد گرفت .قرار است به
کشاورزان "بذر نمونه" داده شود و روستائيان را توسط سپاھيان ترويج و آبادانی با "کشاورزی
مدرن" آشنا کنند .به صنايع نيز "توجه خاص" مبذول شده است .قرار است در کردستان
"کارخانهھای پشم شوئی ،حالجی ،رنگرزی ،قاليبافی ،نازك کاری ،تھيه بلوك ھای سيمانی و
کارخانه يخ سازی احداث گردد".
نخست وزير با وقاحت گفته است " :با ساختن اين کارخانهھا کردستان سيمای يك استان صنعتی
بخود خواھد گرفت".
يك بيمارستان  200تختخوابی ھم در "دستور" است که با ايجاد آن تعداد تختخوابھای
بيمارستانھای اين استان به  500عدد خواھد رسيد.
برنامه نوسازی شھرھا و روستاھا نيز با ساختن " 200خانه ارزان قيمت" در چھار شھر و 2
بخش پياده خواھد شد.
اين تمام آن اقدامات عظيمی است که دولت وعده ميدھد تا پايان برنامه پنجم در کردستان انجام
خواھد داد .تازه در صحت اين برنامه ترديد ھست .معاون سازمان برنامه به خبرنگاران جرايد
گفته است  :برنامه عمرانی کردستان که جزئيات آن منتشر شدهاست ھنوز يك برنامه کامل نيست و
مورد مطالعه است .اعتبار فعلی برای آبادانی کردستان چھار ميليارد ﷼ است که تا پايان برنامه
پنجم قرار است مصرف شود .اميد ميرود اين اعتبار افزايش يابد")راديو تھران 26 ،مردادماه
.(1353
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کسانی که برای "کردستان آنسوی مرز" اشك تمساح ميريزند" ،کردستان اينسوی مرز" را در
شرايط محنت بار قرون وسطائی رھا کردهاند.
کردستان ايران عقب مانده است .فقير است .از ستم چند اليه ،از بی حقی و سرنيزهايکه بر سينه
اوست رنج ميبرد .عقب ماندگی کردستان تصادفی نيست .اين عقب ماندگی حاصل ساليان دراز
استثمار و ستم ملی است .رژيم حاکم سياست حساب شدهای را در کردستان اعمال ميکند .ارتجاع
ايران تاکنون بعمد ا ز ترقی و پيشرفت کردستان جلوگيری کردهاست و اکنون بعمد صنايعی جز
جاجيم بافی ،حالجی و رنگرزی برای آن نميخواھد.
رفت و آمدھای مکرر ھيئت دولت به کردستان ،برنامهريزی ويژهای برای "آبادانی" آن" ،توجه
خاص شاھنشاه" باين استان ھمه بعلت "بعضی مالحظات سياسی" است که حتی روزنامهھای
تھران بآن اشاره ميکنند.
اين "مالحظات سياسی" بخاطر حوادثی است که در کنار مرزھای باختری ايران ميگذرد .دولت
جمھوری عراق حق خودمختاری خلق کرد را برسميت شناخته است و اگر ارتجاع محلی و
حاميان آن در ايران بگذارند راه پيشرفت و ترقی کردستان ھموار خواھد شد.
دولت ايران از رويدادھای آنسوی مرز ميترسد .اين ھراس از سير حوادث است که "توجه
خاص" بکردستان انسوی مرز را سبب شده است.
ولی مگر با کاغذ ميتوان آتش برد؟ ترقی و پيشرفت ھيچ خلقی بدون آنکه آن خلق آزاد باشد
ممکن نيست .خلق کرد نيز بيش از ھرچيز بايد امکان يابد در تعيين سرنوشت خود شرکت ورزد.
رژيم ايران بيھوده می انديشد که با "برنامه ويژهاش" خواھد توانست خلق پيکار جوی کرد را
بفريبد.
نويد
نشريه سياسی تئوريك "دنيا" ،آذر  ،1353شماره ) 6دوره سوم(.
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به سنن بھمن وفادار بمانيم
)به مناسبت  -٣١مين سالگرد  ٢بھمن (١٣٢۴
برفی که از روزھا پيش میباريد کوه و صحرا را پوشانده بود .راه ماشينرو ميان
شھرھا گاھی روزھای متوالی مسدود میماند .در اکثر مناطق اسب نيز تا شکم در
برف فرو میرفت و از حرکت باز میماند .راهپيمايی بر روی قشر فوقانی منجمد شده
برف مطمئنترين طرز مسافرت بود .زمھرير سوزانی که با غريوی سھمگين در
صخرهھا و درختان عور میپيجيد و کوھهھای برف را از سويی به سويی میراند،
حرکت را بر روندگان مشکلتر میساخت.
در چنين زمستانی )اواخر دیماه سال  (١٣٢۴ھزاران نفر چارق به پا و تفنگ
بردوش و عصا به دست با بستهای نان و توشۀ راه بر پشت پياده و سواره و عدهای با
اسب و با ماشين از مسافات دور و نزديک به سوی مھاباد برای شرکت در مراسم
تأسيس حکومت ملی کردستان در حرکت بودند .اکثريت آنان را که دھقان ،پيشهور،
کارگر ،روحانی و روشنفکران ميھنپرست ،سرمايهدار ملی ،افراد آزادیخواه عشاير
و ديگران بودند ،اعضای حزب دمکرات کردستان تشکيل میداد .يگانه نيرويی که
گاھی روزھای متوالی اين کاروان چندين ھزار نفری را از ميان امواج برف و يخ به
پيش میبرد جز يک ھدف عالی از ھر ھدف ديگری ،يعنی عزم آزادی و اميد سعادت
خلق چيز ديگری نمیتوانست باشد.
در آن ايام خلق کردستان ايران در شرايط تاريخی پيروزی جھانشمول سوسياليسم بر
فاشيسم و در متن نھضت انقالبی ايران که تحت رھبری حزب تودۀ ايران به رشد و
مقياس بیسابقهای دست يافته بود میرفت تا به مثابه جزيی از اين نھضت به پا خيزد
و دوشبهدوش برادران آذربايجانی در گوشهای از خاک ميھن ما ايران سنگر آزادی
را مستقر سازد و به ھمراھی ھمه مردم ايران شالوده ايرانی دمکراتيک ،آزاد و
مستقل را پیريزی کند.
شھر مھاباد که آنزمان کمتر از  ٢٠ھزار سکنه داشت چندين ھزار ميھمان ،يعنی
نمايندگان خلق را با آغوش باز پذيرفت .روز  ٢بھمن سال  ١٣٢۴تحت رھبری حزب
دمکرات کردستان ،در ميتينگ عظيم نمايندگان خلق که نقش مجلس مؤسسان را بازی
کرد ،برای بار اول در تاريخ خلق کرد حکومت خودمختار دمکراتيک کردستان در
داخل ايران اعالم گرديد و قاضی محمد يکی از چھرهھای درخشان تاريخ معاصر
کردستان و سرتاسر ايران به رھبری اين حکومت برگزيده شد.
***
حکومت ملی کردستان تحت رھبری حزب دمکرات کردستان سلطه ارتجاع و
امپرياليسم را از منطقه تحت حاکميت خود برانداخت و حکومت خلق را مستقر کرد.
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فرمانروايی بالشريک طبقه فئودال -عشيرهای را در ھم شکست و نمايندگان طبقات و
قشرھای خلقی را به صفوف مقدم زندگی سياسی و اجتماعی جلو کشيد .طبق شرايط
زمان و اوضاع ويژه کردستان به اصالحات مادی و معنوی به سود خلق دست زد.
جنبش کرد را از حالت انزوا و از دسترس نفوذ ارتجاع و امپرياليسم به در آورد و آن
را بر مبنای انترناسيوناليسم رشديابنده با جنبش آذربايجان و انقالب سرتاسری ايران
که طبقه کارگر و حزب تودۀ ايران در مرکز آن قرار داشت ،پيوند داد .در سمتگيری
جھانی خود به طور قاطع موضع ضد امپرياليستی گرفت و بر جنبش انقالبی جھان و
در رأس آن اتحاد شوروی تأسی نمود .و آنگاه به مقتضای سرشت خود و طبق اراده و
نيازمندیھای حياتی خلق کرد ھمه اين محتوای دموکراتيک و انقالبی را در قالب
خودمختاری خلق کرد در داخل ايران ريخت و بدين وسيله ستم ملی را برانداخت .به
ويژه کسانی که با تاريخ گذشته خلق کرد آشنايی دارند به روشنی پی میبرند که جنبش
 ٢بھمن با ايجاد يک چنين چرخشی در سرنوشت کردستان و با پیريززی اصول
عمده جنبش معاصر کرد بزرگترين خدمت را به خلق کرد انجام داده است .حکومت
ملی کردستان گرچه بيش از يازده ماه نپاييد و با تھاجم مشترک ارتجاع ايران و
امپرياليسم آمريکا و انگليس سرنگون گرديد ،ولی بدون بيم از مبالغه بايد اين واقعيت
را تکرار کنيم که اين دوران کوتاه با روح دمکراتيک ،محتوای انقالبی و سمتگيری
درست خود که در باال برخی از عمدهترين جھات آن به اختصار بيان شد به نسلھای
امروز و آينده خلق کرد يگانه راه آزادی را نشان داد .اين راه که به رھبری حزب
دمکرات کردستان و پشتيبانی ھمه نيروھای مترقی و انقالبی ايران و جھان و با تأسی
بر منافع و اراده توده زحمتکش خلق کرد آغاز گرديد يگانه راھی است به طور قاطع
پيروزمند ،منطبق با راه ھمه خلقھای جھان و لذا راھی است که برای خلق کرد
سعادت واقعی و برای روندگان مبارز خود افتخاری جاودان میآفريند .بنيانگذاران،
اجراکنندگان و رھبران اين جبش در تاريخ مقامی بس ارزنده دارند و نسلھای
حقشناس ھميشه با حس احترام در برابر خاطره شھدای اين نھضت :قاضی محمد،
سيف قاضی ،صدر قاضی ،شيرزاد ،فاروقی ،نقدهای و دهھا و صدھا مبارز ديگر سر
تعظيم فرود خواھند آورد.
***
اکنون که سی سال از سرکوب خونين نھضت  ٢بھمن میگذرد علیرغم وعدهھای
عريض و طويل و »انقالب سفيد« و مدعاھای پيشروی به سوی »تمدن بزرگ« در
نتيجه سياست ارتجاعی رژيم که نسبت به کردستان به زھر شوينيسم نيز آميخته است
با کردستانی سر و کار داريم که در مجموع خود عبارت است از ھزارھا روستای
ويران و چند شھر عقبمانده با يک کشاورزی و دامداری قرون وسطايی ،فاقد مراکز
صنعتی و حتا يک متر راهآھن ،محروم از فرھنگ و بھداشت و عادیترين وسايل
زندگی .زبان کردی قدغن ،تاريخ و فرھنگ ملی خلق کرد انکار و حق تعيين
سرنوشت وی ظالمانه غصب میشود .با کردستانی سر و کار داريم که به دست رژيم
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دستنشانده امپرياليسم به خون بھترين فرزندان خلق آغشته گرديده و با شبکهای از
ارتش ،ژاندارمری ،سازمان امنيت و گروهھای چريکی دولتی در محل )به کردی
»جاش«( تحت نظارت مأموران آمريکايی پوشانده شده.
به موازات تعقيب و شبيخون و قتل و حبس يکی از عمدهترين وسايل رژيم برای
جلوگيری از نضج جنبش در کردستان عبارتست از کوشش به منظور ايجاد تفرقه و
شکاف ميان جنبش کرد و نھضت انقالبی سرتاسری ايران و به ويژه حزب تودۀ
ايران .دستگاهھای جاسوسی آمريکا و انگليس و اسرائيل به دستياری سازمان امنيت
ايران و به کمک عمال محلی خود و زير انواع عناوين و پردهھا در کردستان سم ضد
کمونيسم و ضد شوروی میپراکنند و با تأسف بايد بگوييم که در مواردی از اين ممر
صدمات سنگين به کار آزادی خلق کرد میزنند.
جنبش  ٢بھمن با افتخارات ابديش به تاريخ پيوسته است .ولی ھر قدر در طريق آينده
جلوتر میپوييم و فاصله زمانی ما از جنبش بيشتر میشود به اھميت تاريخی آن
بيشتر پی میبريم .آنان که جز سعادت خلق کرد ھدف ديگری ندارند بايد ھميشه اين
مسأله را به ياد داشته باشند که جنبش آزادیبخش خلق کرد پس از گذشت از
ورطهھای ھولناکی از خيانت و نيرنگ و دريايی از خون و سرشک در يک شرايط
مشخص تاريخی امکان يافت تا خود را به سطح جنبش  ٢بھمن ارتقاء دھد ،در رديف
عظيم جنبش انقالبی ايران و سرتاسر جھان قرار گيرد و مبانی کامالً جديد
ايدئولوژيک و سياسی خود را پیريزی کند .مھمترين وظيفه مبارزان انقالبی خلق
کرد آنست که اصول و سنن انقالبی  ٢بھمن را با جان و دل حفظ کرده و آن را با
روح دوران ما و به طور خالق و منطبق با شرايط کردستان جلوتر برند و از لحاظ
شکل و محتوا غنیتر سازند .رفتن به سوی قھقرا )به ھر عنوان و دليلی( و تنزل از
سطح اصولی و سنن جنبش  ٢بھمن و سالھای تکاملی بعد از آن بیاعتنايی نسبت به
اين اصول و سنن و يا احتماالً نقض آنھا در حکم انتحار برای جنبش خواھد بود.
در اين راه بايد قبل از ھر چيز اصول و سنن  ٢بھمن را از دستبرد ارتجاع و
امپرياليسم محفوظ داشت .آنھا ضمن امحای فيزيکی ميھنپرستان کردستان با اتھامات
گوناگون از قبيل »تجزيهطلبی« و »تجاسر و اخالل عليه استقالل و تماميت کشور«
میکوشند افکار عمومی را عليه جنبش  ٢بھمن و ادامهدھندگان آن تحريک کنند.
جبھه ديگری که بايد از فراز سنگرھای آن به طور مداوم از سنن و اصول جنبش ٢
بھمن دفاع کرد جبھه مبارزه در داخل خود جنبش کرد است که در اصل و طبق
سرشت خود جنبشی است دمکراتيک که به مقتضای مواضع طبقاتی شرکتکنندگان آن
در صفوفش تمايالت مختلفی وجود دارد که گاھی با اصول و سنن جنبش  ٢بھمن
تباين میيابد .طی  ٣٠سال اخير تمايالت مذکور اغلب در زمينه سرشت طبقاتی جنبش
و مناسبات آن با نھضت کارگری ايران بروز کرده است .گاھی عقبماندگی اجتماعی-
اقتصادی کردستان دليل آورده میشود و بر مبنای آن سخت گفتن از طبقه کارگر در
کردستان حداقل زايد محسوب گرديده است .ولی به کلی روشن است که درست به
ع .گالويژ

23

علت ھمين عقبماندگی اجتماعی -اقتصادی کردستان و فقدان نيروی کارگری الزم در
اين منطقه برای به در آوردن »سرنوشت« خلق زحمتکش کرد از سلطه طبقات و
قشرھای ضد خلقی بايد دست طبقه کارگر را گرفت و جنبش آزادیبخش خلق کرد را
که به علت ھمان عقبماندگی گزندپذير است برای حفظ از گزند و تأمين رشد مترقی
آن به طور ارگانيک با نھصت کارگری ايران که تحت رھبری حزب مارکسيستی-
لنينيستی آن ،يعنی حزب تودۀ ايرن قرار دارد پيوند داد .کردستان ايران در حالی که
میتواند در وحدت با جنبش کارگری ايران و تحت پرچم طيقه کارگر زندگی سياسی و
تاريخ خود را به مراتب سريعتر ،کمرنجتر و بنيادیتر به سود تودهھای عظيم
زحمتکش به پيش برد چرا بايد از اين امکان بزرگ تاريخی که يگانه راه درست است
امتناع ورزد؟ آيا يک ميھنپرست واقعی و يک مبارزه انقالبی میتواند اين واقعيت
روشن را مورد توجه قرار ندھد؟ مگر جز آزادی و سعادت خلق ھدف ديگری
میتواند وجود داشته باشد؟
***
بايد اطمينان داشت که به شرط مبارزه متشکل و پيگير مبارزان انقالبی کردستان و
برخورد خالق و اصولی به مسايل کردستان و تجربهاندوزی از ديگر کشورھای
ھمانند ،جنبش کرد در ايران بر مشکالت خود فايق خواھد شد .حزب تودۀ ايران کمک
به احيای سازمانھای حزب دمکرات کردستان را بر اساس اصول و سنن انقالبی
جنبش دوم بھمن وظيفه مقدس و تعطيلناپذير خود میداند.
جز نيروھای انقالبی خود کردستان کس ديگری مبتکر و مؤسس حزب دمکرات
کردستان نبوده است .ولی اين واقعيت را نيز نمیتوان قبول نکرد که حزب تودۀ
ايران ،فرقه دمکرات آذربايجان و حزب دمکرات کردستان جز محصول يک محيط و
يک شرايط عمومی و جز بخشھای يک روند واحد انقالبی سرتاسر ايران که به علل
شرايط مشخص تاريخی به صورت سازمانھای جداگانه وجود داشتند و عمل
میکردند چيز ديگری نبودند .اين واقعيت تاريخی بدين مضمون در برنامه حزب تودۀ
ايران منعکس گرديده است» :در سالھای جنگ دوم جھانی و پس از آن ،جنبش
رھايیبخش ملی و دمکراتيک مردم ايران نيرويی فراوان و دامنهای وسيع يافت.
حزب تودۀ ايران در سال  ١٣٢٠به مثابه ادامه دھندۀ راه حزب کمونيست ايران
تشکيل گرديد و بر رأس جنبش وسيع مردم ايران قرار گرفت ،در سالھای -١٣٢۵
 ١٣٢۴جنبش ملی و دمکراتيک در آذربايجان و کردستان دامه وسيعی يافت .در اين
مناطق احزاب دمکرات آذربايجان و کردستان به وجود آمدند و به مبارزه قھرمانانهای
برای مصالح خلق دست زدند«.
حزب تودۀ ايران به مثابه حزب مارکسيستی -لنينيستی طبقه کارگر ايران نمیتواند
ارزش الزم را به تاريخ انقالبی خلق کرد ندھد و به مصالح امروز و فردای خلق
ستمديدۀ کرد نينديشد و با حس احترام نسبت به دمکراتھا و انقالبيون راستين
کردستان نظر برادرانه خود را با آنھا در ميان نگذارد و با ھمه امکانات خود آماده
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کمک به احياء و گسترش کار آنھا نباشد .اينکه حزب تودۀ ايران حزب دمکرات
کردستان را از خود میداند ،اوالً -به علت اعتماد راسخ به مبداء و منشاء انقالبی اين
حزب است ،ثانيا ً -دليل اعتقاد حزب تودۀ ايران به استعداد و نيروی انقالبی خلق کرد
و آينده روشن و آزاد اين خلق است و ثالثا ً -نظر حزب تودۀ ايران بر اين واقعيت
مبتنی است که تأمين آزادی ايران وظيفه مشترک ھمه خلقھای ايران است و جز طبقه
کارگر ھيج نيروی ديگری خلقھای ستمديده کشور ما را از يوغ اسارت ملی نجات
نخواھد داد.
به مناسبت  -٣١مين سالگرد جنبش تاريخی  ٢بھمن ھمه مردم ايران و در پيشايش
آنھا ،حزب تودۀ ايران به خلق مبارز کرد ،دمکراتھا و ميھنپرستان کردستان درود
میفرستند .شک نيست که به نيروی مبارزه متحد ھمه مردم ايران و کليه نيروھای
ملی و مترقی کشور ديکتاتوری سياه محمدرضا شاھی سرنگون خواھد شد ،ايرانی
دمکراتيک و مستقل به وجود خواھد آمد و در داخل آن خلق کرد حقوق طبيعی خود را
به دست خواھد آورد.
منبع :دنيا ،نشريۀ سياسی و تئوريک کميتۀ مرکزی حزب تودۀ ايران ،سال سوم ،دورۀ
سوم ،شماره  ،١٠آذر ١٣۵۵
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 21آذر
در تاريخ نھضت رھائی بخش معاصر ميھن ما ايران که سرشار از رويدادھای فراموش نشدنی
است ،جنبش  21آذر سال  1324در آذربايجان مقام ويژهای دارد .بھمين دليل  31سال است که
نيروھای مترقی خلق آذربايجان و ديگر خلقھای ايران با شور و عالقه از اين نھضت ياد ميکنند و
آنرا جشن ميگيرند .باز بھمين دليل سی سال است که دستگاه حاکمه ارتجاعی ايران در سالگرد
سرکوب اين جنبش با جنجالی گوشخراش تر معرکه ميگستراند.
در شھريور سال  1320ھنگاميکه بساط حکومت رضا شاه در يکروز فروريخت و ارتش
شاھنشاھی که ساليان متمادی سران آزمندش ھست و نيست ايران را بلعيده بودند ،در چند ساعت
شيرازهاش از ھم گسيخت ،برای ھمه روشن شد که الف و گزافھای چندين ساله دوران رضا شاه
درباره رسيدن "از ماھی به ماه" بی اساس بوده است .حکومت رضا شاه که در دوران پر جوش و
خروش جھان پس از انقالب کبير اکتبر در واقع نقش ترمز کننده رشد مستقل ،مترقی و سريع
کشور را بازی کرده بود ،ايرانی اسف انگيز از خود بر جای گذاشت ،يعنی ايرانی تحت حاکميت
فئودالھا و سرمايهداران دالل ،با يك دستگاه پوشالی حاکميت که به محض از دست دادن سرنيزه،
بعلت ضد خلقی بودنش برق آسا فروپاشيد ،ايرانی غارت شده و عقب مانده و وابسته با مردمی
سرکوب شده و محروم ،ايرانی نيمه مستعمره و زائده امپرياليسم که دستگاه حاکمه رضاشاھی آن
در تك و پوی ارباب يابی دست به دامان فاشيسم دراز کرده بود.
اين وضع ،ھر ميھن پرست ايرانی را تا مغز استخوان متاثر ميساخت .گروھھا و افراد مترقی
کشور در شرايط آزاديھای نسبی پس از شھريور مبارزهای را که در دوران ترور رضاشاهی
فروکش کرده بود ،احيا نمود .در مھرگان سال  1320حزب طراز نوين طبقه کارگر ايران بنام
حزب توده ايران ،و بمثابه وارث و ادامه دھنده راه سوسيال دموکراسی انقالبی دوران مشروطيت
و حزب کمونيست ايران ،که طبق قانون سياه سال  1310ممنوع شده بود ،از نو تاسيس گرديد.
مبارزه عليه فاشيسم که محور مبارزه آزادی و اسارت در سرتاسر جھان آنروزی بود ،در ايران
نيز يکی از پايهھای زندگی سياسی جامعه قرار گرفت .در زمينه مبارزه عليه فاشيسم و ھر گونه
رژيم استبدادی در کشور ما روند آرايش نيروھای سياسی آغاز گرديد .قوای ضد فاشيست و
طبقات و اقشار ملی و دموکراتيك در پيرامون طبقه کارگر و حزب توده ايران گرد آمدند و در
سنگر مقابل آنھا ،فئودالھای بزرگ ،مرتجعترين سرمايهداران ،رجال پوسيده پس مانده
"فراماسون" برخی امرای ارتش وعدهای از روشنفکران و ميرزا بنويس ھای دستگاه بوروکرات
شاھی در اطراف دربار متمرکز گرديدند .اينان گرچه در شرايط آن روز جرات دفاع آشکار از
فاشيسم نداشتند ولی به بھانهھا و عناوين مختلف عليه ھر قدم و پديده مترقی ،استقالل طلبانه و ضد
امپرياليستی در جامعه ايران با چنگ و دندان مقاومت ميکردند .طی چھار سال بعد از شھريور در
اين ميدان نبرد ،قطب ضد فاشيست ،ضد ارتجاع و ضد استعمار برھبری حزب توده ايران ،حزب
طبقه کارگر کشور بسرعت نضج يافت و به متشکل ترين ،نيرومندترين جريان سياسی و اجتماعی
ايران و سرتاسر خاورميانه مبدل شد.
پيروزی ائتالف ضد ھيتلری که اتحاد شوروی نيروی اصلی و عمده آنرا تشکيل ميداد بر
فاشيسم آغاز دوران جديدی را در تاريخ بشر مژده داد .در کشورھای رسته از اسارت فاشيسم
انقالبھای سوسياليستی يکی پس از ديگری پيروز ميگرديد .جنبش کارگری و کمونيستی کشورھای
سرمايهداری را به تالطم افکند .جھان دو ميلياردی کشورھای مستعمره وابسته برای کسب استقالل
عليه استعمار بپا می خاست .بحران عمومی سرمايهداری در عمق دومين مرحله خود فرو
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ميريخت .ايران از اين پويه جھانشمول مستثنی نبود .در اينجا نيز نبردی آشتی ناپذير ميان گذشته
ميرنده و آينده شتابنده حدت مييافت .در مقابل خواستھای استقالل طلبانه و ترقيخواھانه مردم ايران
کمپانی نفت انگليس ميکوشيد نفت ايران را ھمچنان غارت کند و امپرياليسم "تازه از راه رسيده"
آمريکا برای چپاول ايران کيسه دوخته بود .فئودالھای "ھزار فاميل" ميخواستند مکيدن خون
دھقانان را ادامه دھند .سرمايهداران دالل ميکوشيدند جان و مال مردم ايران را ھمچنان مورد
معامله با انحصارات امپرياليستی قرار دھند .و ھمه اينھا باھم برای اجرای اين ھدفھا ميکوشيدند
دستاوردھای پس از شھريور را از دست مردم ايران بگيرند و ديکتاتوری رضاشاھی را احياء
سازند.
بويژه از بھار سال  1324اين مبارزه حدت خاصی کسب کرد و نيروھای ارتجاعی ايران در
جبھه وسيعی فعاليت خودرا تشديد نمودند .تھاجم سيد ضيائيھا و پليس حکومتی در اصفھان عليه
اعضای حزب توده ايران ،يورش ھای ارتجاع در تھران و تبريز و کرمانشاه و اصفھان و شاھی
و ديگر شھرھا عليه اعتصابات و نمايشھا ،رانده شدن صدھا کارگر انقالبی توسط شرکت نفت
انگليس از کار ،اعالن حکومت نظامی توسط صدراالشراف در اصفھان ،اعمال اسلحه توسط ارفع
رئيس آنروزی ستاد ارتش عليه حزب توده ايران ،اتحاديهھای کارگران و مطبوعات آزاديخواه،
تسليم نيروھای فئودال ھا و خانھای عشاير در نقاط مختلف عليه جنبش انقالبی ايران و بويژه
نھضت دھقانی ،نمونهھای از اين واقعيت بود .طبقات ارتجاعی با پشتيبانی ھمهجانبه دولتھای
آمريکا و انگليس قدرت دولتی را در دست خود نگاه داشته آماده ميشدند تا پس از خاتمه يافتن
شرايط دوران جنگ و يا شايد قبل از آن با يك ضربت قاطع جنبش انقالبی ايران را سرکوب و
ديکتاتوری خود را احياء نمايند.
علت پيشگامی آذربايجان را بايد قبل از ھر چيز در شرايط تاريخی و اوضاع ويژه آذربايجان و
ھمچنين در سنن تاريخی خلق آذربايجان جستجو کرد .آذربايجان آن بخش از خاك ايران بود که
آنروز امپرياليسم امکان مداخله نظامی مستقيم در آنرا نداشت .آذربايجان آن سرزمينی بود که در
طی  40سال قبل دوبار)تحت رھبری ستارخان و شيخ محمد خيابانی( عليه استبداد و استعمار و
ارتجاع قيام نموده ،سنن و تجارب درخشانی در ذخيره داشت .باالخره ،آذربايجان آن خطه از خاك
ايران بود که عالوه بر مظالم عمومی تحت فشار طاقت فرسای ستم ملی نيز قرار داشت و در
حاليکه در آغاز سلطنت پھلوی پيشرفتهترين ايالت ايران بود ،در نتيجه مالحظات سياسی ،ستم و
تبعيض رضاشاه به يکی از استانھای عقب مانده ايران مبدل شد .در حاليکه آذربايجانيھا حداقل يك
پنجم مردم ايران را تشکيل ميدادند فقط يك صدم نيروی محرك موتوری ايران در آذربايجان قرار
داشت و از  69کارخانه نساجی ايران فقط  3کارخانه ،از  30کارخانه بافندگی فقط  2کارخانه و از
 8کارخانه قند موجود در سراسر کشور فقط يك کارخانه در آذربايجان ساخته شده بود .از ھشت
کارخانه کنسرو سازی 9 ،کارخانه روغن نباتی و  26کارخانه پنبه پاك کنی موجود در ايران
آنروز يك کارخانه ھم در آذربايجان قرار نداشت 89 .درصد ھمه مردم و  99درصد روستانشينان
بيسواد بودند .در آذربايجان جمعا  70تخت بيمارستان وجود داشت .ستم مالکان ،استثمار
بيرحمانه ،ستم ملی ،تبعيض وجود ژاندارم آذربايجانيھا را به مھاجرت مجبور و آذربايجان را به
نيمه ويرانه مبدل کردهبود.
آذربايجان حرکت خود را از راه مسالمت آميز آغاز کرد ولی با مقاومت دولت مرتجع مرکزی
روبرو شد .مردم آذربايجان عدهای نماينده واقعی خود را برای مجلس شورا انتخاب کردند ولی
مرتجعين بتوطئه رد اعتبارنامه دست زدند .محافل ملی و دموکراتيك آذربايجان رسما به حکومت
مرکزی بوسيله تلگراف مراجعه نموده و طبق قانون اساسی خواھان تشکيل انجمن ھای ايالتی و
واليتی و دموکراتيزه کردن حيات سياسی شدند .ولی صدراالشراف نخست وزير آن روز در
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نھايت خودسری و وقاحت در مجلس اعالم نمود که از آذربايجان ھزار تلگراف ھم بيايد به يکی از
آنھا ترتيب اثر نخواھد داد .ھر روز اين واقعيت روشن تر ديده ميشد که ارتجاع بدون درگيری و
اعمال جبر حق مردم را نخواھد داد.
 12شھريور سال  1324فرقه دموکرات آذربايجان برھبری و شرکت فعال عدهای از پيش
کسوتان و فعاالن نھضت کارگری و کمونيستی و نيروھای ضد استبدادی و ضد استعماری تاسيس
گرديد .در پيام مشھور  12شھريور اعالم گرديد که خلق آذربايجان مصمم است "در داخل ايران و
بشرط حفظ استقالل و تماميت ارضی ايران اداره امور داخلی خود را بدست خود گيرد" .اين بدان
معنی بود که آذربايجان برای بار سوم در سنگر مقدم انقالب ايران قرار ميگيرد ،برای مبدل شدن
به پايگاه آزادی سرتاسر ايران بپا ميخيزد و در اين گوشه رزمنده ميھن بال ديده ما حوادث در
سمت استقرار حکومت خلق سير ميکند 16 .شھريور سازمان ايالتی حزب توده ايران در
آذربايجان ھدفھای پيام  12شھريور را مورد تاييد قرار داد و از لحاظ رھبری و سازمانی به فرقه
دموکرات پيوست.
رشد جنبش در آذربايجان حکومت ارتجاعی تھران را بوحشت انداخت .درمين جوان،
کاغذکنان ،چاراويعاق ،سرند و ديگر نقاط ژاندارمھا به دھات حمله بردند ،فعاالن جنبش در روستا
را مورد تھاجم قرار دادند و عده زيادی را کشتند .فقط در يك ماه تعداد مقتولين از  100نفر و
بازداشت شدهگان از  1000نفر تجاوز کرد .در تھران نيز ارتجاع عليه حزب توده ايران و شورای
متحده مرکزی دست به تھاجم زد و عده زيادی از اعضای آنھارا دستگير کرد.
بدين ترتيب حکومت مرتجع تھران با مقاومت خود در مقابل اراده خلق راه رشد مسالمت آميز
جنبش را بست و راه غير مسالمت آميز را بر مردم تحميل نمود .در مقابل تھاجم وحشيانه ارتجاع
دھقانان آذربايجان گروھھای مسلح فدائی تشکيل دادند و در ميانه و سراب و اردبيل ژاندارم و
پليس را خلع سالح نمودند 29 .آبان برھبری فرقه دموکرات آذربايجان و با شرکت  744نماينده
ھمه قشرھای انقالبی ،ملی و دموکراتيك آذربايجان در تبريز کنگره خلق افتتاح يافت .کنگره با در
نظر گرفتن خود سری و بی اعتنائی حکومت تھران به خواست مردم و نقض اصل قانون اساسی
درباره تشکيل انجمن ھا خود را مجلس موسسان اعالم نمود و مسئله تشکيل حکومت ملی
آذربايجان را مطرح ساخت .در تاريخ  21آذر برھبری فرقه دموکرات آذربايجان ،مجلس ملی
آذربايجان در شھر تبريز افتتاح گرديد .اين مجلس بشرط حفظ استقالل و تماميت ارضی ايران و
در داخل ايران برھبری سيد جعفر پيشهوری رجل برجسته جنبش کارگری و کمونيستی ايران
حکومت ملی آذربايجان را مرکب از  11وزارتخانه تاسيس کرد.
 30سال است که ارتجاع ايران سرکوب جنبش  21آذر را بعنوان روز "نجات آذربايجان" جشن
ميگيرد .برای اينکه ھدف اين سرکوب و ماھيت اين مدعا را بروشنی ببينيم کافی است بدانيم
حکومت ملی آذربايجان بچه کسی خدمت ميکرد و ارتجاع ايران با سرکوب جنبشھای آذربايجان و
کردستان چه چيزی را "نجات" داده است .بدين منظور رئوس عمده اصالحات حکومت ملی
آذربايجان را باجمال ذکر ميکنيم.
اصالحات سياسی  -1 :برانداختن سلطه حکومت مرتجع )حکومت فئودالھا و سرمايهداران
دالل( و نفود امپرياليسم از آذربايجان ،شکستن دستگاه ارتجاعی دولتی سابق و استقرار رژيم
حاکميت و دستگاه حکومتی ناشی از خلق و متکی بر خلق تحت رھبری يك حزب انقالبی-2 ،
نجات تودهھای خلق و قبل از ھمه کارگران و ديگر زحمتکشان شھر و ده از بی حقوقی و اسارت
و آوردن آنھا بصف مقدم زندگی سياسی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه ،و  -3تامين خودمختاری
خلق آذربايجان در داخل ايران و استقرار دموکراسی بسود خلق.
ع .گالويژ

28

اصالحات اقتصادی  -1 :ملی کردن معادن ،ثروتھای زيرزمينی و جنگلھای طبيعی -2
بکارانداختن مجدد کارخانهھای پشمينه ،کلکتهچی ،خمروی ،بوستان ،شايان ،ايران کبريت،
دخانيات و قند مياندواب که مدتھا بود در قسمتی و يا بکلی از کار ايستاده و متروك گشته بودند و
تاسيس کارخانه جديد نساجی ظفر -3 ،از ميان بردن مناسبات فئودالی و مصادره  437ده دشمنان
خلق و توزيع مجانی آنھا باضافه  373ده خالصه )جمعا  380ھزار ھکتار زمين( در ميان دھقانان
آذربايجان -4 ،واگذاری زمين باغھا ،خرمنگاھھا ،زمين خانه و خود خانهھای دھقانان و کليه ابنيه
و اعيانی دھات سرتاسر آذربايجان بطور رايگان به دھقانان -5 ،الغای کليه وامھای دھقانان به
دولت و مالكان و سلف خرھا -7 ،الغای سلطه مالکان بر شخصيت دھقانان و احيای آزادی کامل
شخصی دھقانان -8 ،تبديل انجمن ده منتخب از جانب دھقانان به يگانه ارگان حاکميت در ده و
پايان دادن بسلطه ارباب و ايادی وی -9 ،تاسيس "شرکت آب و ماشينھای کشاورزی"" ،شرکت
پنبه"" ،بانك فالحت" برای خدمت به دھقانان -10 ،تعيين  8ساعت روزکار ،تامين بيمهھای
اجتماعی و حق تاسيس اتحايهھا ،منع کار کودکان کوچکتر از  14سال ،نگھداری کودکان
کارگران بحساب دولت ،اعطای سالی يك ماه مرخصی به کارگران و کارمندان با گرفتن مزد و
حقوق و  3ماه مرخصی با مزد و حقوق برای زنان کارگر و کارمند قبل و بعد از وضع حمل،
پرداخت حقوق دوران بيماری و آسيب ديدگی در کار ،تامين حقوق بازنشستگی برای ھمه-11 ،
اعطا و اجرای برابری حقوق زن و مرد در جامعه و خانواده در عمل.
اصالحات فرھنگی  -1 :استقرار آموزش ھمگانی و مجانی بزبان آذری و اختصاص دادن چھل
درصد بودجه دولتی بامور آموزشی و فرھنگ -2 ،ايجاد  3800کالس برای برانداختن بيسوادی
در سرتاسر آذربايجان -3 ،ايجاد بيش از  2ھزار دبستان و دبيرستان فقط در شھرھای آذربايجان و
افتتاح دبستان تقريبا در کليه دھات آذربايجان -4 ،تاسيس اولين دانشگاه در تبريز -5 ،تاسيس دوره
آموزش کشاورزی ،آموزشگاھھای پرستاری ،پزشکياری ،راه آھن ،مامائی ،تلگراف ،مدرسه
سياسی و مدرسه حقوق -6 ،انتسار روزنامه "آذربايجان"" ،آزاد ملت""،ينی شرق")خاورنور(،
"غلبه"" ،جودت"" ،اروميه" و مجموعهھای " آذربايجان اولدوزی" )ستاره آذربايجان( ،شاعرلر
مجلسی" )مجلس شعرا(" ،معارف"" ،وطن"" ،فدائی"" ،دموکرات" ،و "گونش" )آفتاب( با
مضمونی دموکراتيك و بزبان آذربايجانی -7 ،تاسيس نخستين ايستگاه راديو تبريز -8 ،تاسيس
تآتر ،فيالرمونی و ارکستر دولتی آذربايجان ،آغاز بنای تآتر در ھمه شھرھا و سينما در ھمه
شھرھا و دھات ،تاسيس سازمان ورزش تودهای ،اتحاديه نقاشان و مجسمه سازان ،مجلس شعرا،
افتتاح ھنرستان عالی ھنرھای زيبا و "موزه ھنرھای زيبا بنام بھزاد" و غيره ،در يك کلمه  :بنای
يك فرھنگ خلقی با شکل ملی.
اصالحات در زمينهھای ديگر  -1 :افتتاح  35بيمارستان و مطب -2 ،ايجاد  38منطقه پزشکی
و  54داروخانه در دھات -3 ،رساندن تعداد تختھای بيمارستان از  70به  -4 ،800حفر چاھھای
آرتزين و تعمير قريب  40قنات در حوالی تبريز ،ايجاد سد و قنات در عجب شير اطراف ميانه
)در ده گازلی( و سراب )در ده ميرانکوه( و غيره.
متاسفانه امکان برشمردن ھمه اصالحات حکومت ملی آذربايجان را نداريم .ولی ھمينقدر ھم که
يادآوری کرديم بروشنی نشان ميدھد که آنچه حکومت ملی آذربايجان در کمتر از يک سال انجام
داد اصالحاتی عميقا بنيادی بود که در ايران آنروز کسی نميتوانست خوابش را ھم ببيند.
پيروزی رژيم خلق در آذربايجان و کردستان که از دفاع و پشتيبانی بيدريغ حزب توده ايران و
ھمه مردم ميھن ما برخوردار بود آب و ھوای سياسی ايران را تغيير داد .نھضت ضد فئودالی و
ضد امپرياليستی در ايران تحت رھبری حزب توده ايران اوجی بيسابقه گرفت .ھمه مردم ايران
چشم خود را به آذربايجان و کردستان دوخته بودند .دھھا تن از برجسته ترين و شريف ترين
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افسران تودهھای ارتش ايران به جنبش آذربايجان و کردستان پيوستند و با جان و دل بدفاع از آنھا
پرداختند.
حکومت مرکزی باتھام مسلحانه خود حکومت ملی آذربايجان را سرکوب کرد و دستاوردھای
مردم آذربايجان را بر باد داد ،يعنی آذربايجان و کردستان را "نجات نداد" بلکه آذربايجان و
کردستانی را که نجات يافته بود از نو بزير زنجير اسارت و بردگی کشيد .آنچه با اين تھاجم نجات
داده شد منافع غارتگرانه طبقات ارتجاعی و سلطه امپرياليسم بر ايران بود.
برای داوری بھتر بايد اينرا نيز بگوئيم که حکومت ملی آذربايجان اصالحات مذکور را با دست
خالی آغاز کرد و در محيط محاصره اقتصادی و نظامی ،فشار سياسی ،عمليات تخريبی و شانتاژ
تبليغاتی حکومت مرتجع مرکزی و امپرياليسم آنھا را انجام داد .چند روز قبل از  21آذر ماموران
دولتی موجودی بانکھای آذربايجان را مخفيانه به تھران برده بودند و در مقابل  18ميليون تومان
بدھی بمردم در صندوق شعب بانکی آذربايجان جمعا  2ميليون تومان موجودی وجود داشت.
ھرگاه اصالحات يکساله شگرف فوق الذکر را که با دست خالی آغاز شد و جز حاکميت خلق
پشتوانهای نداشت با مجموع "اصالحات"  50ساله حکومت خاندان پھلوی در آذربايجان که ھر
سال صدھا ميليون ثروت اين سرزمين را بغارت ميبرد مقايسه نمائيم بروشنی خواھيم ديد که
"اصالحات"  50ساله حکومت پھلوی از لحاظ عمق حتی با اصالحات يکساله حکومت ملی
آذربايجان نيز قابل قياس نيست .در روشنی نھضت ھای آذربايجان و کردستان آشکارا ديده ميشود
که آنانکه حکومت پھلوی را ترمز تاريخ معاصر ايران می نامند ،سخنی بگزاف نگفتهاند.
واقعياتی که در باال ذکر شد آشکارا نشان ميدھد که جنبش  21آذر جنبشی بود از طراز جنبش
ھای خلقی پس از شکست فاشيسم آلمان که اکثريت قريب باتفاق آنھا امروز با استقرار سوسياليسم
در ھمه و يا بخشی از کشورھای مربوطه منجر گرديده است .ارتجاع و امپرياليسم چنين جنبشی را
لجن مالی ميکند و جز اين انتظار ديگری از آنھا نميتوان داشت .ولی از سازمانھا و افراد ملی و
دموکراتيك و دانشمندان وطن پرست ايران که بايد تاريخ راستين ميھن و دستاوردھای پرارزش
آنرا بدرستی تشخيص دھند و ھر سطر آنرا گرامی بدارند يگانه انتظار اينست که اين وظيفه
وجدانی را بدقت انجام دھند و ا زعدالت و واقعيت دفاع نمايند.
اين حقيقتی است که در ميان خلقھای ستمکش ايران آگاھی ملی و مطالبه حقوق ملی در حال
رشد است و نمايندگان واقعی خلق حتی در شرايط ترور موجود نيز خواست الغای ستم ملی و
تامين آزادی ملی را مطرح ميکنند .صمد بھرنگی که بيشك يکی از درخشانترين چھرهھای
فرھنگ تودهھای ايران بود و سالھا در دھات آذربايجان آموزگاری کرد با تکيه بر واقعيتھائی که
با پوست و گوشت خود درك مينمود بقيمت جان خود مينوشت  ..." :بچه آذربايجان پس از سالھا با
آنھمه بخشنامهھای عريض و طويل که بايد فارسی حرف زد از دو کلمه فارسی حرف زدن و
عرض حال عاجز است  ...شاگرد که فارسی حرف زدن را بلد نباشد بالطبع ديگر درسھا را ھم که
بزبان فارسی است نخواھد توانست يادبگيرد ...بازرسانی که از تھران به شھرھای آذربايجان
آمدهاند و از کالسھا بازديد کردهاند ھميشه يك ايراد گرفتهاند  :شاگردان فارسی حرف زدن بلد
نبودند" و "چرايش پر واضح است" )"صمد بھرنگی  -کند وکاو در مسائل تربيتی ايران  -چاپ
پنجم" ص  ،71،73و  .(74بھرنگی خواست تحصيل بزبان مادری را بدان جھت مطرح ميکند که
در عمل پی برده است که يکی از عمدهترين شرايط الغای بيسوادی توده عظيم مردم زحمتکش
تحصيل بزبان مادری است .خواست الغای ستم ملی دارای يك محتوی طبقاتی است و ھنگاميکه
خلق اين خواست را مطرح و اجرا کند محتوی آن يك محتوی دموکراتيك خلقی است.
ولی درباره جنبش  21آذر گاھی قضاوتھای سطحی و تحريفات نابخشودنی که شايد از کمی
اطالع و يا تاثير تبليغات دشمن و يا عوامل ديگر ناشی ميشود ،بچشم ميخورد .اغلب اوقات
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محتوی ،يعنی اصالحات عميق سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی حکومت ملی آذربايجان را
که تعيين کننده مقام عالی تاريخی جنبش  21آذر است کنار گذاشته و فقط بمسئله ملی می چسپند،
آنھم با روحی عميقا تحريف آميز و خصمانه .کسانيکه اين کار را ميکنند بچند گروه عمده تقسيم
ميشوند :اول بايد ماموران بی نام و با نام سازمان امنيت را نام برد .از آنجمله است مولف و يا
مولفين جزوه "ناسيوناليسم و مسئله ملی در ايران" که مدعی است انديشه "کثيرالمله بودن" ايران
توسط "مشتی بيگانه پرست در خارج از کشور" ايجاد شده)جزوه نامبرده ص  .(4کسان ديگری
که حتی خودرا "انقالبی" مينامند مدعيند که انديشه "خلقھای ايران" "افسانه" و "وارداتی" است و
کنفرانس وحدت که با ايجاد وحدت رھبری و سازمانی حزب توده ايران احياء نموده گويا "خطر
تجزيه ايران" را تجديد کرده است.
دوش بدوش رژيم شاه و سازمان امنيتش مائوئيستھا و تروتسکيستھا نيز مدتی است بمنظور سوء
استفاده از مسئله ملی برای مبارزه عليه نھضت انقالبی ايران به تالش پرداخته و مسئله ملی را
دستاويزی برای اقدامات ضد تودهای ،ضد شوروی و ضد کمونيستی خود قرار دادهاند.
با احساس و غرور و افتخار بايد اين واقعيت را ذکر نمائيم که حزب توده ايران آن سازمانی
است که قبل از ھمه صادقانه تر و اصولی تر از ھمه و بر پايه سنن جنبش کارگری و کمونيستی
ايران مسئله ملی را در ايران مطرح نموده ،راه حل آنرا نشان داده و با کمال صراحت و وضوح
در برنامه خود تصريح کرده است .اصول عمده نظر حزب توده ايران در مسئله ملی که بر مبنای
مارکسيسم  -لنينيسم قرار دارد ،به ترتيب زير است  :توصيف ايران بمثابه کشوری کثيرالمله که
در آن ستم ملی وجود دارد ،خواست تامين حق کامل خلقھای ايران در تعيين سرنوشت خويش و
شناسائی حق اقليت ھای ملی ايران در برخوردار شدن از کليه حقوق ملی ،اجتماعی و فرھنگی
خود ،طرفداری از اتحاد داوطلبانه کليه خلقھای ايران برمبنای برابری ،توصيف مسئله ملی بمثابه
جزئی از جنبش انقالبی سرتاسر ايران و طرح و حل آن در چارچوب شعارھای عمده طبقه کارگر
در ھريك از مراحل انقالب ايران ،مبارزه عليه شوينيسم عظمت طلبانه و ناسيوناليسم محلی و در
پيروزی انترناسيوناليسم پرولتری.
در مرحله انقالب ملی و دموکراتيك ،حزب توده ايران بر پايه اصول فوق در برنامه خود پيشنھاد
ميکند  :بر اساس اتحاد داوطلبانه کليه خلقھای ايران جمھوری ملی و دموکراتيك ايران تاسيس
شود ،مجلس نمايندهگان مردم ايران عاليترين مقام قدرت دولتی در اين جمھوری با شرکت
نمايندگان منتخب کليه خلقھای ايران تشکيل گردد ،در تقسيم بندی کشور بر پايه مليت سکنه مناطق
مختلف کشور بر اساس اصول دموکراتيك تجديد نظر بعمل آيد و در ھر واحد ملی ،مجلس ملی
برای اعمال حق خودمختاری ايجاد شود و برای خلقھا و اقليتھای ملی ايران سيستم فرھنگی ملی
تشکيل گردد و آموزش بزبان مادری در کليه مراحل تحصيلی تامين شود.
حزب توده ايران دفاع از منافع اجتماعی و آزادی ملی خلقھای ايران را وظيفه ذاتی و سرشتی
خود ميداند و با اصوليت در اين راه پيش ميرود.
اينست آن برنامه علمی و عميقا انسانی که صميمی ترين سپاس و احترام قلبی ھمه خلقھای ايران
را نسبت به حزب توده ايران بر می انگيزد و آنھا را متقاعد ميسازد که آزادی واقعی را فقط تحت
پرچم حزب مارکسيستی  -لنينيستی طبقه کارگر ،يعنی حزب توده ايران بدست خواھند آورد.
اينست آن دورنمای شورانگيزی که حزب توده ايران تحت پرچم پرافتخار مارکسيسم – لنينيسم
درباره ايران فردا ترسيم ميکند  -ايرانی که از بند اسارت خواھد رست و بسرزمين آزادی و
سعادت انسان زحمتکش ،دژ خلل ناپذير برادری خلقھا و کشوری واقعا مستقل و متحد مبدل خواھد
شد.
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تاريخ انقالبی ميھن گرامی خويشرا که جنبش  21آذر يك فصل درخشان آنرا تشکيل ميدھد بدقت
بياموزيم و در نبرد عليه ارتجاع و امپرياليسم و در راه استقالل و دموکراسی در ايران از آن الھام
ميگيريم.
نشريه سياسی تئوريك "دنيا" ،آبان  ،1355شماره  ،8سال سوم)دوره سوم(.
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نکاتی چند پيرامون مسائل حاد جنبش خلق کرد
اخيرا در ميان محافل ملی کرد کشش چشمگيری بسوی بررسی علمی جنبش کرد مشاھده
ميشود .سازمانھا ،گروھھا و افراد مختلف ھريك بنوبه خود ميکوشند از آنچه بر کردستان عراق
گذشت ،نتيجه بگيرند و راھی پيروزمند برای رشد آتی جنبش کرد پيشنھاد کنند .بايد بگوئيم که اين
پديده  -کوشش برای بررسی علمی جنبش کرد  -صرفنظر از درجه عمق و درستی مسائل
مطروحه و نتيجهگيريھا خودبخود پديدهايست مثبت و مسرت انگيز .زيرا بدون نظريه انقالبی عمل
انقالبی نميتواند وجود داشته باشد .انطباق خالق نظريه انقالبی ،يعنی عملی بر واقعيات مشخص
جنبش کرد وظيفه مقدس و تعطيل ناپذير ھر سازمان ،گروه و يا فرد آزادی است که صادقانه و
صميمانه جويای آزادی و سعادت برای خلق کرد است.
درباره فاجعهای که امپرياليسم ،صھيونيسم و رژيم فرومايه شاه ايران بدست جناح راست
رھبری سابق کردستان عراق برای خلق کردستان عراق ببار آوردند ،چه قبل و چه بعد از ماجرا،
مطبوعات و راديوی حزب توده ايران بارھا نظر اصولی حزب را بيان داشتهاند و زندگی در ھر
قدم درستی آنھا را باثبات رسانده است .اکنون که پس از گذشتن آن مرحله دردناك در ميان محافل
کرد سئوال "چه بايد کرد؟" مطرح گرديده ميخواھيم بنوبه خود نکات مھمی را که بنظر ما برای
دادن جواب درست به بسئوال فوق دارای اھميت اساسی است ،مطرح نمائيم.
عميقا اعتقاد داريم که در ماجرای کردستان عراق آنکه شکست خورد خلق کرد نبود ،بلکه
ايدئولوژی ارتجاعی ،سياست ارتجاعی و عمل ارتجاعی جناح راست رھبری بود .و اما خلق
مبارز و شريف کردستان عراق ھمچنان مغرور و سربلند است و بيشك رشد سياسی ،شجاعت
تاريخی و توانائی معنوی آنرا درخود خواھد يافت که پس از اين تجربه تلخ راه درست آزادی و
سعادت خويش را در پيش گيرد .تجربه کردستان عراق ھمچنين بايد خلق کرد کشورھای ديگر و
ازجمله خلق کردستان ايران را نيز در سمتگيری درست ياری کند.
يکی از مسائل مھمی که از جانب برخی محافل ملی کرد مطرح ميشود اينست که جنبش کرد در
ھر کشوری دارای دو جنبه است " -1 :از طرفی جزئی است از نھضت مشترك ھمه خلقھا ھمان
کشور عليه ارتجاع و امپرياليسم" " -2از طرف ديگر جزئی است از جنبش خلق کرد که در ميان
دولتھای ايران ،عراق ،تکيه و سوريه تقسيم گرديده است" .برای برخی از اين محافل مسئله بطور
کلی در ھمين آغاز پايان می يابد و از مرحله طرح وارد مرحله بررسی نميشود .گرجه درباره دو
جنبه مذکور سخن بسيار گفته ميشود و حتی برای يافتن "وحدت ديالکتيك" ميان آنھا کوشش بعمل
ميآيد ،ولی پيشروی مھمی در اين زمينه بدست نميآيد.
برخی محافل آنچنان تحت جذبه دو جنبه فوق الذکر و دورنمائی که از نظر آنھا ميتواند بوجود
آورد ،قرار ميگيرند که با شور و شوق آميخته با مبالغه می نويسند :بعلت داشتن دو جنبه مذکور
جنبش کرد ميتواند حلقه پيوند ميان جنبشھای انقالبی کشورھای چھارگانه باشد و بدين ترتيب "
کردستان بهيك پايگاه بزرگ و شکست ناپذير انقالب در خاور عليه امپرياليسم و استثمار ،در راه
آزادی و سوسياليسم" مبدل شود.
آخرين سخنی که برخی از اين محافل در تحليل دو جنبه مذکور و عبرت آموزی از تراژدی
کردستان عراق ميگويند اينست که :ھرکس و ھر جنبشی بخاطر ارضای امپرياليسم و حکومتھای
ارتجاعی منطقه مسئله "اشتراك سرنوشت ملت تقسيم گشته کرد" را پشت گوش اندازد و مبارزه
کردھا را از "قسمت ھای ديگر کردستان" و خلقھای ھمراه و ھمسنگر جدا سازد و دوست را با
دشمن اشتباه کند بھمان روزی خواھد افتاد که رھبری عشيرهای  -ذليل و سرافکنده دست شاه ايران
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 افتاده است و جنبش کرد را بھمان عاقبت دچار خواھد کرد که جنبش کردستان عراق دچارگرديد .ما خواھيم کوشيد مسئله طرح شده را دنبال نمائيم.
برخی محافل در عين اينکه خود تلويحا اذعان دارند که مسئله ملی کرد اکنون در درون
کشورھای گوناگونی مطرح ميشود و حل آن در چارچوب شرايط داخلی ھريك از آن کشورھا
قرار دارد و وابسته بمبارزه مشترك ھمه خلقھای ھرکدام از آنھا عليه ارتجاع و امپرياليسم است
جنبش کرد ،خلق کرد و بطور کلی مسئله ملی کرد را چنان در قالب واحدی بھم درمی آميزند که
گوئی سخن از يك کشور و يك جنبش ميرود .برخی از اين محافل آنچنان در راه اين تعميمات پيش
ميروند که عمال پندار "کردستان بزرگ" را بجای واقعيت می نھند و بر اين پايه احکامی صادر
ميکنند که ناگزير خصلت ذھنی و پنداری پيدا ميکند و مبارزه خلق کرد را از واقعيت دور ميسازد.
پس از طرح مسئله بصورتی که محافل مزبور عنوان ميکنند ،يعنی پس از طرح دوجنبهای که
برای مسئله کرد قائل ميشوند ،قاعدتا بايد چنين سئوالی مطرح گردد که از اين دو جنبه کدام با
واقعيت ھا و شرايط زندگی مطابقت دارد و جنبش کرد اگر ميخواھد واقعا مترقی و پيروزمند باشد
در شرايط مشخص دوران کنونی بايد بر پايه کداميك از اين دو جنبه قرار گيرد؟
آيا بايد بر "اشتراك سرنوشت ملت تقسيم گشته کرد" بمثابه مبنای تعيين کننده تکيه کرد؟
صرفنظر از ايرادات اصولی که باينگونه طرح مسئله وجود دارد ،جواب اين سئوال بطور قطع
منفی است .اگرچه در گفتهھا و نوشتهھای ھيچيك از محافل کرد باين پرسش پاسخ مثبت داده نشده،
ولی از جانب ھمين محافل پاسخ صريح منفی و استنتاجات پيگير علمی ناشی از چنين پاسخی نيز
تصادف نميکنم.
پی ريزی جنبش کرد بر مبنای "اشتراك سرنوشت ملت تقسيم گشته کرد" حداقل نتايج زير را به
دنبال خواھد داشت :
 .1سبب خواھد شد :اوال  -جنبش کرد در کشورھای مختلف منفرد گردد و ثانيا  -دولت ھائی
که بطور مستقيم دشمن آزادی خلق کردند  -بالعکس  -عليه خلق کرد باھم متحد شوند.
بالنتيجه در مقابل جبھه محدود و منفرد "ملت کرد" جبھه وسيع عمدهترين نيروھای
ارتجاعی منطقه بوجود خواھد آمد .يعنی پی ريزی جنبش کرد بر چنين مبداء و مبنائی در
نخستين گام از لحاظ سياسی و نظامی محکوم به ناکامی است.
 .2چنين جنبشی فاقد محتوی دموکراتيك و لذا از لحاظ اجتماعی نيز محکوم بناکامی خواھد
بود .زيرا چنين جنبشی عالوه بر مقتضای سرشت ناسيوناليستی خود بخاطر اتحاد ھرچه
بيشتر افراد "ملت" برای مقابله با جبھه وسيع دشمن نيز عاليم و عالقات ملی را بر عالئم
و عالقات اجتماعی برتری خواھد نھاد .لذا خواهناخواه "صلح طبقاتی" را در ميان کردھا
تبليع و ترويج خواھند نمود و حاکميت طبقات و اقشاری را که منافعشان با منافع خلق کرد
متضاد است بر کردھای ھريك از کشورھا تحميل خواھد کرد .چنين طبقاتی نه ميخواھند و
نه ميتوانند خلق کرد را از اسارت ارتجاع و امپرياليسم آزاد کنند و راه ترقی پيش گيرند،
بلکه خود اصل و نماينده ارتجاع و پايگاه امپرياليسم بوده و خواھند بود .اگر ادعا شود که
در اين حال جنبش عليه طبقات ارتجاعی خود کردھا نيز خواھد رزميد بايد بگوئيم اوال -
اين ادعا بغرض صميمانه بودن نميتواند از حرف بمرحله عمل درآيد و ثانيا  -اگر ھم
کسانی در اجرای آن بکوشند در معرض تھاجم مشترک ارتجاع کردھای ھر کسور و
بطور کلی دشمنان داخلی و خارجی قرار خواھند گرفت.
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 .3در برابر جنبش انقالبی ھريك از چھار کشوری که کردھا در آن ساکنند مسائل عمدهای
قرار دارد که به کردھای ساکن ھمان کشور نيز بمثابه مسائل عمده روز مربوط است.
جداکردن مبارزه زندگی سياسی جنبش کرد ھر کشوری از مسائل عمده و مبارزه کشور
خود و گذاشتن مسائل و وظايف ديگری )که بيشك تصنعی خواھد بود( در برابر خلق کرد
در واقع بمعنای دورگشتن از واقعيت و گام زدن در عالم خيال است .گفته ميشود ھمانطور
که دشمنان خلق کرد ميتوانند روزی در پيمان سعدآباد و روز ديگر در پيمان بغداد )و بعد
سنتو( باھم متحد شوند )که يکی از ھدفھای آن مقابله با نھضت ھای ملی است( کردھای
چھار کشور نيز بايد در برابر آنھا مقابله بمثل کنند .ولی بايد متوجه بود که پيمانھای
مذکور عبارت از اتحاد نيروھای ارتجاعی فقط يك ملت نبوده و نيست .مثال در پيمان بغداد
ارتجاع ايران ،عراق ،ترکيه و پاکستان )که يك مجمع ارتجاع چند ملتی است و ارتجاع
کرد نيز در آن شرکت دارد( با شرکت و رھبری ارتجاع امپرياليستی آمريکا و انگليس
دست بدست ھم داده عليه کليه خلقھای منطقه )از جمله خلق کرد( و جنبش انقالبی جھانی
دست اندر کار شده بودند .اکنون نيز پيمان سنتو باشتراك اعضای خود ھمان وظيفه را
انجام ميدھد .روشن است که جنبش کرد را نبايد و نميتوان در برابر جبھه وسيع ارتجاع
چند ملتی محکوم به انفراد و شکست نمود .ھمانطور که ارتجاع ملتھای مختلف باھم متحد
ميشوند خلقھا نيز برای مقابله با آنھا بايد متحد گردند .يعنی تکيه بر "اشتراك سرنوشت
خلق تقسيم گشته کرد" نميتواند برای جنبش کرد مبنائی مترقی و اميدبخش باشد .استراتژی
مبتنی بر چنين مبدائی در گذشته بارھا از بوته آزمايش گذشته و عالوه بر شکست حتی
نتوانسته است در ميان خلق کرد ھيچ سنت مثبت و الھام بخشی بوجود بياورد .شکست
شعار "کردستان بزرگ" فاصله گرفتن ھرچه بيشتر نيروھای آگاه و مترقی کردھا از اين
شعار احتراز ناسيوناليسم و سپاراتيسم و کشش آگاھانه بسوی انترناسيوناليسم و دفاع از
استقالل ،وحدت و تماميت ھر کشوری بر مبنای دموکراتيك براين واقعيت مسرت بخش
گواھی ميدھد که نيروھای پيشرو خلق کرد در روشن بينی سياسی و اجتماعی خود رشد
قابل تو مالحظهای يافتهاند که بنوبه خود مبشر نزديکتر شدن آزادی خلق کرد در ھر
کشوری است.
پس بايد از مبنای وحدت اتنيک به مبنای وحدت اجتماعی  -اقتصادی و سياسی ،يعنی مبنای
منافع طبقاتی تودهھای خلق گرويد .زيرا چنين مبنا و مبدائی  :اوال  -بسود توده خلق زحمتکش کرد
است و ثانيا  -جنبش کرد را بحد اکثر نيرومند و دشمنان اين جنبش را بحد اکثر ضعيف ميسازد.
بديگر سخن خلق کرد در ھر کشوری که زندگی ميکند بايد قبل از "ھم ملت ھا" ی کشورھای
ھمسايه بسراغ ھم کشورھايش برود .زيرا اينانند که گرچه مليت ھای ديگر دارند ولی بعلت
"اشتراك سرنوشت" اجتماعی  -اقتصادی و سياسی ھمزنجيران و ھمرزمان واقعی خلق کرد در
ھر کشوری ھستند .يعنی بايد جنبش کرد در ھر کشوری بمثابه جزئی از نھضت دموکراتيك و
انقالبی ھمه خلقھای آن کشور پی ريزی گردد ،در عميق ترين وحدت با اين نھضت عمل کند و در
زمينه ھمين نھضت به ھدفھای خود دست يابد.
حال برخی جھات اصولی اين اتحاد را يادآوری کنيم :
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 .1در ميان ھم کشورھا نيز بايد دوستان و متحدان واقعی جنبش کرد را بدرستی تشخيص داد
و بعد در ميان انبوه متحدان واقعی متحد عمده را بروشنی ديد .مثال در مرحله کنونی
انقالب ايران که انقالب ملی و دموکراتيك است طبقات و قشرھای اجتماعی متحد جنبش
کرد عبارتند از کارگران ،دھقانان ،خرده بورژوازی شھر )پيشهوران و کسبه(،
روشنفکران ميھن پرست و مترقی و قشرھای ملی بورژوازی منسوب به ھمه خلقھای
ايران )و از جمله خلق کرد( .ولی ھمه اين طبقات و اقشار نميتوانند بطور مساوی دوست
و متحد جنبش کرد باشند .در ميان اين انبوه متحدان ،متحد عمده عبارت است از طبقه
کارگر ايران که کارگران کردستان ايران نيز جزئی از آنرا تشکيل ميدھند .جنبش کرد در
ايران بايد با ھمه نيروھای ملی و دموکراتيك ايران متحد باشد .ولی مناسبات با طبقه
کارگر ،نھضت کارگری و حزب طبقه کارگر ايران ،يعنی حزب توده ايران بمثابه
عمدهترين و ديرپاترين متحد و پشتيبان جنبش رھائی بخش خلق کرد در ايجاد محتوی و
سمت رشد جنبش کرد نقش تعيين کننده و ماھوی دارد.
 .2شعار و خواستھای جنبش کرد در ھر کشوری بايد در چارچوب شعار نھضت سرتاسری
ھمان کشور قرار گيرد .خارج از اين چارچوب )که آن نيز بنوبه خود بايد با مصالح
مبارزه انقالبی و ضد امپرياليستی جھانی مطابقت داشته باشد( ھر شعار و خواست ديگری
از آنجا که در حساب آخر بزبان نھضت در کشور و مبارزه عمومی ضد امپرياليستی
خواھد بود ،خودبخود و بی قيد و شرط شعار و خواستی ارتجاعی است .ھر سازمان،
گروه و يا شخصيتی که اين اصل عمده را نقض نمايد صرفنظر از سوابق و نام و نشانش
در گرداب ضد انقالب غرق و در دام ارتجاع و امپرياليسم خواھد افتاد.
 .3بنايد از نظر دور داشت که فقط خواست الغای ستم ملی و تامين حقوق ملی باوجود اھميت
اصولی خود ھنوز درد توده خلق را دوا نميکند .جنبشی که نتواند بھره مادی و معنوی
خود را به تودهھای خلق برساند قادر بجلب خلق و دفاع از خود نخواھد بود و لذا جنبشی
پيروزمند از آب در نخواھد آمد .مانند ھر جنبش خلقی ديگری جنبش کرد نيز بايد با برنامه
اصالحات سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی بسود خلق مجھز باشد  -و اين برنامه
در ھر کشوری بطور عمده بايد مطابق آن برنامه اصالحاتی باشد که نھضت سرتاسری
ھمان کشور در مرحله مشخص پيشنھاد مينمايد .اين خود عامل عمده ديگری است که
سرنوشت خلق کرد را در نوبت اول با ھم کشورھايش پيوند ناگسستنی می بخشد.
 .4جنبش کرد در ھر کشور از آنجا که با سرنوشت يك خلق در يك کشور دارای طبقات و
اقشار اجتماعی متضاد مربوط است بايد روح دوران ما را که محتوی آن گذار بشر از
سرمايهداری بسوی سوسياليسم است ھرگز از مد نظر دور ندارد .آنانکه در فکر نيك
بختی خلق زحمتکش ھستند بايد خود بدانند و به ديگران نيز توضيح دھند که سوسياليسم که
آيندهای نه چندان دور برای ھمه خلقھا است يگانه راه نجات انسان از ستم اجتماعی و ستم
ملی است و طبقه کارگر و حزب مارکسيستی  -لنينيستی وی پرچمداران راه سوسياليسمند.
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برای احتراز از اشتباه بايد بجلو ،بآينده نگاه کرد ،رشد عينی جامعه را ديد ،به تسريع آن
کمك نمود و جنبش کرد را در مسير و سمت تسريع کننده اين رشد قرار داد .تبری از طبقه
کارگر کشور به بھانه عقب ماندگی اجتماعی  -اقتصادی خلق کرد ،مقابله با حزب طبقه
کارگر ،اشکال تراشی در سر راه نزديکی ھرچه بيشتر و ھرچه عميق تر جنبش کرد با
نھضت کارگری و حزب طبقه کارگر خودبخود عملی است عميقا ارتجاعی .بايد دانست
که جنبش واقعی خلق کرد بر مبنای ضد کمونيستی و ضد وشوروی نميتواند وجود داشته
باشد .افتادن در چنين کوهراھی يعنی غرق شدن در منجالب ارتجاع و امپرياليسم و
بالنتيجه خيانت بخلق کرد.
 .5نبايد آنی فراموش کرد که جنبش کرد مورد توجه دقيق محافل امپرياليستی و نوکران آنھا
قرار دارد .آنھا بانواع وسايل آشکار و نھان ميکوشند جنبش کرد را از راه راست منحرف
و آنرا به عامل اجرای سياست غارتگرانه و ماجراجويانه خويش مبدل سازند .انچه بر
کردستان عراق گذشت تازهترين و دردناك ترين نمونه اين سياست پليد است .لذا نيروھای
ملی و مترقی کردھای ھر کشور بايد :اوال -خود از ھرگونه عملی که برای نفوذ و سوء
استفاده امپرياليسم راه بازکند بدقت احتراز ورزند و ثانيا  -عليه چنين نفوذ و سوء
استفادهای که امپرياليسم و ارتجاع بطرق و وسايل ديگر در ميان کردھا اعمال نمايد
مبارزه کنند.
 .6گاھی مسئله استفاده از تضاد ميان دشمنان مطرح ميشود و اين کار بمثابه يك عمل تاکتيکی
تجويز ميگردد .در اين حکم کلی حرفی نداريم .ولی بايد درنظر داشت که  :اوال  -دشمنان
کيانند؟ ثانيا  -وسيله عمده برای پيروزی بر دشمن اتحاد با دوستان است نه استفاده از
تضاد ميان دشمنان .لذا بايد اول با دوستان متحد شد و اگر ھم استفاده از تضاد ميان
دشمنان ضرورت پيدا کرد فقط با تکيه بر اتحاد با دوستان چنين استفادهای ميتواند تاکتيکی
و لذا مجازی باشد .ثالثا  -رھا کردن دست دوستان و بستن اميد بطور عمده باستفاده از
تضاد ميان دشمنان اشتباھی است مھلك که نه جنبه تاکتيکی ،بلکه جنبه استراتژيك دارد و
لذا جايز نيست.
تکيه جنبش کرد در ھر کشوری بر نھضت انقالبی سرتاسری ھمان کشور بمعنای نفی و يا کم
بھا دادن به ھمبستگی کردھای کشورھای مختلف و تاثير متقابل زندگی سياسی آنھا نيست .اين
موضوعی است مھم ،درخور بررسی جداگانه و از حوصله اين نوشته خارج است.
اميدواريم مبارزين انقالبی کرد با طرح و بررسی علمی و بدون پيشداوری مسائل مربوط به
جنبش کرد در ھر کشور بروشنترشدن راه کمك کنند و خلق ستمديده کرد را در راه نيل به آزادی و
سعادت ياری نمايند.
نشريه سياسی تئوريك "دنيا" ،تيرماه  ،1355شماره  ،4سال سوم)دوره سوم(.
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نقش اتحاد شوروی در پيشرفت جامعه کشورھای سوسياليستی
تبليغات بورژوائی که مدتھا سعی ميکرد انقالب اکتبر را "پيج و خم تاريخ" و رويداد "ويژه يك
کشور" قلمداد کند ،پس از خروج سوسياليسم از مرز يك کشور ميکوشد بوجودآمدن جامعه
کشورھای سوسياليستی را بمثابه "صدور انقالب" از جانب شوروی و مناسبات ميان اين کشورھا
را بعنوان "استعماری" معرفی نمايد .ولی بوجودآمدن جامعه کشورھای سوسياليستی نيز مانند
نخستين انقالب سوسياليستی جھان يك ضرورت عينی تاريخی بود.
کنه مطالب اينست که رشد نيروھای مولد ،که عنصر انقالبی روند توليدند در مرحله تبديل
سرمايهداری به سيستم جھانی ،تقسيم بين المللی کار و پيدايش بازار جھانی ،يعنی بين المللی شدن
توليد را بمثابه يك ضرورت اجتناب ناپذير مطرح ميسازد ،اقتصاد ملی کشورھای مختلف ھرچه
بيشتر به الزم و ملزوم يکديگر مبدل گشته ،از مرزھای ملی و دولتی تجاوز کرده ،باھم در ارتباط
قرار گرفته و بھم در می پيوندند .با تسريح انقالب علمی و فنی اين جريان گسترش و عمق ھرچه
بيشتری کسب ميکند .بطوريکه در جھان امروز ھيچ اقتصاد ملی دربسته ،مجزا و منفرد از اقتصاد
جھانی وجود ندارد.
ليکن در شرايط سرمايهداری و بويژه سرمايهداری انحصاری ،بين المللی شدن توليد با شيوه
امپرياليستی اجرای آن در تضاد قرار ميگيرد .زيرا بين المللی شدن توليد در شرايط سرمايهداری
اگر از سوئی پديدهايست مترقی )چون موجب تقسيم بين المللی کار ،شکستن عزلت و انفراد
کشورھا و خلقھا ،ارتباط عميق کشورھا در رشته توليد مادی و رشد نيروھای مولد ميگردد( از
سوئی ديگر نحوه تحقق آن ارتجاعی است ،زيرا بر اساسی غارت خلقھا و نقض استقالل کشورھا
بدست نيرومندترھا صورت ميگيرد ،بين المللی شدن توليد )يا باصطالح معمول امروز ھمپيوندی
اقتصادی( در شرايط سرمايهداری ،کشورھا را بدو گروه کامال متمايز ازھم مجزا ميسازد  :گروه
رھبری کنندگان )يعنی کشورھای نيرومندی که اين جريان را در سمت منافع ويژه و زير سلطه و
فرمان بی چون و چرای خود قرار ميدھند( و گروه کشورھای ضعيف که زير يوغ اسارت و
تبعيت گروه نخست قرار ميگيرند .درحاليکه بشريت بايد بخاطر سعادت واقعی خود الزاما بسوی
ايجاد اقتصاد واحد جھانی برود ،سرمايهداری اين جريان را بمقتضای منافع محدود طبقاتی خود
بصورت آنارشيك ،نسبی ،غيرثابت ،رقابت زا ،غارتگرانه ،جنگ خيز و فالکت بار برای خلقھا
در می آورد .ما نمونه اسارت آميز ھمپيوندی بشيوه سرمايهداری را در کشور خود مشاھده،
ميکنيم که بدست رژيم شاه بر ميھن ما تحميل گرديده و نتايج آن عبارتست از غارت ثروتھای
طبيعی و دسترنج مردم ،نقض استقالل کشور ،توسعه وابستگی به مرتجعترين و تجاوزکارترين
جناحھای امپرياليستی ،تحميل يك رژيم بکلی دست نشانده و مقابله خونين وی با مردم ايران.
ولی ھمان تکامل تاريخی جامعه بشری و رشد نيروھای مولد که ضرورت ھمپيوندی اقتصادی
را بميان آورده راه صحيح و انسانی آنرا نيز می گشايد که آنھم ھمپيوندی اقتصادی بشيوه
سوسياليسم است و با انقالب کبير سوسياليستی اکتبر آغاز گرديده است.
نخستين نمونه درخشان ھمکاری برادرانه و وحدت واقعی خلقھا برقراری روابط عميقا
انترناسيوناليستی در ميان جمھوريھای متحده شوروی بويژه پس از سال  1922بود .در نتيجه يك
چنين روابطی جمھوريھای عقب ماندگی تاريخی خود را از ميان برداشته و ھمه جمھوريھای
برادر در سطح ھمانندی از رشد اقتصادی و فرھنگی بسوسياليسم رسيدند .بطوری که امروز
اقتصاد کشور کثيرالمله شوروی عبارتست از مجموع اقتصاد جمھوريھای متحده که در عاليترين
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سطح جھانی قرار داشته و بصورت اقتصاد واحد اتحاد شوروی بطور ناگسستنی بھم منسجم گسته
با گامھای بزرگ بسوی کمونيسم پيش ميرود.
پس از شکست فاشيسم آلمان و ميليتاريسم ژاپن ،پيروزی انقالبھای سوسياليستی در يکرشته از
کشورھای جھان ،خروج سوسياليزم از چارچوب يك کشور و پيدايش جامعه کشورھای
سوسياليستی تاريخ وظيفه کامال جديدی را در پيش نھاد که آنھم عبارت بود از پی ريزی و استقرار
مناسبات طراز نوين بين المللی در ميان کسورھای کامال مستقل سوسياليستی  -چيزی که تاريخ تا
آنروز بخود نديده بود.
مارکس و انگلس سرنوشت تاريخی انسان را وابسته به پيدايش سيستم جھانی سوسياليسم
ميدانستند و معتقد بودند که با برچيره شدن سرمايهداری از جھان در ميان خلقھا و کشورھا روابط
بکلی جديد مبتنی بر دوستی ،رفاقت و کمك متقابل بوجود خواھد آمد .و .ای .لنين که قانون رشد
ناموزون سرمايهداری و امکان پيروزی انقالب سوسياليستی جھانی ،طرق تأثير نخستين کشور
سوسياليستی در رشد انقالبی جھان ،شيوهھای گذار کشورھای مختلف به سوسياليسم،
انترناسيوناليسم پرولتری بمثابه پايه اساسی مناسبات ميان کشورھای سوسياليستی و تناسب جھات
ملی و انترناسيوناليستی در اين مناسبات ،طرق تأمين پيروزی سوسياليسم در مقياس جھانی و
مسائل اصولی ديگری را روشن نمود .اتحاد شوروی تحت رھبری حزب لنين و با بکاربستن
آموزش مارکسيسم  -لنينيسم در پی ريزی و استقرار مناسبات ميان کشورھای سوسياليستی نقش
عمده و قاطع را بازی کرد.
حکومت شوروی از آغاز موجوديتش مناسبات خود را با کليه کشورھا بر مبنای اصول برابری،
عدم مداخله در امور يکديگر ،احترام متقابل به حق حاکميت و تماميت ارضی و دفاع از صلح
قرار داد .ولی اين اصول برای برقراری مناسبات با کشورھای دموکراسی تودهای که از ميان
شعلهھای جنگ دوم بيرون آمده و در شرايط مقاومت و تعرض ديوانهوار امپرياليسم در محيط
"جنگ سرد" راه سوسياليسم را در پيش گرفته بودند کافی نبود .عالوه بر سرشت سوسياليستی که
ھمکاری برادرانه ميان کشورھا را اصوال ضروری ميساخت نياز کشورھای مذکور به کمکھای
سياسی ،اقتصادی و نظامی و مبادله تجربه در ساختمان سوسياليسم خواھان برقراری نزديکترين،
وسيع ترين و عميق ترين ھمکاری ميان خود و بويژه با اتحاد شوروی بود.
برای اجرای اين وظايف تاريخی شرايط الزم وجود داشت که آنھم عبارت بود از حاکميت خلق
تحت رھبری طبقه کارگر و احزاب مارکسيستی  -لنينيستی آن ،مالکيت اجتماعی بروسائل توليد،
ذينفع بودن کشورھای مذکور در اعتالی اقتصادی جامعه سوسياليستی بطور مجموع و ھريك از
اعضای آن بطور جداگانه ،عزم راسخ ھمه آنھا برای دفاع از دستاوردھای موجود و پيشروی
بسوی سوسياليسم و کمونيسم .مناسبات ميان اين کشورھا برای بار اول در تاريخ ھمپيوندی
سوسياليستی را پی ريزی کرد.
در تحکيم جامعه کشورھای سوسياليستی و استقرار مناسبات انترناسيوناليستی در ميان آنھا اتحاد
شوروی بطور فعال شرکت نمود .اين کشور تجارب غنی و بيمانند خود را که متضمن جھات عام
و مشترك انقالب سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم بود و بانطباق خالق در شرايط مشخص ھر
کشوری نياز داشت در اختيار کشورھای دموکراسی تودهای قرار داد و در ايجاد دستگاه دولت
سوسياليستی بآنھا کمك کرد .ميان اتحاد شوروی و اين کشورھا قراردادھای دوستی و کمك متقابل
بامضا رسيد که مھمترين عامل دفاع از استقالل آنھا و صلح جھانی بود .ھمکاری اقتصادی طراز
نوين ميان کشورھای سوسياليستی ابتدا در رشته بازرگانی ايجاد شد .گردش کاال سال بسال توسعه
يافت و بازار سوسياليستی جھانی بوجود آمد .تا پايان سال  1952اتحاد شوروی در حدود 15
ميليارد روبل وام دراز مدت با شرايط در حد اعال مساعد در اختيار اين کشورھا قرار داد که به
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صرف ترميم خرابيھای جنگ و پی ريزی بنيان اقتصاد سوسياليستی رسيد .اتحاد شوروی در
طرح ريزی ،ساختمان ،بکارانداختن و اداره ھزارھا موءسسه صنعتی مدرن باين کشورھا ياری
کرد و دهھا ھزار کارشناس برای اين کشورھا ترتيب نمود که اداره مستقل اقتصاد کشورھای خود
را در دست گرفتند .با توسعه سريع اين ھمکاريھا در آغاز سال  1949اتحاد شوروی و کشورھای
اروپائی دموکراسی تودهای شورای ھمکاری اقتصادی )سو  (SEW -را تشکيل دادند.
فعاليت اين شورا که بر مبنای انترناسيوناليسم ،احترام متقابل به حق حاکميت و استقالل و منافع
ملی ،برابری کامل حقوق و اصل داوطلبی کامل ،سود متقابل و ھمکاری رفيقانه قرار دارد عمق و
وسعت ھرچه بيشتری کسب کرد .اشکال و شيوهھای ھمکاری اقتصادی ميان آنھا تکميل گرديد.
در آوريل  1969بيست و سومين دوره اجالسيه اين شورا وظايف عمده و سمتھای اصولی
ھمپيوندی اقتصادی سوسياليستی را معين کرد و بر اساس آن در آوريل  1971برنامه جامع
ھمکاريھای اقتصادی کشورھای مذکور پی ريزی شد .اين برنامه به عميق تر شدن تخصص و
تعاون ،رشد نيروھای مولد و اعتالی سطح ثمربخشی توليد کمك کرده سريع ترين و معقول ترين
راه پيشرفت کشورھای عضو را تامين می نمايد .تکامل و گسترش ھمپيوندی سوسياليستی که
عبارت از روند تقسيم بين المللی کار بشيوه سوسياليستی بوده و بطور آگاھانه و طبق نقشه از
جانب احزاب و دول برادر تنظيم و اجرا ميشود موجب ايجاد ساختار )ستروکتور( مدرن و بحد
اعال ثمربخش اقتصاد ملی کشورھای سوسياليستی ،بھم نزديك شدن و برابر شدن تدريجی سطح
رشد آنھا ،تشکيل روابط عميق و استوار در رشتهھای عمده اقتصاد و تکنيك و دانش و توسعه و
تحکيم بازار بين المللی سوسياليستی ميگردد .اين جريان به ھدف عظيم و بی نظيری که تبديل
کشورھای جامعه سوسياليستی به خانواده متحد خلقھا است خدمت کرده راه بشر را بسوی کمونيسم
می گشايد.
شورای ھمکاری مدتھا است که به بزرگترين سازمان اقتصادی جھان مبدل گرديده .در سال
 1975اعضای اين سازمان حدود  33درصد محصول صنعتی جھان را توليد نمودند .در نتيجه،
نفوذ و اعتبار آن بسرعت باال ميرود .بطوريکه برخی از کشورھای غيرسوسياليستی از قبيل
فنالند ،عراق و مکزيك با شورای ھمکاری اقتصادی قراردادھائی امضا کردهاند و بازار مشترك
اروپا که سردمداران آن سالھای متمادی کشورھای سوسياليستی را تحريم اقتصادی کرده بودند،
مجبور به برقراری ارتباط با آن شد .سال  1974مجمع عمومی سازمان ملل به شورای ھمکاری
اقتصادی حق داشتن ناظر در اين سازمان داد .اين شورا عامل پرقدرتی برای تجديد بنای مناسبات
اقتصادی جھان بر مبنای عدالت و سود متقابل گرديده است.
به موازات رشد و تحکيم ھريك از کشورھای سوسياليستی پيوند متقابل آنھا نيز بتدريج فشردهتر
ميشود و عناصر مشترك در تصميم گيری درباره سياست ،اقتصاد و زندگی اجتماعی آنھا بيشتر
پديدار ميگردد .ايجاد تناسبات ثابت بين المللی در ميان اقتصادھای ملی ،گرايش در سمت ھمگون
نمودن شيوهھای برنامهريزی و اداره اقتصاد ،اجرای مشی سياسی متوافق در صحنه بين المللی،
موضع گيری واحد در کليه مسائل عمده نظريه مارکسيستی  -لنينيستی ،تربيت خلقھای برادر با
روح جمع گرائی و انترناسيوناليسم نمونهھائی از اين روند بزرگ تاريخی است.
رشد و تکامل جامعه کشورھای سوسياليستی بر اساس ھمپيوندی اقتصادی سوسياليستی خشم
دشمنان طبقاتی را بر می انگيزد و در اين زمينه آنتی سويتيسم )سياست و عمل ضد شوروی(
بمثابه شکل عمده آنتی کمونيسم دامنه ھرچه وسيعتری ميگيرد .آنتی سويتيسم که بيان کننده نفرت
طبقاتی بورژوازی عليه تجديد بنای انقالبی جھان است ،ميکوشد نقش شوروی را در ھمپيوندی
سوسياليستی تحريف کند و در آن يك "سياست استعماری" کشف نمايد .ولی واقعيت زندگی اين
اباطيل را از بيخ رد ميکند.
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روشن است که اتحاد شوروی بعلت نقش تاريخی خود در گشودن دوران سوسياليسم و ساختمان
جامعه نوين ،بسبب مکان و موقع و امکانات بی پايان اقتصادی خود و بر اساس سياست عميقا
انترناسيوناليستی حزب کمونيست در ھمپيوندی اقتصادی سوسياليستی طبعا نقشی ممتاز دارد .در
حدود  70درصد مجموع درآمد ملی 75 ،درصد محصول صنعتی 60 ،درصد فرآوردهھای
کشاورزی 80 ،درصد سرمايهگذاری ،قريب  70درصد ھزينه پيشرفت دانش ،قسمت اعظم ذخاير
سوخت ،مواد معدنی ،خاك و جنگل کشورھای جامعه سوسياليستی باتحاد شوروی تعلق دارد .قبل
از انقالب اکتبر روسيه تزاری فقط  4درصد محصول صنعتی جھان را توليد ميکرد ،ولی اکنون
اتحاد شوروی  20درصد محصول صنعتی جھان را می نمايد .اکنون در شوروی ھردو سال بيش
از مجموع مقدار ساختمانی که در شھرھای روسيه قبل از انقالب وجود داشت مسکن جديد ساخته
ميشود .اتحاد شوروی  3،1ميليون کارمند علمی دارد و در برخی از رشتهھای رياضيات،
مکانيك ،الکترونيك ،فيزيك اجسام سخت ،توليد نيروی ھستهای ،شيمی ،بيولوژی ،پژوھشھای
کيھانی ،دانش درباره زمين و غيره باالترين مقام جھانی را بدست آوردهاست .اتحاد شوروی به
مرحله سوسياليسم رشد يافته رسيده و بسوی کمونيسم پيش ميرود .نقش ويژه يك چنين کشوری در
جامعه کشورھای سوسياليستی امريست طبيعی .در اينجا برای نمونه واقعياتی را باختصار ذکر
ميکنيم.
در بلغارستان بيش از  90درصد توليد فوالد ،نورد فلزات سياه و توليد مس 50 ،درصد توليد
کودھای ازتی 100 ،درصد پااليش نفت و قريب  80درصد قدرت توليد برق ،در رمانی 30
درصد پااليش نفت ،در مجارستان  30درصد توليد فوالد 100 ،درصد توليد ورقهھای نورد سرد،
بيش از  50درصد کودھای ازتی و  15درصد قدرت توليد برق؛ در لھستان  40درصد توليد
فوالد 35 ،درصد نورد فلزات سياه 46 ،درصد توليد مس 44 ،درصد پااليش نفت و  28درصد
قدرت توليد برق محصول موسساتی است که بکمك اتحاد شوروی ساخته شده .ھمه کارخانهھای
فلزگدازی معاصر کشورھای سوسياليستی که شالوده صنايع ملی آنھا است بکمك اتحاد شوروی
ايجاد گرديده .از آنجمله است موسسات "نوواياگوتا" در لھستان" ،دونای وارش" در مجارستان،
مجتمع اسلواکی شرقی در شھر کوشيتسای چکسلواکی ،مجتمع فلزگدازی "است" در جمھوری
دموکراتێك آلمان" ،کريمکوف" در بلغارستان و "گاالتسی" در رمانی .مجتمع ھای مشترك از قبيل
لوله نفتی "دروژبا" و شبکه واحد نيروی برق "مير" و غيره سوخت و انرژی کشورھای
سوسياليستی را بکمك منابع اتحاد شوروی تامين و تضمين می نمايد.
دريافت مواد خام و ديگر مواد از اتحاد شوروی و فروش مقدار عظيمی از کاالھای صادراتی
باتحاد شوروی مھمترين عامل برای رشد موزون اقتصادی ،تجديد توليد ھرچه وسيعتر و تامين
کار در کشورھای عضو شورای ھمکاری اقتصادی است 15 - 10 .درصد درآمد ملی اين
کشورھا از طريق ھمکاری و بازرگانی با اتحاد شوروی توليد و مبادله ميشود .سھم اتحاد شوروی
در گردش کاالی اين کشورھا در حدود  40درصد است .کشورھای مذکور  90تا  100درصد
نيازمنديھای وارداتی خود را از نفت ،گاز ،چدن و سنگ آھن ،قريب  80درصد واردات چوب و
مواد جنگلی 75 ،درصد فرآوردهھای نفتی ،نورد فلزی ،مواد خام جھت توليد کودھای فسفری،
بيش از  60درصد پنبه وارداتی،زغال و منگنز را از اتحاد شوروی دريافت ميکنند .اتحاد شوروی
يك سوم احتياجات کشورھای عضو شورای ھمکاری را از لحاظ ماشين و تجھيزات صنعتی تامين
می نمايد .در مقابل اتحاد شوروی عمدهترين واردکننده کاال از اين کشورھا است .کشورھای
مذکور قريب نصف صادرات صنايع ماشين سازی خود را بشوروی ميفروشند 80 .درصد کشتی
و تجزيھات آن که توسط اعضای اروپائی شورا صادر ميشود 60 ،درصد واگنھای راهآھن،
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دوسوم دستگاھھا و وسائل صنايع شيميائی و خوراکی و  50درصد جراثقال صادراتی اين کشورھا
به اتحاد شوروی فروخته ميشود.
مسئله بھم نزديك شدن و باھم برابر گشتن تدريجی سطح رشد اقتصادی اعضاء جامعه
کشورھای سوسياليستی نيز يك مسئله اصولی است که بايد در اينجا يادآور شويم .ھمسطح شدن
تدريجی رشد اقتصادی يکی از نتايج عمده و در عين حال برجستهترين شاخص ھمپيوندی
اقتصادی سوسياليستی بوده و آنرا از ھمپيوندی اقتصادی سرمايهداری از ريشه جدا ميسازد .ھدف
ھمپيوندی اقتصادی سرمايهداری عبارتست از تامين سود ھرچه بيشتر برای نيرومندترھا بحساب
غارت ضعيف ترھا .اين امر موجب ثروتمندترشدن نيرومندھا و فقيرتر شدن ضعيف ترھا )بطور
نسبی( ميگردد .نتيجه ناگزير چنين "ھمکاری" بيشتر شدن فاصله سطح رشد ميان نيرومندھا و
ضعيف ھا ،تشديد تضاد و کشمکش و دوری ميان آنھا است .ولی ھمپيوندی اقتصادی سوسياليستی
ھدف کامال ديگری را تعقيب ميکند و آن عبارتست از کمك برادرانه بيکديگر بمنظور برابر
ساختن سطح رشد اقتصادی کشورھای برادر .روشن است که اين برابری از طريق تامين رشد
سريعتر کشورھای عقب مانده بکمك کشورھای پيشرو امکان پذير است .بديگر سخن در ھمپيوندی
اقتصادی سوسياليستی کشور پيشرفته و نيرومند تن به فداکاری در داده بحساب امکانات و تجارب
خود عقب ماندهھا را جلو ميکشد و بسطح رشدی که خود دارد ميرساند .چنين مناسباتی پايهھای
مستحکم و خلل ناپدير دوستی ،اعتماد ،اتحاد و نزديکی ھرچه عميق تر را پی ريزی ميکند.
جامعه کشورھای سوسياليستی در آغاز امر باھم تفاوت ھای فراوانی داشتند .برخی از آنھا در
گذشته مستعمره ،نيمهمستعمره و يا وابسته بوده و برخی دولت مستقل داشتند .در يکرشته از
کشورھا سرمايه دارای بحد کافی رشد يافته بود و در برخی ديگر اقتصاد ھنوز جنبه کشاورزی
داشت و سرمايه خارجی بر آنھا مسلط و بقايای فئوداليسم ھنوز نيرومند بود .سنن و خصائص
ملی ،ثروت طبيعی و موقعيت جغرافيائی آنھا نيز باھم يکسان نبود .باوجود اين تفاوتھای بسيار
بزرگ ،کشورھای برادر فقط در سايه سوسياليسم ،ھمپيوندی سوسياليستی و کمك بيدريخ اتحاد
شوروی توانستند در راه برابری سطح رشد گام بردارند .اگر در سال  1950حداکثر تفاوت ميان
کشورھای عضو شورای ھمکاری در درآمد ملی  13،3بار ،در صنعت  61،4بار و در اقتصاد
روستائی  17،2بار بود در سال  1970اين تفاوت بمقدار زيادی کاھش يافته و به ترتيب به 93،1
بار 7،2 ،بار و  65،1بار تنزل کرده بود .اکنون نيز اين جريان بطرز پيگير ادامه و فاصله سطح
رشد کشورھای برادر ھرچه کمتر ميشود.
روند برابر گشتن سطح رشد کشورھای برادر در شرايطی جريان دارد که نه مالکيت
سوسياليستی بين المللی بر مجموع وسائل توليد در مقياس جامعه کشورھای سوسياليستی ،بلکه
مالکيت سوسياليستی ملی در ھر کشوری بطور مستقل و جداگانه موجود است .اين وضع سرشت
سوسياليستی مناسبات کشورھای برادر را تغيير نميدھد ،ولی بآن ويژگيھائی می بخشد که آنھم
عبارتست از اصول استقالل و داوطلبی کامل بر پايه اصل تعيين کننده انترناسيوناليسم پرولتری.
کشورھای سوسياليستی با رعايت کامل اين اصول بيش از پيش بھم نزديك تر ميشوند.
نشريه سياسی تئوريك "دنيا" ،شھريور  ،1356شماره ) 6ويژه(.
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يادی از جنبش بيست و يکم آذر
جنبش  21آذر سال  1324در آذربايجان در رديف آن رويدادھای معاصر کشور ما قرار دارد
که گذشت زمان قادر بزدودن آنھا از خاطرهھا نيست و خاکستر تاريخ نميتواند آنھا را در خود
مدفون و به سندی در آرشيو مبدل سازد .جنبش  21آذر نهتنھا برای خلق آذربايجان که در سايه آن
طعم آزادی واقعی را چشيد ،نهتنھا برای بازماندگان ھزاران فدائی ،سرباز ،افسر ،کارگر ،دھقان
و روشنفکر که جان خود را در اين راه قھرمانانه نثار نمودند و نه تنھا برای دھھا ھزار دموکرات
و ميھن پرست آذربايجان که بجرم شرکت در اين جنبش به بدرآباد و فلك االفالك و بندرعباس و
برازجان تبعيد شدند بلکه برای ھمه خلقھای کشور ما و کليه افراد مترقی و ميھن پرست ايران
گرامی و فراموش نشدنی است.
خاطره جنبش  21آذر در خلق احساس سربلندی و اميد برانگيخته ،عزم از پای ننشستن در
مبارزه را استوارتر ميسازد .ولی دشمنان خلق در نھاد جنبش  21آذر شبح انتقام خلق را می بينند
که بر اطراف اريکه حکومت آنان در گشت و گذار است و بيشك روزی پنجه در گلوی آنھا خواھد
افکند .حکومت مرتجع ايران پس از  31سال کشتار آزاديخواھان در آذربايجان ھرسال با کين
شعلهورتر و دل سوختهتری سرکوب جنبش  21آذر را بنام "روز نجات آذربايجان" در اردوگاه
ضد خلقی خود جشن گرفته ،معرکه بپا ميکند ،تانك و توپ برخ مردم کشيده ،چنگ و دندان نشان
ميدھد ،گوئی خبر حمله فدائيان بپادگانھای ميانه و سراب و اردبيل ،تسليم درخشانی و زنگنه و
تاسيس حکومت ملی آذربايجان ھمين امروز به تھران رسيده است .اينھا از سوئی نشانه ترس از
خلق و از سوی ديگر برای ترساندن خلق است .ارتجاع ميکوشد با استفاده از اين دستاويز،
تبليغات و تضييقات ضد خلقی را ھميشه دامن زند و نگذارد اين جھنم خاموش شود.
علت عالقه خلل ناپذير مردم کشور به جنبش  21آذر و کين خاموش نشدنی ارتجاع و امپرياليسم
عليه اين جنبش را بايد در خود جنبش جستجو کرد .جنبش  21آذر يك انفجار اجتماعی بود که بر
اثر تراکم تضادھای مولود ستم ارتجاع و امپرياليسم در سرتاسر ايران ،در شرايط مساعد
آذربايجان آنروز بوقوع پيوست  -تضادھائی که بگفته والديمير ايليج لنين طی دھھا و صدھا سال
بوجود آمده و نضج می يابند و در تاريخ انقالبھا نمايان ميگردند .توده مردم که طبقات حاکمه
ھرگز آنھا را بحساب نمی آورند در جنبش  21آذر بمثابه يك رزمنده مبارز وارد ميدان سياست
شدند و فصل کامال جديدی بر حماسه نبرد تاريخی خود در راه آزادی از بردگی افزودند .جنبش
 21آذر که بدست خلق آذربايجان و تحت رھبری فرقه دموکرات آذربايجان بوقوع پيوست جنبشی
بود که عالوه بر خواستھای قانونی خلق آذربايجان باستقالل ،دموکراسی و ترقی سرتاسر ايران
خدمت ميکرد و لذا بھمه مردم ايران تعلق داشت .اين جنبش در چنان لحظه تاريخی بپا شد که
ايران بر سر دو راھی قرار گرفته بود :مردم ايران ميخواستند در شرايط مساعدی که در نتيجه
پيروزی تاريخی اتحاد شوروی بر فاشيسم بوجود آمده بود و در زمينه اوج خروشان جنبش
کارگری و ضد امپرياليستی که سرتاسر جھان سرمايهداری و مستعمرات را فراگرفته بود،
دموکراسی نسبی پس از شھريور را تحکيم نموده بسط دھند و در ميھن خود نظام اجتماعی عادالنه
برپا سازند .ولی حکومت مرتجع تھران و حاميان امپرياليستی وی در تدارك آن بودند که پس از
پايان شرايط دوران جنگ با يك ضربت دموکراسی نسبی نامبرده را نيز از ايران نابود و
ديکتاتوری پليسی رضاشاھی را از گور بدر آورده از نو زنده کنند .در چنين لحظه پر مسئوليت
تاريخی بود که جنبش  21آذر در آذربايجان )و ھمچنين جنبش  2بھمن در کردستان( پاسخ قاطع
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ھمه مردم ايران را در قبال نيات ارتجاع داخلی و امپرياليسم خارجی بيان و راه مردم ايران را بر
سر دوراھی انتخاب نمود.
اصالحات سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی حکومت ملی آذربايجان ،يعنی فعاليت علمی
اين حکومت و بھره مادی و معنوی که جنبش  21آذر نصيب توده محروم نمود ،يگانه معياری
است که ميتواند مبنای قضاوت درست درباره اين جنبش قرار گيرد .در مطبوعات و انتشارات
حزب توده ايران و فرقه دموکرات آذربايجان  -سازمان حزب توده ايران در آذربايجان )از جمله
در مجله "دنيا" شماره  8سال  (1355اين اصالحات خواه در زمينه اجتماعی و خواه در جھت
الغای ستم ملی تصوير و تشريح شده است و در اينجا نيازی به تکرار نيست .برای بيان مختصر
خصائص جنبش  21آذر بايد بگوئيم که اين جنبشی بود ھمه خلقی ،ضد امپرياليستی ،ضد فئودالی،
دموکراتيك و انترناسيوناليستی ،تحت رھبری يك حزب پيشرو با شرکت و رھبری عده کثيری از
رھبران ،فعاالن و اعضای سابق حزب کمونيست ايران و حزب توده ايران ،جنبشی بود مورد
پشتيبانی ھمه نيروھای ضد امپرياليستی و مترقی جھان .جنبش  21آذر نمونه زنده طرد
امپرياليسم ،استقرار حکومت خلق ،حل مسئله اجتماعی و ملی و ايجاد دموکراسی بسود خلق در
شرايط مشخص کشور ما بود .باتوجه به ھمين خصائص بود که حزب توده ايران جنبش  21آذر
را مورد پشتيبانی بيدريغ قرار داد ،ھمه طبقات و اقشار زحمتکش و ميھن پرست ايران آنرا تاييد
نمودند و دھھا تن از شريف ترين و مبارزترين افسران ارتش ايران بمقام و امتيازات پشت پازده
به قيمت جان خود بجنبش  21آذر پيوستند.
ارتجاع داخلی و امپرياليسم خارجی برای اجرای نيات خصمانه خود عليه جنبش  21آذر با
محاصره اقتصادی و نظامی عليه حکومت ملی آذربايجان ،صحنه سازی "دموکرات" مآبانه،
مانور و تظاھر حيلهگرانه به "توافق" ،تحريکات سياسی و ديپلوماتيك در سازمان ملل ،اعزام
ستون پنجم جاسوسان و خرابکاران و آدمکشان به آذربايجان و باالخره لشکرکشی و غرق جنبش
 21آذر در خون دهھا ھزار دھقان و کارگر و پيشهور و روشنفکر اکتفا ننموده 31 ،سال است که
جنگ عليه نفوذ و اعتبار معنوی اين جنبش را با شدتی ھرچه بيشتر ادامه ميدھد .در اين سنگر
يگانه سالح ارتجاع افترا ،دروغ و تحريف است.
حکومت ملی آذربايجان امالك فئودالھای خائن و فراری را بالعوض در ميان دھقانان تقسيم
نمود ولی حکومت مرتجع مرکزی که مدافع مالکان بزرگ بود اين عمل عميقا مشروع و انقالبی
را "نھب و غارت اموال مردم" ناميد و ھنوز ھم مينامد و اين "مردم" در قاموس ارتجاع
گردنکشانی چون ذولفقاری و علی نقی افشار )يمين لشکر( بود .فرقه دموکرات آذربايجان پس از
کوشش فراوان در ماھھای شھريور اوايل آبان سال  1324جھت تفاھم با حکومت مرکزی و حل
مسالمت آميز مسئله دموکراسی از طريق اجرای قانون اساسی و تشکيل انجمن ھای ايالتی و
والیتی چون از اين کوشش نتيجهای بدست نياورد و عالوه بر آن با تھاجم مسلحانه حکومت
مرکزی و ارتجاع محلی مواجه گرديد ،متقابال مجبور به اعمال قھر و استعمال اسلحه شد .ولی
حکومت مرتجع مرکزی اين عکس العمل منطقی را که محصول سياست ارتجاعی خود وی بود
"تجاسر" نام نھاد .جنبش  21آذر طبق سرشت خلقی و دموکراتيك خود بمردم آذربايجان در داخل
ايران حق خودمختاری داد .بگمان آقايان ھيئت حاکمه ايران ميبايست حکومت دموکراتيك
آذربايجان از مستوفی استاندار رضاشاه و از رژيم پھلوی تقليد نمايد و حق اداره خانه خود و
خواندن و نوشتن بزبان مادری را از خلق آذربايجان سلب کند .تحريف واقعيات و افترای آشکار
عليه جنبش ملی و دموکراتيك ايران پديده جديدی نيست .نوشتهھای "تاريخ نويسان" درباری اشباع
از فحش و ناسزا و افترا عليه ستارخان ،باقرخان ،ملك المتکلمين ،ميرزا کوچك خان،
حيدرعمواوغلی ،کلنل محمد تقی خان ،شيخ محمد خيابانی ،دکتر محمد مصدق و ديگر رجال ميھن
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پرست و انقالبی ايرانست .گرچه افتراھای ارتجاع نيازی بافشا ندارد ولی بھرحال سودمند است در
اينجا چند مطالبی درباره افترای "تجزيهطلبی" گفته شود.
در بيانيه  12شھريور  1324که بمناسبت تاسيس فرقه دموکرات آذربايجان پخش گرديده گفته
ميشود" :امروز در کشور ما ايران از حاکميت ملی و مشروطه اثری باقی نمانده است  ...خلق
آذربايجان باوجود استعداد و ذکاوت خود در نتيجه سياست رجال پوسيده و کثيف مرکزی از ھر
نوع آزادی و اختياری محروم گرديده است  ...تھران بدردھای ما رسيدگی نميکند و از تشخيص و
چاره آنھا عاجز است  ...ما بفکر قطع رابطه با تھران نيستيم .از قوانين عمومی و عادالنه
کشورمان اطاعت خواھيم کرد و مجلس شورای ملی و حکومت مرکزی دخالت و شرکت خواھيم
نمود" .در مقدمه برنامه فرقه دموکرات آذربايجان که در نخستين کنگره آن بتصويب رسيد گفته
ميشود  ... " :استقرار آذادی ،استقالل و رژيم دموکراتيك واقعی در ايران ھدف عالی خلق
آذربايجان است " .بطوريکه می بينيم در اسناد و رھنمودھای جنبش  21آذر ھمه جا سخن از ايران
و از آذربايجان در داخل ايران ميرود.
روح اين مطالب راھنمای جنبش  21آذر قرار گرفت و در ترکيب ،فعاليت و موضعگيری
حکومت ملی آذربايجان بطرز بارزی خود را نمايان ساخت .مثال حکومت ملی آذربايجان که
مرکب از نخست وزيری و  10وزارتخانه بود ،وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی خارجی
نداشت .زيرا حکومت ملی آذربايجان مسائل سياست خارجی و روابط اقتصادی خارجی را مختص
و در صالحيت حکومت مرکزی ايران ميدانست .پرچم سه رنگ ايران ھمچنان در آذربايجان
پرچم رسمی بود و بر باالی اوراق رسمی ادارات حکومت ملی آذربايجان نشان شيروخورشيد
باقی بود .در زمينه شکل سازمان و ترتيبات حقوقی حکومت ملی آذربايجان دالئل زيادی از اين
قبيل ميتوان ذکر نمود.
محتوی فعاليت حکومت ملی آذربايجان افترای "تجزيهطلبی" را بکلی باطل ميسازد .چنانچه در
باال اشاره شد جنبش آذربايجان از خواست تاسيس انجمن ھای ايالتی و واليتی آغاز گرديد ولی
ھنگاميکه اين خواست قانونی با مقاومت قھرآميز و تھاجم مسلحانه حکومت ارتجاعی تھران
روبرو شد و سرکوب جنبش انقالبی در آذربايجان و ھمه کانونھای عمده آن در سراسر ايران آغاز
گرديد ،آذربايجان نيز الزاما و عليه ارتجاع مھاجم و مسلح دست باسلحه برد ،بزور اسلحه حاکميت
را بدست گرفت ،بجای انجمن ايالتی مجلس ملی آذربايجان و بجای استانداری آذربايجان حکومت
ملی آذربايجان را تاسيس نمود و ارتش مستقل خودرا بنام "ارتش خلقی آذربايجان" بوجود آورد.
ولی پس از چند ماه ھنگاميکه حکومت مرکزی در مذاکرات با نمايندگان آذربايجان حاضر شد
جنبش آذربايجان را برسميت بشناسد و تعھد نمود که دموکراسی را در سرتاسر ايران تعميم دھد
جنبش آذربايجان در قبال اين اعترافات و تعھدات حکومت مرکزی در مواضع خود تعديالت مھمی
بعمل آورد :مجلس ملی آذربايجان را بانجمن ايالتی آذربايجان و حکومت ملی آذربايجان را به
استانداری آذربايجان مبدل کرد و موافقت نمود نيروھای مسلح آذربايجان داخل ترکيب نيروھای
مسلح دولت مرکزی ايران گردد .ھمچنين در مناسبات مالی و غيره فيمابين آذربايجان و حکومت
مرکزی نيز تعديالت مھمی در ھمين سمت بعمل آورده شد .واقعيات گواھی ميدھد که جنبش 21
آذر مسئله ملی خلق آذربايجان را در تبعيت آزادی ھمه مردم ايران قرار داد .زيرا دموکراتھای
آذربايجان طبق جھان بينی علمی خود اعتقاد داشتند که منافع ھمه خلقھای ستمديده ايران جزئی
است از مسئله دموکراسی در سرتاسر ايران.
ضمنا بيان اين نکته نيز بروشن شدن مطلب کمك ميکند  :اتھام "تجزيهطلبی" که  32سال پيش
فقط "فرضيه"ای بود که ميتوان آنرا پيشگوئی يك معبر سياسی ابليس صفت ناميد )زيرا مدعای
عميقا تحريك آميزی است که ھيچگونه پايه مادی و تجربه علمی در زيربنای خود نداشت( ،اکنون
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پس از  32سال بی کم و کاست بصورت يك ھذيان تاريخی جلوهگر ميشود .بر تاريخ تجربی 32
سال گذشته جھان بنگريم ،آيا در اين مدت حتی يك وجب از خاك يك کشور آزادشده بدليل ملی و يا
عنوان ديگر از آن کشور مجزا و بکشور ديگری ملحق گرديده است تا آذربايجان ھم نمونه دوم آن
باشد؟ يگانه ھدف جنبش دموکراتيك و انقالبی رھائی خلقھا و کشورھا از استثمار و استعمار است
و الغير.
رژيم ارتجاعی بموازات ترور جسمانی مخالفانش بمنظور ترور معنوی و روح کشی ميکوشد
از راه افتراگوئی تاريخ انقالبی کشورھا را تحريف و لکهدار نمايد ،جريانھا و نيروھای ملی،
دموکراتيك و مترقی را در نظر يکديگر و مجموع آنھا را در نظر مردم ايران از قدر و منزلت
ساقط سازد ،در دلھا نسبت بگذشته انقالبی کشور شبھه و نسبت بآينده ياس و نااميدی و روحيه
تسليم و درويش مآبی ايجاد کند.
ولی نيات رژيم باطل است .زيرا که سمت حرکت تاريخ بسوی آزادی است .نام پر افتخار جنبش
 21آذر ھميشه زنده خواھد ماند .حزب توده ايران وارث بھترين سنن انقالبی ھمه خلقھای کشور
ما راه برچيدن ديکتاتوری و استقرار دموکراسی را که اتحاد و ھمکاری ھمه نيروھای ضد
ديکتاتوری است نشان داده ،نيروھای ملی و دموکراتيك کشور را بآن راه فرا ميخواند .برچيدن
بساط ديکتاتوری و استقرار دموکراسی در ايران بھترين قدردانی نسل کنونی از شھدای قھرمان
 21آذر و ھمه جنبشھای ملی و دموکراتيك ايران خواھد بود.
نشريه سياسی تئوريك "دنيا" ،آبان ماه  ،1356شماره ،8
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يادی از جنبش دوم بھمن
"نظری به پيدايش جنبش دموکراتيك در کردستان ايران"
ھنگاميکه رضاشاه از ايران فرار کرد ،ما در متن يك ايران غارت شده ديکتاتوری زده،
کردستانی داشتيم که اگر برخی ابنيه تازه ساخت سربازخانهھای ارتش را از آن حذف مينموديم با
پنجاه سال و حتی صد سال قبل از آن نيز فرق چندانی نداشت .دھات مخروب ،شھرھای نيمه
ويران و فرھنگ و بھداشت در درجه صفر بود .در محيط فقر و سيه روزی مردمی زندگی
ميکردند که سربار استثمار بی حد و حصر فئودالھا و خانھا ،لشکرکشيھای رضاشاه ،قتل و
غارتھای امرائی چون امير احمدی ،طھماسبی ،شاهبختی ،مقدم ،تجاوز و جور امنيهھا و ديگر
ماموران ،آميخته با ستم ملی که در دوران رضاشاه تا سطح يك سياست دولتی ارتقاء يافت ،جان
آنھا را بلب رسانده بود.
در اولين فرصت اين مردم عاصی ھزاران قبضه اسلحهای را که از واحدھای فروپاشيده ارتش
رضاشاه بجا مانده بود بدست گرفته مصمم شدند بار ديگر زير يوغ اسارت نروند .ولی جز ھمين
انبوه بی شکل و عظيم مردم که ممزوجی از ھمه طبقات و قشرھای اجتماعی بود فعال چيز ديگری
در بساط مبارزه وجود نداشت .ھمه آنھا يك خواست مشترك داشتند که باستقرار مجدد ديکتاتوری
نبايد راه داد .تحت شعار مذکور نيروھای مسلحی که گاھی تعدادش به ھزارھا نفر ميرسيد ،بوجود
آمد.
در شرايط آندوران که جنگ عليه فاشيسم دشوارترين روزھای خود را طی مينمود و سرنوشت
آزادی انسان و فرھنگ وی در سنگرھای اين نبرد تاريخی حل ميشد ،جنبش رھائی بخش خلق
کرد نيز مانند ھر جنبش واقعی ديگری اگر ميخواست با نام خود مطابقت داشته باشد ميبايست مقدم
بر ھر چيز بر پايه ضد فاشيسم مستقر گردد و خود را با منافع و نيازمنديھای مبارزه جھانی ضد
فاشيستی منطبق سازد .ھمچنين جنبش رھائی بخش خلق کرد اگر ميخواست با نام خود مطابقت
داشته باشد ميبايست از غالف سنتی بدرآيد ،از اسارت ھژمونی فئودال  -عشيرهای و از انعزال و
انفراد خالص شود و بر پايه منافع آنروز و آينده تودهھای وسيع خلق کرد ،در ترکيب جنبش
انقالبی سرتاسری ايران قرار گيرد .بر مبنای دو اصل فوق ميبايست پايه سياسی ،ايدئولوژيك و
سازمانی جنبش رھائی بخش خلق کرد پی ريزی گردد .در راه اجرای اين اصول مبارزه شديدی
درگرفت و عليرغم مشکالت غيرقابل تصور ،از قبيل عقب ماندگی محيط ،سطح نازل فرھنگ،
فقدان کادر ،مقاومت ارتجاع ملی ،تخريبات حکومت مرتجع مرکزی و حاميان امپرياليستی وی،
جاسوسی ،خيانت و غيره خلق کرد باين ھدف نائل آمد.
از اواسط پائيز  1320جنگھای شديدی ميان نيروھای مسلح غير متشکل کرد که تحت رھبری
قشر فئودال  -عشيرهای قرار داشت و قوای اعزامی دولت که ميخواست پس از فرار شھريور از
نو در مواضع سابق مستقر گردد ،رخ داد .عمدهترين اين تصادمات از پائيز ھمانسال تا اواسط
بھار  1321در مناطق سقز ،بانه ،صاحب و ديواندره بوقوع پيوست که در مطبوعات آنروز کشور
بنام "غائله حمهرشيد" معروف شد .در جريان اين جنگھا نيروھای دولتی بفرماندھی ابراھيم ارفع
و محمود امين تقريبا بکلی نابود گرديدند و سالح و مھمات آنھا بدست کردھا افتاد.
ولی اين حوادث به نتيجه طبيعی خود رسيد .نيروھای پيشرو کردستان در حوادث "غائله
حمهرشيد" نشانهھای سياست امپرياليسم تبھکار را آشکارا تشخيص دادند که ميکوشيد باسوء
استفاده از خشم مقدس خلق کرد عليه جور و بيداد و با براه انداختن ماجراھای آنارشيستی راه
نضج جنبش واقعی خلق ،نفوذ جريانھای انقالبی در جنوب ايران و بويژه در عراق را بگيرد.
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بخش اعظم قشر فئودال  -عشيرهای که در اين زمان با تکيه بر سنن گذشته رھبری و فرماندھی
جريان را بدست گرفته بود در نخستين ماھھا بآنچه منافع محدود وی ميخواست رسيد .عدهای از
روسای عشاير و فئودالھا که از طريق تصرف انبارھا و اموال دولتی ،گرفتن حقوق و مستمری و
سھم جيرهبندی )کوپن( اھالی امالك خود از دولت ديگر سير شده بودند بوسائل مختلف مخفی و
آشکارا با دستگاه محاکمه مرتجع نه فقط کنار آمدند ،حتی برخی از آنھا به متحدان اين دستگاه مبدل
شدند .در ميان ھمين قشر صحنهھای بازی دوسره ،اعمال آنارشيستی ،فلج سازی جنبش و حتی
جاسوسی برای ارتجاع و امپرياليسم آغاز گرديد .گرچه افرادی از قشر فئودال  -عشيرهای براه
خلق وفادار ماندند ولی اين قشر ماھيت ارتجاعی خود را بار ديگر و با وضوح کامل نشان داد.
پردهھای اسف انگيز تاريخ گذشته کردستان بدست قشر فئودال  -عشيرهای داشت بار ديگر
تکرار ميشد و بايد اطمينان داشت که ھرگاه وضع جديد ايران و جھان نبود و در آن روزھا منطقه
"مھاباد" با وضع خاص خود وجود نميداشت جنبش جديد خلق کرد نيز مانند سابق در گرداب
آنارشی عشيرهای و تحريکات امپرياليسم و عوارض مھلك آن غرق ميشد و مانند بسياری از
جريانھای گذشته حتی کوچکترين سنت مثبت نيز از خود بيادگار نميگذاشت .ولی وضع مساعد
ايران و جھان آنروز با مبارزه قاطع و دليرانه نيروھای ميھن پرست کردستان توام شد و راه
تکرار اين فاجعه تاريخی را سد نمود .دورانی آغاز گرديد که در تاريخ کردستان سابقه نداشت.
نبرد تاريخی سوسياليسم عليه فاشيسم بشريت را متوجه مسئوليت عظيم خود نموده بود .خلقھا
دريافته بودند که مبارزه ضد فاشيستی با سرنوشت ھمه آنھا پيوند حياتی دارد و نيروھای عمده و
حل کننده اين نبرد اتحاد شوروی است .در ميھن ما زير رھبری حزب توده ايران جنبش بيسابقهای
که چشمھا را باز کرده از وجدانھا زنجير برميداشت ،اوج گرفت .نيروھای پيشرو ميھن پرست
خلق کرد که اگر آن شرايط وجود نميداشت عليرغم درك روشن و آمادگی قطعی خود برای مبارزه
واقعا خلقی ،جز اختناق و گمنامی در محيط اجتماعی  -سياسی سنتی چاره ديگری نداشتند ،امکان
اظھار وجود ،ابراز شخصيت و دوام و قوام يافتند و در مقابله با راه بی ثمر سنتی در راه بکلی
جديدی پای ھشتند و با عزمی راسخ آنرا به پيش بردند.
درحاليکه سقز ،بانه ،صاحب ،ديواندره ،مريوان ،اورامان ،پشدر و بسياری از ديگر مناطق
کرستان ايران را مبارزات بشيوه سنتی فرا گرفته بود ،در شھرستان مھاباد که در خارج مناطق
اشغالی قوای متفقين قرار داشت و در مرکز آن شھر مھاباد بابتکار عدهای افراد پيشرو و ميھن
پرست که اکثر آنھا روشنفکران منسوب به قشرھای متوسط شھرستان بودند ،جريان جديدی -
کوشش در راه پی ريزی مبارزه متشکل سياسی متکی بر خلق کرد آغاز گرديد .اين مبارزه که پس
از چھار سال رشد و توسعه به تشکيل نخستين جمھوری خودمختار ملی و دموکراتيك کردستان
انجاميد از نخستين محافل مخفی و انگشت شمار ميھن پرستان متشکل تا رسيدن به اعالم جمھوری
خودمختار ادوار مختلفی را طی نمود که از جمله مراحل ذيل را بروشنی ميتوان تشخيص داد.
مرحله اول از شھريور  1320تا ارديبھشت سال  1322را دربر ميگيرد .اين مدت دوران
درگيری ھای شديد ميان گرايش سنتی فئودال  -عشيرهای و گرايش جديد ميان ارتجاع و ترقی بود.
در اين مرحله نيروھای مترقی و ميھن پرست واليت مھاباد برھبری قاضی محمد و با پشتيبانی
طرفداران و مريدان خود در اين شھرستان و در ديگر نقاط تحت شعار مبارزه عليه فاشيسم ،عليه
آنارشی و خودسری در کردستان و جنگ برادرکشی ميان عشاير توانستند اوال  -تودهھای وسيع
مردم )روشنفکران منسوب به اقشار متوسط ،پيشهوران و کسبه ،دھقانان و غيره( و بسياری از
افراد ميھن پرست عشاير را بسوی خود جلب نمايند و ثانيا  -اين شھرستان را از سيطره مجدد
دولت مرتجع مرکزی و رخنه و توطئه ايادی انگليس حفظ کنند و ثالثا  -فئودالھای مرتجع محلی از
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قبيل علی آقای عليار )امير اسعد( ،قرنی آقای مامش و ديگران را از ميدان خارج و عمال رھبری
سياسی خود را بر اين منطقه داير نمايند.
بعنوان نمونهای از فعاليت اين نيروھا ميتوان از دو اجالسيه تاريخی که اولی در  8ديماه 1320
و دومی در  10آبان  1321و ھردو در شھر مھاباد در بنای معروف به "محکمه قاضی" و
بصدارت قاضی محمد برگزار گرديد ،نام برد .در اين اجالسيه ھا که نمايندگان تمام طبقات و
قشرھای کردستان و از جمله نمايندگان عشاير نيز در آن حضور داشتند مسائل زندگی سياسی
کردستان بر مبنای کامال جديد مطرح گرديد .در اجالسيه نخست قاضی محمد طی نطقی ازجمله
گفت " :پس از پيروزی انقالب کبير اکتبر در روسيه و تاسيس نخستين دولت سوسياليستی مبارزه
خلق کرد نيز از اساس دگرگون شده ،نور انقالب اکتبر آسمان کردستان را نيز روشن ساخت.
استعمار کوشش فراوانی کرده است تا خلق ما را از اين روشنائی دور سازد ،ولی قادر به اجرای
اين ھدف نبودهاست" .در اجالسيه دوم باتفاق آراء قطعنامهای بتصويب رسيد که در واقع برھنمود
زندگی سياسی کردستان آنروز و برنامه کار نيروھای مترقی و ميھن پرست خلق کرد مبدل شد.
در قطعنامه گفته ميشد :
" .1ھمه خلق کرد اتحاد شوروی را پشتيبان خود ميداند و برای کمك و ھمکاری با اتحاد شوروی
در جنگ عليه فاشيسم آلمان آماده ھر نوع مبارزه و فداکاری است.
 .2کليه عشاير از اين تاريخ اختالفات ميان خود را کنار ميگذارند و از اعمالی که موجد چنين
اختالفاتی است احتراز خواھند کرد.
 .3ھمه شرکت کنندگان در جلسه نفرت و انزجار خود را عليه اعمال خود سری و نھب و غارت
ابراز ميدارند و ھرکس را که دست به چنين اعمالی بزند متفقا تنبيه خواھند نمود.
 .4ھيچ يك از شرکت کنندگان در اين اجالسيه نبايد بطور جداگانه و بدون مشورت ،با دولت تھران
ارتباط بگيرد ."....
خواننده اين سطور در صورتيکه روح اين دوران جديد را که سند فوق يکی از نخستين صفحات
آنست و فقط سمت جريان را در خود نمايان ميسازد ،با روح و محيط سابق کردستان مقايسه کند به
عظمت ابعاد و محتوی دوران جديد پی خواھد برد  -دورانی که زندگی سياسی کردستان را بسوی
ھمگامی با روشن ترين و پاکترين پروسه انقالبی ايران و جھان پيش ميبرد و يك خلق محروم و
ستمديده را از ملعبه فئودالھا ارتجاع و امپرياليسم به صاحب تام االختيار سرنوشت و سعادت
خويش مبدل ميکرد.
در چنين محيطی مقدمات و زمينهھای الزم جھت تشکيل و اعالم رسمی يك سازمان سياسی مھيا
شد روز  23ارديبھشت سال  1322در مغاره کوه "قالی صارم" واقع در حوالی مھاباد با شرکت
 25نفر نخستين کنگره حزب معروف به "کومله" )"کومهڵهی ژ.ك (".برگزار و تشکيل اين حزب
اعالم گرديد پس از يکماه نخستين شماره مجله "نيشتمان" ارگان "کومله" بزبان کردی انتشار
يافت .با تشکيل رسمی "کومله" مرحله نخست که مورد بحث ما است پايان يافت.
مرحله دوم فاصله تاريخی ميان تشکيل "کومله" و تشکيل حزب دموکرات کردستان )از 23
ارديبھشت  1322تا  25مرداد  (1324را دربر ميگيرد .مھمترين نتيجه اين مرحله که در واقع
دوران فعاليت "کومله" است عبارت بود از فراگرفتن کار سازمانی سياسی و توسعه آن ،تربيت
کادرھای حزبی در مکتب مبارزه عملی و ترويج ھدفھای سياسی و اجتماعی "کومله" در ميان
توده ھا .پايان کار "کومله" و تاسيس حزب دموکرات کردستان ) 25مرداد  (1324بايد آغاز
مرحله سوم محسوب گردد .علت پايان يافتن کار "کومله" باوجود مقام پرارزش تاريخی خود ديگر
قادر به تامين نيازمنديھای از اين ببعد مبارزه نبود .زيرا :اوال  -شعار سياسی اساسی "کومله"
عبارت بود از تشکيل "کردستان بزرگ" .اين شعار مبارزه خلق کرد را از واقعيات دور ميکرد،
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دشمن را متمرکز و قوی و خلق کرد را منفرد و تضعيف مينمود و لذا شعاری بود بکلی منحرف و
زيانبار ،ثانيا  -در حاليکه محيط عقب افتاده کردستان و شرايط سياسی آنروزی و وجود ستم ملی
خواھان تشکيل جبھه وسيع ھمه طبقات و اقشار موضع خصمانه ميگرفت و بويژه ھمه روحانيان
را بدون تفکيك منسوبيت ھای طبقاتی و تمايالت سياسی آنان در يکجا رد و طرد مينمود ،ثالثا -
"کومله" عمال نتوانست از چارچوب زندگی سياسی محدود کردستان پا فراتر نھد و در راه اتحاد و
ھمکاری با نيروھای دموکراتيك و انقالبی ايران و بويژه برای برقراری پيوند با حزب توده ايران
گامی بر دارد و يا الاقل کار خود را در سمت رسيدن به چنين پيوندی قرار دھد ،رابعا  -انتشارات
"کومله" در زمينه مسائل ملی گاھی از حد معقول ميگذشت و صورت ناسيوناليسم بخود ميگرفت
که برای جنبش خلق کرد جز گمراھی و انفراد نتيجهای ببار نمی آورد.
"کومله" که در واقع سازمان دوران تدارك و انتقال به يك حزب دموکراتيك انقالبی بود بعلت
نواقص جدی و اصولی که در باال به برخی از آنھا اشاره شد ديگر قادر برھبری بر خلق کرد
نبود .اين عوامل تشکيل حزب جديدی را ضروری ميساخت و اين ضرورت بويژه از آنجا حدت
خاص کسب ميکرد که مخصوصا از اوايل سال  1324ارتجاع ايران و امپرياليسم خارجی خود را
آماده ميکردند تا پس از خاتمه يافتن شرايط دوران جنگ نيروھای ملی و دموکراتيك ايران را
سرکوب ،دموکراسی نسبی پس از شھريور را محو و ديکتاتوری دوران رضاشاه را احيا نمايند.
برای مقابله با چنين نيت پليدی ميبايست مردم ايران نيز خود را آماده نمايند .پايان يافتن فعاليت
"کومله" و تاسيس حزب دموکرات کردستان مھمترين قدم نيروھای پيشرو کردستان در راه اجرای
اين وظيفه تاريخی و ھدف مشترك ھمه مردم ايران بود.
پس از اين رويداد تاريخی بويژه از اوايل آبان  1324که کليه کوششھا برای حل مسالمت آميز
مسئله دموکراسی در نتيجه مقاومت و تھاجم مسلحانه ارتجاع و ھيئت حاکمه بی نتيجه ماند مرحله
چھارم يعنی دوران مبارزه حزب دموکرات کردستان در راه احراز حاکميت سياسی آغاز ميگردد
و در  2بھمن ھمانسال با پيروزی جنبش  2بھمن و استقرار حکومت ملی کردستان پايان ميابد.
دوران قريب  11ماه فعاليت حکومت ملی کردستان دوش بدوش حکومت ملی آذربايجان بايد
مرحله پنجم محسوب گردد ،گرچه بنوبه خود ميتواند يادوار مشخص تقسيم گردد .شرح دو مرحله
اخير در اين مختصر نمی گنجد و بفرصت ديگری موکول ميشود.
ھدف از شرح مراحل سهگانه نخست يادآوری رئوس مطالبی بود که با تکوين و آغاز جنبش
جديد خلق کرد ارتباط داشت .سعی شد بروشن شدن اين سوال کمك شود که آيا چه عواملی باعث
آن شد که خلق کرد و نيروھای مترقی و ميھن پرست کردستان توانستند برای بار اول در تاريخ
حرف خود را بگويند و آنرا بکرسی بنشانند .عمدهترين اين عوامل عبارت بود از تکيه جنبش
رھائی بخش خلق کرد بر جنبش ملی و دموکراتيك سرتاسری ايران قبل از ھمه بر طبقه کارگر
ايران و حزب توده ايران در داخل کشور و تکيه بر نيروھای انقالبی و ضد امپرياليستی جھان و
در مرکز آن دنيای سوسياليسم در عرصه بين المللی.
بديگر سخن حزب دموکرات کردستان و جنبش رھائی بخش خلق کرد از آغاز از چشمه ترقی
و انقالب آب خورده است و ھر انديشه و عملی در سمت بريدن با اين چشمه انديشه و عملی است
در سمت خشکاندن خود درخت .رمز اين واقعيت که قاضی محمد پس از  31سال که از اعدامش
ميگذرد ھر سال زندهتراز سال قبل است و قھرمانانی چون شيرزاد ،سيف قاضی نانوازاده ،صدر
قاضی ،خوشناو ،فاروقی ،سليمان معينی ،مال آواره و صدھا شھيد دالور ديگر بخورشيدھای بی
غروب مبدل گرديدهاند ،در اينست که آنان راه اين چشمه فياض را بمزرعه آرزوھای خلق کرد باز
کردند .علت احترام بی پايان خلق کرد به ھمرزمان صادق قاضی محمد ،به دموکراتھا و پيشمرگان
جنبش  2بھمن که اينك ديگر برف زمان بر سرشان باريده است در ھمين خدمت تاريخی آنھاست.
ع .گالويژ

50

بی شك جنبش خلق کرد مانند ھرجريان زنده ديگری بطور مداوم در تکميل پايهھای ايدئولوژيك
سياسی و سازمانی خود خواھد کوشيد و ستاره راھنمای اين تکامل خدمت بمنافع واقعی تودهھای
عظيم مردم ايران ميتواند تامين گردد.
نشريه سياسی تئوريك "دنيا" ،دی ماه  ،1356شماره  ،10سال چھارم دوره سوم.
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در باره "حزب" شھفرموده "رستاخيز"
از  11اسفند سال  1353که شاه دستور داد احزاب فرمايشی "ايران نوين" و "مردم" منحل و
حزب "رستاخيز" تاسيس شود تا کنون از جانب سخنگويان رژيم در وصف اين مطالب فراوانی
عنوان گرديده ،حتی به تلويح مدعی شدهاند که ايجاد حزب رستاخيز با "الھام" از "نيروھای
مافوق بشری" ارتباط داشته است .مگر نه اينست که دستور تاسيس آنرا شاه صادر کرد ،و خود
شاه در کتاب اخيرش می نويسد که "يك نيروی مافوق بشری سرنوشت مرا  ...ھدايت ميکند و ھمه
آنچه انجام ميدھم از آن نيروئی الھام ميگيرد که تا کنون ضامن موفقيت اين رھبری و جھت دھنده
آن بوده است؟" .ولی اين مدعاھای پيش افتاده را کنار بگذاريم و بمطلب بپردازيم تا روشن شود که
شاه برای توجيه اعمال خود حتی به "نيروھای مافوق بشری" ،که خود در باره آنھا تظاھر به
اعتقاد ميکند نيز بھتان ميزند.
قبل از ھرچيز بايد ديد که صرفنظر از خصلت طبقاتی و مبانی ايدئولوژيك و سياسی ،بطور کلی
حزب سياسی چه مفھومی است و اين نام به چه چيزی اطالق ميشود .حزب سياسی بمعنای واقعی
و جدی اين کلمه به سازمانی ميگويند که منافع طبقه و يا قشر معين اجتماعی را منعکس نموده،
فعال ترين نمايندگان آن طبقه يا قشر را در خود متحد ساخته و برای بدست آوردن ھدفھا و ايدآلھای
ھمان طبقه و يا قشر برای آن رھبری ميکند .ممتال احزاب دھقانی مدافع منافع قشرھای مختلف
دھقان ،احزاب کمونيست و کارگری مدافع منافع طبقه کارگر و ساير زحمتکشان ،احزاب
بورژوازی مدافع منافع سرمايهداران و جناح ھای مختلف آن و احزاب فاشيستی نماينده ھارترين و
مرتجع قشرھای بورژوازی بزرگ ھستند.
پس حزب رستاخيز حزب کدام طبقه است؟ جمشيد آموزگار دبيرکل جديد اين حزب در کنگره
فوقالعادهای که چندی پيش برگذار شد گفت که "در ايران تنھا درصد ناچيزی عضو حزب و ھيئت
حاکمه نبوده و بلکه کليه ايرانيان  18سال بباال بطور اتوماتيك )!( عضو حزب فراگير رستاخيز
ميباشند" .اين ادعای دبيرکل يك رياکاری سياسی است .ھمه ميدانند و احدی نميتواند انکار کند که
جامعه ايران امروز از طبقات ،قشرھا و گروھھای متضادی ترکيب يافته که شکاف عميقی آنھا را
از جدا ميسازد .در يك سو"ھزار فاميل" مولود "انقالب سفيد" وارث "ھزار فاميل" دوران ارباب
 رعيتی ،يعنی تاراجگران خرپول وطنی و در واقع بيوطن قرار دارند که وطن و ملت آنھاحسابھای بانکيشان است و از وفور ثروت و تمکن خود مبھوت ماندهاند .در سوی ديگر ميليونھا
ايرانی قرار گرفتهاند که جز بھره رنج خود و خاك ايران ملجا و ماوای ديگتی سراغ ندارند.
چگونه ميتوان وجود اين شکاف را انکار کرد و اين دو نوع ايرانی را که منافعشان از بيخ و بن
باھم متضاد است در قرع و انبيقی ريخت و از امتزاج آنان معجونی بنام ايرانی "رستاخيزی"
بوجود آورد که جز کرنش بدرگاه کيمياگر دغلی که با شمشيری خون آلود در کنار اين دستگاه
افسونگری ايستاده است وظيفه ديگری برای خود نشناسد؟ در جامعه طبقاتی يك چنين فرد "خارج
از طبقات" و يك چنين شھروند "متوسط" بيرنگ و بی بو و بی خاصيت وجود ندارد و نميتواند
داشته باشد.
شايد گفته شود که رستاخيز حزب نيست و منظور شاه از تاسيس آن اين بوده است که برای
ايرانيان "ھويت مشترکی" بسازد .ولی ميدانيم که کليه ايرانيان از  18سال بباال چنين ھهيت
مشترکی را دارند که ھويت مقدس است و آن ھم تابعيت ميھن خود ايرانست و سند آن نيز
شناسنامه ايرانی است .پس در اين صورت منظور شاه از تراشيدن ھويت دوم نامقدس و زدن مھر
"رستاخيزی" بر جبين مردم ايران چيست؟ با طرح اين سئوال خودبخود مسئله قابل تاملی در مقابل
ما عرض اندام ميکند .وقتی که روحيات و تحوالت فکری محمدرضاشاه را بنظر بياوريم آشکارا
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ميبينيم که اين شخص گرچه تاحال رسما چنين مطلبی را بيان نکرده ولی در واقع خيلی وقت است
که تابعيت ايرانی افراد مردم را برای نيل به ھدفھای شخصی خود کافی و حتی معتبر نميداند.
زيرا اکثريت قريب باتفاق اتباع ايران با رژيمی ديکتاتوری او مخالفند و صدھا ھزار نفر از آنھا تا
پای جان برروی اين مخالفت ميھن پرستانه خود تاکيد و پايداری کردهاند .محمدرضاشاه ميخواھد
عالوه بر تابعيت ايرانی ھمچنين از مردم ايران بيعت شخصی نيز بگيرد .بيعت برای تبعيت
کورکورانه و کرکرانه و الل الالنه از ديکتاتوری وی بمقياس سرتاسر ايران و ساکنان آن.
"رستاخيز" ھمين دهستگاه "بيعت گيری" است .معلوم ميشود که در نظر محمدرضاشاه "بيعت
رستاخيزی" بر "تابعيت ايران" برتری دارد .به ھمين دليل نيز ھنگام اعالم تاسيس حزب رستاخيز
بصراحت گفت که ھرکه اين ھويت نامقدس و اين بيعت پليد را نپذيرد يا محو خواھند شد يا زندانی
و يا بايد از ايران برود و ديگر "توقعی نداشته باشد" .بقول شاعر :
يا برو کنگور زراعت کن !
يا بيا بيزيد بيعت کن
بدين ترتيب روشن ميشود که رستاخيز يك سازمان سياسی است که بر مبنای نقض ،تخريب و
امحاء دو اصل عمده بوجود آمده است  :يکی اين اصل که در جھان امروز ھر فردی بايد بتواند
زندگی حزبی خود را بمعنای طبقاتی کلمه داشته باشد و رستاخيز ميدان اين زندگی سياسی را
برای خود غصب و قرق کرده است .ديگری اين اصل که ھر شھروندی دارای تابعيتی است منفك
از تمايالت و عقايد ايدئولوژيك سياسی ،مذھبی و غيره و رستاخيز اين تابعيت را به پذيرفتن
"اصول و نھادھای" خود وابسته نموده است.
پس از اين تامل کوتاه درباره برخی جھات حزب رستاخيز ،ھمان سئوال نخست را از نو مطرح
ميسازيم  :باالخره حزب رستاخيز حزب کدام طبقه است؟ پاسخ اين سئوال در مسائلی نھفته است
که بعنوان "مرامنامه" و يا "اصول و نھادھای" رستاخيز عنوان شده" .مرامنامه" رستاخيز مدعی
است که جامعه ايران از لحاظ طبقاتی "واحد تجزيه ناپذيری است" له در آن "استعمار فرد از فرد
ريشهکن شده" .انکار وجود استعمار در جامعه ايران امروز که دسترنج مردم و ثروت آن در
معرض تھاجم شبانهروزی گرگان داخلی و خارجی قرار دارد جز دفاع از ھمين استثمار و ھمين
گرگان معنای ديگری نميتواند داشته باشد و انکار تضاد طبقاتی و تجزيه طبقاتی در چنين جامعهای
جز انکار ضرورت مبارزه طبقاتی و بالخره جز اعالن جنگ رژيم عليه ميليونھا ايرانی
زحمتکش و محروم که بر ضد اين استثمار اين گرگھا مبارزه ميکنند مفھوم ديگری کسب نميکند،
يعنی رستاخيز حزب استثمارگر نيست.
ولی اين توصيف کامل و کافی نيست .زيرا در دنيای امروز احزاب مدافع منافع طبقات
استثمارگر فراوانند .ولی بدون مبالغه ميتوانيم بگوئيم که جنگل استثمارگران جھانی تا حال شناس
به سيمای "رستاخيز" بخود نديده و اين حالت منحصر بفرد از آنجا ناشی ميشود که اين حزب را
طبقه سرمايهداران ايران برای دفاع از منافع خود شناختهاند ،بلکه محمدرضاشاه برای تحميل
رژيم استبدادی خود بر ھمه مردم ايران و ازآن جمله بر سرمايهداری ايران و بويژه آن بخش که به
توليد داخلی وابسته است تاسيس کرده است ،يعنی يك رژيم استبدادی که در جھان امروز از جھت
عدم تناسب با زمان ھمانند کجاوه و پالکی است .حزب رستاخيز در واقع نماينده قشر کوچکی از
طبقه استثمارگر امروز ايران است که ما آنرا "ھزار فاميل" مولود "انقالب سفيد" می ناميم .اينھا
عبارتند از عدهای ميلياردر و قشرھای فوقانی بوروکرات لشکری و کشوری و تکنوکراتھای
کنونی ايران که ھست و نيست شان بمرتجع ترين قشرھای تجاوزگر امپرياليسم جھانی وابسته
است .خاندان پھلوی و شخص شاه در راس اين گروه قرار دارد و عمدهترين مقامات سياسی،
اقتصادی ،ديپلوماتيك ،فرھنگی و نظامی )البته تحت نظر مستشاران آمريکائی( در انحصار اين
گروه است .افراد عمده اين گروه در مقابل شاه فقط با اجازه شاه حق اظھار نظر مشورتی دارند.
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تصميم نھائی را شاه )در چارچوب منافع سرمايهداری و امپرياليسم( شخصا اتخاذ ميکند و توسط
وزارت درباره کميسيون شاھنشاھی ،سازمان امنيت و يا بوسيله ديگری )حتی بقول خودش باشاره
چشم و ابرو( بدولت و مجلس و حزب "رستاخيز" و ديگر مقامات دولتی بمثابه امر واجب االجرا
ابالغ مينمايد.
از "اصول و نھادھای" سهگانهای که برای حزب رستاخيز اعالم گرديد") ،نظام شاھنشاھی"،
"قانون اساسی" و "انقالب شاه و ملت"( فقط يك "اصل"  -تحکيم و ادامه "نظام شاھنشاھی" )آنھم
شاھنشاھی خاندان پھلوی که خودبخود در اين "اچل" مستتر است( منظور نظر است .دو "اصل"
ديگر يا از بنيان مسخ گرديده و يا بقول سعدی "دو پيمانه آب است و يك چمچه دوغ" ،زيرا قانون
اساسی ديرزمانيست که پايمال استبداد پھلوی شده و يکی از آشکارترين دليل آن تحميل "رستاخيز"
برابران بعنوان "حزب فراگير" است .و اما "انقالب شاه و ملت" بطوريکه ھمه ميدانند برخی
مانورھای عوامفريبانه و عقب نشينی ھا بود که از جانب "شاه" بمنظور جلوگيری از پيشرفت
مبارزه مردم در جھت يك تحول بنيادی و برای حفظ رژيم استبدادی بعمل آمد .تمام دستگاه حزب
"رستاخيز" ،تبليغات دولتی و نيمه دولتی ،ھمه سخنگويان و "انديشمندان" رستاخيزی ،ھميشه و
در ھمه جا به تصريح و تلويح اين ھدف را بيان ميکنند .در "مرامنامه" رستاخيز نيز نوشتهاند :
" ...نظام شاھنشاھی ايران راز بقاء و تجسم ھمه ويژگيھای فرھنگی ،سياسی و اجتماعی ملت
ايران است" .گويا اگر رژيم ديکتاتوری نباشد ايران را باد خواھد برد ،ھمانطور که پس از
بوربون ھا  ،رومانوف ھا و آل عثمان فرانسه و روسيه و ترکيه را باد برد )!(.
حزب رستاخيز مطابق با ماھيت اجتماعی و سياسی و ھدفھای خود و بمصداق مثل معروف "بله
ديگ بله چغندر" اصول سازمانی مخصوص بخود دارد  :اوال  -ھمانطور که دبير کل در کنگره
فوق العاده گفت "کليه ايرانيان  18سال بباال بطور اتوماتيك عضو حزب فراگير رستاخيز"
محسوب ميشوند ،يعنی جلب عضو بحزب بشيوه سربازگيری اجباری و ھمگانی است و عالوه بر
اين بصورت "اتوماتيك" )!( يعنی بدون دخالت خود عضو و يا شخص ديگری انجام ميگيرد )تنھا
در رژيم آريامھری ميتوان اين اباطيل را بدون کيفر بر زبان راند( .ثانيا  -مبنای سازمانی
رستاخيز بر مرکزيت مطلقه ضد دموکراتيک قرار دارد .واحد تشکيالتی حزب "کانون" است.
حزب رستاخيز در استانھا ،شھرستانھا ،شھرھا ،بخشھا و روستاھا سازمان دارد .ولی اين
سازمانھا کمترين اختياری از خود ندارند .اختيارات حزب خواه در مرکز و خواه در اطراف در
دست شخص دبيرکل است" .اساسنامه" حزب رستاخيز اختيارات دبيرکل را بدين ترتيب خواھند
کرد و سيستم فرماندھی ايران )!( ھم باالخره تصميم خودرز خواھد گرفت  ...فرض کنيد يك جناح
ده ھزار عضو داشتهباشد و جناح ديگر پنج ،کوچکترين تاثيری ندارد .اين عقيده و فکر است که
برای ما ارزش دارد .بنظر شاه اکثريت و اقليت کمترين ارزش و نقشی ندارد و تنھا چيزی "عقيده
و فکر" محسوب است و "ارزش دارد" که با نظر شخص وی مطابق است.
کارگردانان حزب رستاخيز با اين "ايدئولوژی" و سياست و مبنای سازمانی خود را از تك وتو
نمی اندازند و رجز ھم ميخوانند .در کنگره اخير ھوشنگ انصاری" ،ھماھنگ کننده جناح
سازنده" رستاخيز مبارزات ضد ديکتاتوری مردم ايران را "ظھور نقاب پوشھا ،چماق بدستھا،
شيشه شکن ھا و عربده جوھا" ناميد و گفت" :اينان از مقابله سياسی واقعی فرار ميکنند ،زيرا
حرف حسابی برای گفتن ندارند" .اين آقای باصطالح اقتصاددان وکی حساب ندان بايد بداند که
اوال  -چماق بدستھا و شيشه شکن ھا و عربده جوھا مامورين تغيير لباس داده ساواك ند که برای
مختل کردن مبارزات مردم تجھيز شدهاند .ثانيا  -نيروھای ضد ديکتاتوری ايران ھزار و يك حرف
حسابی برای گفتن دارند که رژيم ديکتاتوری از اظھار آزادانه آن با آتش و خون جلوگيری ميکنند.
يکی از حرفھای نيروھای ضد ديکتاتوری ايران درباره ھمين حزب "رستاخيز" است که از سوئی
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به قزاقخانه ،از طرفی به گورستان ،از جانبی به کاروانسرا و از جھتی به سيرک و خالصه به
ھمه چيزشباھت دارد جز به يك حزب سياسی .ما از جناب آقای "ھماھنگ کننده جناح سازنده" می
پرسيم  :مگر اينست تجسم آن اصل قانون اساسی که آزادی احزاب و اجتماعات را در ايران اعالم
نموده است؟ رژيم شاه اگر به قانون اساسی معتقد است چرا آنرا اجراء نميکند و اگر معتقد نيست
)که نيست( چرا آنرا يکی از سه پايه "رستاخيز" اعالم نموده است؟ در کدام جنگل ديگر جز
جنگل ديکتاتوری ايران ممکن است موجودی مثل حزب رستاخيز را بعنوان "حزب سياسی"
جازد؟ ما در اينجا يکی از ھزاران سئوال حسابی مردم را مطرح کرديم و انتظار جواب ھم از
کارگردانان "رستاخيز" نداريم ،باين دليل ساده که آقايان جز چماق جوابی برای دادن ندارند.
نشريه سياسی تئوريك "دنيا" ،اسفند ماه  ،1356شماره  ،12سال چھارم دوره سوم.
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تجارب تاريخ را بکار بنديم!
)بمناسبت  33مين سالگرد  21آذر(
سی و  3سال پيش 21 ،آذر سال  1324خلق آذربايجان تحت رھبری فرقه دمکرات آذربايجان
عليه ارتجاع و امپرياليسم دست بقيام زد و در آذربايجان که طی قرن جاری ھمواره سنگر مقدم
جنبش انقالبی و رھائی بخش ھمه ايران بوده است حکومت ملی و دموکراتيک تاسيس نمود.
اين رويداد تاريخی مولد تضادھای داخلی جامعه ايرانی و جزئی از جنبش سراسری ايران بود
که در شرايط پيروزی جھانشمول سوسياليسم بر فاشيسم و تعيير بنيادی تناسب قوای جھانی بسود
دموکراسی و ترقی اجتماعی در آذربايجان به پيروزی خلق انجاميد.
حکومت ملی آذربايجان که در نتيجه جنبش  21آذر تاسيس گرديد حکومتی بود ضدامپرياليستی
و دموکراتيک .اين خواص در ايدئولوژی ،سياست ،قوای محرکه و رھبری کننده ،استراتژی و
تاکتيک جنبش  21آذر و حکومت ملی آذربايجان منعکس بود .حکومت ملی آذربايجان مسئله ملی
را نيز بشيوهای علمی مطرح کرد و در چارچوب منافع انقالب سرتاسری ايران و وحدت و
استقالل ايران در راه اجرای آن گام برداشت.
برکندن ريشهھای تسلط امپرياليسم و احيای استقالل اقتصادی و سياسی ،برانداختن بقايای
مناسبات فئودالی و استخالص جامعه از يوغ نھادھای مولود اين مناسبات ،خارج ساختن حاکميت
سياسی از انحصار طبقات مرتجع و ضد ملی و آوردن طبقات زحمتکش و قبل از ھمه کارگران و
دھقانان بصف مقدم قدرت سياسی و اجتماعی ،رھانيدن ھمه مردم زحمتکش بويژه دھقانان يعنی
کثيرالعدهترين اقشار جامعه آنروزی از زنجير اسارت قرون و اعصار و اعاده شخصيت اجتماعی
آنان بمثابه اعضای متساوی الحقوق جامعه ،الغای ستم ملی از آدربايجان ،اتکاء بر حزب توده
ايران و ھمه نيروھای ملی و دموکراتيک کشور در داخل و تکيه بر نيروھای مترقی و
ضدامپرياليستی در عرصه جھانی ،اجرای اصالحات بنيادی در ھمه زمينهھا بسود ھمه خلق و
بويژه طبقات زحمتکش احيای اقتصاد ازھم پاشيده ،ازبين بردن بيکاری ،ايجاد شبکه آموزش و
بھداشت ھمگانی و مجانی ،توسعه فرھنگ ملی و دموکراتيک و غيره - ...اينھا بود رئوس برخی
ھدفھا ،خصائل و مسائل عملی عمده جنبش  21آذر و حکومت ملی آذربايجان که آنھا را ديگر
رويدادھای مشابه قبلی کشورمان بطور برجستهای متمايز ميسازد.
گرچه در نتيجه تھاجم خونين و عھد شکنانه ارتجاع سلطنتی  -امپرياليستی ،حکومت ملی
آذربايجان بيش از يكسال نپائيد ،برنامهھای آن نيمهکاره ماند و اصالحات آن بدست حکومت
مرتجع مرکزی فسخ و بساط سياه سابق از نو احيا گرديد ،ليکن بی مبالغه ميتوان گفت که دوران
حکومت ملی آذربايجان )و ھمچنين کردستان( در تاريخ معاصر ايران فصلی است که ھرقدر از
لحاظ زمانی از آن دورتر شويم عظمت تاريخی آن بيشتر نمودار ميگردد.
جنبش  21آذر گرچه شکست خورد ،ليکن اميد و اعتقاد بآزادی را در دلھا صد بار قوی تر
ساخت .پس از اين ناکامی ،خلق آذربايجان در صفوف واحد جنبش ھمگانی مردم ايران روزی از
مبارزه و فداکاری بازنايستاد .در اين راه دھھا ھزار نفر از بھترين فرزندان مردم آذربايجان به
زندان و تبعيد رفتند و يا باالی چوبهھای دار قرارگرفتند .ولی مردم آذربايجان تسليم نشد و در
برابر سلطنت متفرعن مستبده و حاميان امپرياليستی آن سر فرود نياورد .تازهترين صحنه نمايش
"شاھپرستی" مردم آذربايجان قيام  29و  30بھمن ماه سال گذشته و رويدادھای پس از آن بود که
آذربايجان و تبريز قھرمان در متن پيکار ھمگانی مردم ايران با شعار "مرگ بر ديکتاتور
خونخوار!" و بقيمت صدھا قربانی و زندانی جديد ،رژيم ضد ملی را به لرزه درآورد.
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سی و سومين سالگرد جنبش تاريخی  21آذر بروزھای تصادف ميکند که نبرد ضد ديکتاتوری
مردم ايران با نيرو و عظمت بيسابقهای دوران اوج بيسابقهای را می پيمايد .در چنين شرايطی
خودبخود زنجيره پيوندی ميان رويدادھای ايران خروشان امروز و دوران جنبش  21آذر در ذھن
برقرار ميگردد .سی و سه سال تاريخ  :نخستين نھيب فدائيان آذربايجان و پيشمرگان کردستان در
شرايطی که حزب توده ايران به بزرگترين حزب انقالبی خاورميانه و نزديک مبدل گشته بود و
سرزدن تباشير آزادی از آفاق ايران .شکست جنبش و استيالی ارتجاع و امپرياليسم .خيزش مجدد
مردم در راه ملی کردن نفت .شکست نھضت و استيالی ارتجاع و امپرياليسم .عصيان دوباره
مردم عليه حکومت کودتائی .سرکوب مردم و استيالی ارتجاع و امپرياليسم .و باالخره انفجار
طوفانی و بيسابقه امروز عليه سلطنت ديکتاتوری محمدزضاشاه .در اينجا انديشه خودبخود متوجه
آينده جنبش ايران ميگردد.
خيزشھای متوالی و ناکاميھای اسف انگيز مردم ايران در مبارزات گذشته گنجينه گرانبھائی از
تجارب گردآورده و در اختيار نسل کنونی نھاده است .گرامی داشت جنبش  21آذر در شرايط
امروز ما را موظف ميسازد که برخی از تجارب عمده جنبش انقالبی و رھائی بخش ايران را طی
سی و سه سال اخير مختصرا يادآور شويم .آنکس که از تاريخ نياموزد ھرگز بسر منزل پيروزی
نرسد .عالوه بر اين بھترين طرز گرامی داشت جنبشھای خلق جمع بندی تجارب آنھا و بکاربستن
اين تجارب است.
نخستين تجربه سی و سه سال اخير اينست که ارتجاع محمد رضاشاھی در دورانی که نھضت
انقالبی اوج ميگيرد ،ابتدا در الك فروميخيزد تا تندباد بگذرد .آنگاه در يك دست انبانی پر از وعده
و در دست ديگرش شمشيری خون آلود سر از الك بدرميآورد .با سياستی مرکب از اين دو عنصر
که شمشير خونين عمده آنھاست دست بکار ميشود .ميکوشد جلب شدنيھا را جلب و از جنبش جدا
نمايد ،سرسختان را نابود سازد ،خلق را از ميدان براند و خود حاکم مطلق ايران مالك الرقاب خلق
باقی بماند .ارتجاع محمد رضاشاھی در اجرای اين سياست از ھيچ جنايت و عمل ننگينی :قتل و
تبعيد و دربدر ساختن دھھا و صدھا ھزار ايرانی آزادی طلب ،موافقت دروغين با جنبش
)ھمچنانکه با حکومتھای ملی آذربايجان و کردستان موافقت نامه امضاء کرد( ،دادن قول درباره
تعميم دموکراسی در سراسر ايران و رعايت آن ،نقض ناشرافتمندانه اين موافقتھا و قولھا ،ايجاد
تفرقه و تخريب و جاسوسی در ميان نيروھای خلق ،زدن اتھامات بی اساس به جنبش از قبيل
"تحريك جارجی" ،دادن نسبت دروغ "تجزيهطلبی" )بدموکراتھای آذربايجان و کردستان( و طرح
مطلب من درآوردی از قبيل تبديل ايران به "ايرانستان" عليه جنبش امروز و رھبران آن ،تھديد
مردم ايران و نيروھای ميھن پرست کشور با سرنيزه امپرياليسم و بغارت دادن ھرچه بيشتر
ثروتھای ايران برای جلب حمايت امپرياليسم ،شانتاژ درباره اينکه اگر او نباشد گويا "راهھا به نفت
بسته خواھد شد" و غيره از ھيچ گفتار و کرداری ابا ندارد .امروز بھمان اندازه که جنبش مردم
گسترش و نيرو گرفته ارتجاع محمد رضاشاھی نيز بھمان اندازه وسيعتر و شديدتر و حربه وعده
و شمشير خونين را بکار ميبرد .نيروھائی که ميخواھند جنبش امروزی ايران بدرد اسفناك
جنبشھای سابق گرفتار نشود و آنانکه خواھان پيروزی مردم ايران برژيم استبدادند با ھيج يك از
دو حربه مذکور ميدان مبارزه را ترك نخواھند کرد و مبارزه را با پيگيری و شدت ھرچه بيشتر
ادامه خواھند داد.
مطلب ديگری که بايد بر سبيل تجربه اندوزی از جنبشھای گذشته در اينجا ذکر شود اينست که
در کليه سرکوبيھای جنبش انقالبی و رھائی بخش ايران درسی و دو سال اخير ،مردم ايران گرچه
ظاھرا با دستگاه محمد رضاشاه روبرو بودهاند ،لکن خود محمدرضاشاه ھميشه بمثابه آلت اجرای
امپرياليسم عمل کرده است و در پشت سر محمد رضا شاه ھميشه امپرياليسم و بويژه امپرياليسم
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آمريکا قرار داشته است .جنبش آذربايجان و کردستان را محمدرضا شاه بدستور آمريکا و انگليس،
بھمدستی جرج آلن سفير آنروزی اياالت متحده آمريکا در ايران و زير نظارت مستشاران نظامی
و ژاندارمری آمريکائی و با سالح امريکائی بخون کشيد.
جنبش ملی کردن نفت راپس از آنکه محمد رضاشاه از سرکوب آن عاجز ماند و ازايران فرار
کرد خود آمريکائی ھا با توافق انگليسيھا و تحت نظر ھندرسون سفير آنروزی آمريکا در ايران و
شوارتسکوپف ژنرال آمريکائی و با کودتای  28مرداد بدست فضل ﷲ زاھدی و با نقشه و سالح و
پول آمريکا سرکوب کرده ،حکومت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق را بزور تانك و سرنيزه
ساقط نموده ،شاه فراری را به ايران بازگردانده بر تخت نشاندند .امروز ھم بچشم خود می بينيم
که روزی که ضربت جنبش عظيم مردم ايران رژيم ديکتاوری را بر لب پرتگاه قرار ميدھد جيمی
کارتر و کاالھان آشکارا با تلفن و تلگراف به حمايت از شاه ديکتاتور برميخيزند و زير نظارت و
به دست دھھا ھزار نظامی آمريکائی که بصورت يك ارتش مستتر نو استعماری در ايران مستقر
بوده ارتش ايران را زير نظر و کنترل خود گرفتهاند ،با قساوتی بی نظير و در يك طرفهالعين
خون ھزاران ايرانی ميھن پرست بر کوچه و خيابانھا ريخته ميشود و با استقرار حکومت نظامی
تھاجمی خونين و وسيع بمقياس سراسر ايران عليه مردم ايران انجام ميگيرد .نيروھائی که
ميخواھند جنبش امروزی ايران بدرد اسفناك جنبشھای گذشته دچار نشود و خلق به پيروزی برسد
ميدانند که برای رسيدن به اين ھدف بايد امپرياليسم را که آفريننده و نگاهدارنده رژيم استبدادی شاه
و دشمن غدار آزادی و سعادت مردم ايران است ،در ھيچيك از گامھا و محاسبات خود فراموش
نکرد.
مطلب سوم که بايد ذکر شود اينست که گرچه علت اصلی عدم موفقيت جنبش انقالبی و رھائی
بخش مردم ايران دسايس و تھاجم ارتجاع داخلی و امپرياليسم خارجی بوده است ،ولی يك عامل
بسيار مھم ديگر که به نيروھای رھبری کننده خلق مربوط است در اين ناکامی نقش کمتری نداشته
است .اين عامل ،تفرقه و عدم ھمکاری نيروھای مبارز ايران بوده است .ارتجاع و امپرياليسم در
وجود حکومت مطلقه شاه در ھمه مراحل و ادوار گذشته توانسته است نيروھای خودرا بصورت
يك مشت نيرومند متمرکز سازد و بر فرق مردم ايران فرود آورد .ولی نيروھای رھبری کننده
مردم ايران در گذشته نتوانستهاند بخاطر رھائی خلق و ميھن مسائل درجه دوم را کنار بگذارند و
بروی مسئله عمده که سازمان دادن پيروزی خلق است با ھم متحد گردند و عليه ارتجاع و
امپرياليسم متحد ،نيروی متحد خلق را که يگانه حالل مشکالت است بوجود بياورند .پراکندگی
احزاب ،سازمانھا و نيروھای رھبری کننده خلق در سه دھه اخير موجب آن گرديد که فرصتھای
گرانبھا و بيمانندی از دست مردم ايران بدر رود و ارتجاع و امپرياليسم ھربار خود را از گرداب
نجات دھد .کسانی و نيروھائی که ميخواھند جنبش امروزی ايران بدرد اسفناک جنبشھای گذشته
دچار نشود و بالخره پس از اينھمه مبارزه و فداکاری ،استقالل و دموکراسی و رفاه نصيب مردم
ايران شود بايد بی چون و چرا دست اتحاد و ھمکاری بھم دھند و زير شعارھای مشترك و با يك
مبارزه ھمگانی سنجيده ،پيگير ،ھماھنگ و قاطع جنبش رھائی بخش ايران را سرانجام به پيروزی
برسانند.
ما در برابر شور انقالبی و روح بزرگ قھرمانی مردم ميھن خويش سر تعظيم فرود می آوريم
و به روشن بينی نيروھای ملی و دموکراتيک کشور اعتماد راسخ داريم .مردمی که در سپيدهدم
"بيداری آسيا" از نخستين خلقھائی بودند که انقالب مشروطه ضد استبدادی و ضد استعماری را بپا
کردند ،مردمی که از آنروز تا به امروز ھرگز از پای ننشسته و صفحات درخشانی چون جنبش
 21آذر بر تاريخ خود نوشتهاند و مردمی که امروز در خيابانھای تھران ،تبريز ،قم ،اصفھان و
مشھد با سالح ايمان به آزادی سينه خود را در برابر رگبار دژخيمان شاه سپر ميکنند  -چنين
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مردمی اليق آزاد زيستن است و بايد آزاد باشد .برای نيل به اين آزادی بايد فقط يك رمز
معجزهآفرين را بلد بود که آنھم اتحاد و ھمکاری است.
نشريه سياسی تئوريك "دنيا" ،آبان  ،1357شماره  8سال پنجم )دوره سوم(.

ع .گالويژ

59

يادی از جنبش خلق کردستان
بمناسبت سالگرد دوم بھمن 1324
تاريخ انقالبی و رھائی بخش کشور ما که اينك درخشانترين ادوار خود را طی ميکند ،دارای
صفحاتی است که در پايه گذاری و پيدايش فصل سرنوشت ساز امروز نقش برازندهای دارند .ھر
جنبش خلق نسلی پرورده ،سنتی آفريده و راھی گشوده .توده مردم که به حقانيت خود اعتقاد دارند
اين سنن را حفظ ميکنند و به تناسب اوضاع جھان خروشانی که در آن زندگی ميکنيم آنرا توسعه و
تکامل ميبخشند.
جنبش دوم بھمن سال  1324در کردستان که جزئی از جنبش سراسری ھمه مردم ايران بود
صفحاتی از تاريخ پر افتخار ميھن ماست.
اين جنبش که تحت رھبری حزب دموکرات کردستان و بصدارت قاضی محمد انجام گرفت و به
تاسيس حکومت ملی کردستان انجاميد جنبشی بود ملی و دموکراتيک ،با سمتگيری روشن و پيگير
انقالبی و بمثابه جزئی از نھضت سرتاسری ايران ،اين جنبش که ھدفھای عمده آن عبارت بود از
طرد امپرياليسم ،طرد ارتجاع ،اعاده حقوق غضب شده اجتماعی و ملی تودهھای وسيع مردم و
تامين آزادی و سعادت آنھا ،جنبشی بود دارای سرشت عميقا انترناسيوناليستی .مظاھر اين سرشت
عبارت بود از اتحاد ارگانيك جنبش  2بھمن با جنبش  21آذربايجان ،اتکاء بر حزب توده ايران و
ديگر نيروھای ملی و دموکراتيک ايران و قوای مترقی و ضد امپرياليستی جھانی.
حکومت ملی کردستان توام با حکومت ملی آذربايجان خود را پايگاه و تکيهگاه جنبش رھائی
بخش و انقالبی سرتاسری ايران ميشمرد و مجموع فعاليت خود را تابع يك اصل عمده :يعنی تامين
استقالل و آزادی ايران و استقرار دموکراسی در ايران که تامين حقوق ملی خلق کرد جزء الينفك
آنست ،نموده بود .نسبت " تجزيهطلبی " و اتھامات ديگر از اين قبيل که دھھا سال است از جانب
ارتجاع شوينيستی ايران و امپرياليسم حامی آن درباره جنبش دوم بھمن نيز مانند جنبش قھرمانانه
مردم آذربايجان اقامه ميگردد ،آنقدر باطل و بيمايه است که چيزی باطل تر و بيمايهتر از آن
نميتوان تصور کرد .در حقيقت ،تجزيه طلب نه جنبش دموکراتيک خلق کرد ،بلکه حکومت مرتجع
سلطنتی مرکزی ايران بود که آنزمان ميان بقيه خاك ايران از سوئی کردستان و آذربايجان آزادشده
از سوی ديگر سدی از محاصره نظامی و اقتصادی و سياسی کشيد و مانع از آن شد که دموکراسی
در سراسر ايران تعميم و گسترش يابد و در چنين حالی رھائی از اسارت حکومت مرتجع شاه را
بعنوان جداشدن از ايران قلمداد نمود.
در سايه پيروزی جنبش دوم بھمن تاريخ خلق کرد يکباره ورق خورد .خلق کرد بدست خود و
برپايه اراده خويش ،با اتکاء بر جنبش انقالبی سرتاسری ايران و در شرايط پيروزی جھانشمول
سوسياليسم بر فاشيسم امکان آنرا يافت که نيروھای پيشرو خود را در صفوف حزب دموکرات
کردستان سازمان دھد چارچوب قالبھای متحجر فئودال  -عشيرهای قرون وسطائی را بشکند،
زندگی سياسی مردم کردستان را بشاھراه رھائی و ترقی ھدايت نمايد.
جنبش دوم بھمن در نتيجه تھاجم مشترك امپرياليسم آمريکا و انگليس و ارتجاع سلطنتی ايران
شکست خورد و قاضی محمد و دھھا تن از رھبران حزب دموکرات کردستان و صدھا تن از
پيشمرگان و اعضای حزب به چوبه دار بسته شدند .ولی اين جنبش بعلت درستی راه و اصوليت و
پايداری بر مواضع سياسی انقالبی خود پس از شکست نيز خاطرهای افتخارآفرين و نيروبخش از
خود بجای گذاشت .نام " کۆماری مهھاباد " را که نام سمبليك حکومت ملی کردستان است در
سراسر کردستان با سربلندی به زبان می آورند ،آنرا با عالی ترين آرزوھای انسانی خود برابر
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می نھند و از آن الھام ميگيرند .در دوران مديد پس از شکست جنبش ھزاران نفر از افراد مبارز
کردستان با ادامه راه جنبش دوم بھمن کوشيدند در اين راه بسنگر نشستند و به ابديت پيوستند .راد
مردانی چون عزيز يوسفی ،جوانی و سالمت خود را در اين راه در گوشه سياه چالھای شاه فدا
کردند و دالورانی چون غنی بلوريان پس از بيست و پنج سال زندان با ايمانی راسخ تر بآرمان
آزادی ،به نيروی مبارزه عظيم خلق درھای زندان را شکستند و بآغوش مردم بازگشتند.
خلق کرد به تجربه پی برده که اصول دوم بھمن يگانه راه آزادی و سعادت اوست و ھر راه
ديگری که از اين اصول منحرف گردد نهتنھا بشکست و ناکامی ،بلکه بدتر از آن به بدنامی خواھد
انجاميد .ھمچنانکه در کردستان عراق ديديم که يك جنبش بزرگ و نيرومند خلق در نتيجه انحراف
از اصول و تغيير جبھه و گرفتن دشمن بجای دوست بچه عاقبت اسف انگيزی دچار شد.
سالگرد کنونی جنبش دوم بھمن بدورانی تصادف ميکند که وسيع ترين نھضت رھائی بخش و
انقالبی سراسر خاك ايران را فراگرفته و ارکان سلطنت دست نشانده امپرياليسم را بلرزه درآورده.
در اين جنبش تاريخی خلق کرد نيز دوش بدوش ھمه خلقھای ايران با جان و دل شرکت کرده و
ميکند .در رديف تھران و تبريز و مشھد و قم و شيراز و  ...سنندج و مھاباد و کرمانشاه و پاوه و
سرپل زھاب و مريوان و بوکان و سقز و ...نيز جانانه بپا خاستند و در سنگر ھمگانی ھمه مردم
ايران برای برچيدن رژيم منفور شاه و استقرار دموکراسی در ايران مردانه مبارزه ميکنند .ھمه
کوششھائی که از جانب رژيم و عوامل آن بمنظور جدا ساختن خلق کرد از جنبش ھمگانی ايران
به بھانه شيعه و سنی و ديگر دستاويزھا انجام گرفت ،نقش بر آب شد.
در اين اعتالی سطح آگاھی سياسی تودهھای خلق کرد مھر و نشان جنبش دوم بھمن و تاثير
شاھراه سياسی انقالبی و انترناسيوناليستی که برھبری حزب دموکرات کردستان در زندگی سياسی
وی ايجاد گرديد و ھمواره مورد تاييد و پشتيبانی بيدريغ حزب توده ايران قرار گرفته و ميگردد
آشکارا بچشم ميخورد .خلق کرد بخوبی ميداند که اعاده حقوق غصب شده وی فقط در داخل يك
ايران مستقل و دموکراتيك امکان پذير است و لذا مبارزه برای برچيدن بساط سلطنت دست نشانده
که شوينيسم يکی از خصائل ارتجاعی و ضد مردمی آنست ،خودبخود مبارزهايست در راه رھائی
خلق کرد ،ھم از ستم اجتماعی و ھم از ستم ملی.
خلق کرد و نيروھای پيشرو آن در مبارزه تاريخی خود به ھمه نيروھای ملی و دموکراتيك
ايران و مقدم بر ھمه بر حزب مارکسيست  -لنينيست طبقه کارگر ايران ،يعنی بر حزب توده ايران
متکی ھستند .حزب توده ايران بمقتضای سرشت طبقاتی و محتوی جھان بينی خود ھم ھم مسئله
الغای ستم طبقاتی و ھم الغای ستم ملی از کشور و ايجاد يك ايران متحد ،مستقل ،دموکراتيك و
شکوفان را که در داخل آن ھمه خلقھا واقعا برابر ،آزاد و مرفه زندگی کنند ،عمدهترين ھدف خود
قرار داده و اين پرچم پر افتخار را تا سر منزل پيروزی خواھد برد .به ھمين دليل نيز حزب توده
ايران ھميشه از خواستهھای دموکراتيك خلق کرد ،از سرشت انترناسيوناليستی جنبش رھائی بخش
خلق کرد ،از راه قاضی محمد بيدريغ دفاع کرده ،برای تشکل و پيشروی مبارزه خلق کرد و بويژه
برای ياری به حزب دموکرات کردستان جھت تحکيم مبانی ايدئولوژيك ،سياسی و سازمانی وی
آماده هرگونه کمك بی شائبهای بوده و ھست .برنامه حزب توده ايران و ديگر اسناد آن که به کردی
نيز ترجمه و چاپ و وسيعا انتشار يافته و جائی که حزب توده ايران در مبارزات خود به کردستان
و مسئله کرد داده و ميدھند خود دليل روشنی بر اين واقعيت است که حزب توده ايران منعکس
کننده منافع دور و نزديك خلق کرد نيز ھست و لذا به اين خلق نيز تعلق دارد.
بمناسبت سی و سومين سالگرد جنبش دوم بھمن از صميم قلب به خلق مبارز کرد ،به حزب
دموکرات کردستان و پيشمرگان دالور کرد تبريك ميگوئيم و خاطره تابناك شھيدان اين جنبش را
گرامی ميداريم .اطمينان داريم که خلق کرد و نيروھای پيشرو آن با شرکت ھرچه فعالتر در جنبش
ع .گالويژ

61

ھمگانی سراسری ايران دين خود را در راه آزادی ميھن عزيز ما ايران از بند اسارت ارتجاع و
امپرياليسم ادا خواھند کرد.
نشريه سياسی تئوريك "دنيا" ،دی ،بھمن  ،1357شماره  10 - 11سال پنجم )دوره سوم(.
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خودمختاری
نه جدائی است و نه ضد ملی
در گذشته نه چندان دور ،حزب توده ايران يگانه نيروی سياسی کشور ما بود که مسئله ملی
خلق ھای ستمديده ايران را مطرح می نمود و حل عادالنه اين مسئله را طلب می کرد .در آن
دوران نه تنھا شاه که طبق سرشت ارتجاعی خود منکر وجود ملت ھا و مسئله ملی در ايران
بود ،بلکه تقريبا ھيچ يک از نيروھای اپوريسيون نيز ،جز حزب توده ايران ،از حقوق ملی خلق
ھای زير ستم ايران دفاع نمی کردند .ھمه و يا تقريبا ھمه ،حزب توده ايران را به علت دفاع از
حقوق ملی اين خلق ھا به "تجزيه طلبی" و "قيام و اقدام عليه تماميت ارضی کشور" و انواع
اتھامات وحشتناک و واھی ديگر متھم می نمودند .يکی از "داليل" ھميشگی اتھام بيدادگاه ھای
شاه عليه توده ای ھا اين بود که حزب آن ھا ـ حزب توده ايران ـ از جنبش ملی و دمکراتيک
آذربايجان و کردستان در سال ھای  1324ـ  1325پشتيبانی کرده بود.
ولی جبر تاريخ سدھا را يکی پس از ديگری شکست و مردم زحمتکش ايران با مبارزه خود،
ھم چشم ھا و ھم گوش ھای عده بيشتری از مبارزان صديق را باز کردند و ھم مدافعان ظلم و
ستم را سنگر به سنگر عقب راندند .در يکی دو دھه اخير گرچه باز ھم کسانی بودند که وجود
خلق ھای مختلف ايران را "افسانه" ناميدند )مثال :در جزوه "افسانه خلق ھای ايران" ،تاليف
"ماکان"( .ولی اين واقعيتی است که به تدريج مسئله ملی خلق ھای ستمديده ايران ،عالوه بر
حزب توده ايران ،از جانب بسياری از نيروھای مردمی ديگر نيز پذيرفته و مطرح گرديد .ھمه
اين سازمان ھا و گروه ھا نيز بتدريج بوجود ملت ھای مختلف در ايران اعتراف نمودند و ھر
يک به شيوه خود خواستار الغای ستم ملی در ايران شدند .اين نيز يکی ديگر از خدمات تاريخی
حزب توده ايران به مثابه پرچمدار انديشه انقالبی و الغای ستم اجتماعی و ملی در جامعه ايران
بود ـ خدمتی که کوھی از اسناد بر واقعيت آن گواھی می دھد.
انقالب ايران از ھمان فردای پيروزی خود با بسياری مسايل مبرم و وظايف بغرنج و پيچيده
موروث نظام منفور شاھنشاھی مواجه شد که ھمه آن ھا خواستار حل عاجل و بنيادی خود
بودند ،ولی طبيعی است که حل و اجرای آن ھا در يک روز و يک ماه و حتی يک سال امکان
پذير نبوده و نيست.
اگر اين کسان از محيط مسکونی خود بدر آيند و زحمت به خود داده و در مناطق مسکونی خلق
ھای غيرفارس ايران سفر کنند ،داليل صحت ـ ستم ملی ـ را به رای العين مشاھده خواھند کرد.
پس از انقالب کسانی کوشش کردند مسئله ملی را حتی در رسانه ھای گروھی مطرح سازند و
گاھی مدت ھا گفتارھای ھفتگی در مورد "مسئله ملی" پخش شد .ولی راجع به اصل مطلب
چيزی نگفتند .نگفتند که آيا در ايران واقعيتی به نام فارس و آذربايجانی و کرد و بلوچ و ترکمن
وجود دارد ،يا ندارد؟ و اگر وجود دارد چيست و وجه تمايز آن ھا کدام است؟ و تامين اتحاد
واقعی و انسانی آن ھا از چه راھی ميسر است؟
واقعيت اين است که کشور ما کشور کثيرالمله ايست که در آن خلق ھای گوناگون زندگی می
کنند ،که ھر يک سابقه ھزاران سال زندگی در اين کشور دارند .اين خلق ھا عالوه بر آن که با
ھم وطن مشترکی به نام ايران و فرھنگ مشترکی به نام فرھنگ اصيل ايران و سرنوشت و
تاريخ مشترکی دارند ،در ضمن ھر يک دارای سرزمين ملی ،زبان ملی و فرھنگ و سنن و
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آداب ويژه خويشند و برای اداره کردن امور صرفا محلی خود حقوق و اختيارات طبيعی و
مشروعی دارند .آذربايجان و زبان آذربايجانی ،کردستان و زبان کردی ،بلوچستان و زبان
بلوچی ،ترکمن صحرا و زبان ترکمنی واقعيت ھای انکارناپذيری است و اين واقعيت ھا مخلوق
امروز و ديروز و ده سال و صد سال پيش نيستند .اين مناطق ،استان و شھرستان معمولی مثل
کاشان و يزد ھم نيستند ،بلکه سرزمين ھای ملی ھستند و ويژگی ھايی اضافه بر ويژگی ھای
استان و شھرستان دارند .ستم مضاعف بر خلق ھای غيرفارس که ستم ملی )و يا تبعيض ملی(
نام دارد در زمينه سياسی ،فرھنگی و اقتصادی اعمال شده است.
رژيم شاه نه تنھا ھويت ملی اين خلق ھا را نفی می نمود ،حتی اصل مربوط به انجمن ھای
ايالتی و واليتی مندرج در قانون اساسی سابق را نيز که نوعی اختيارات محلی به استان ھا و
شھرستان ھا می داد ،در نھايت خودسری زيرپا می گذاشت .در برخی مناطق ملی ايران)مثال
در کردستان و بلوچستان و ترکمن صحرا( رژيم شاھنشاھی ھمه استانداران و فرمانداران و
بخشداران و فرماندھان نيروھای انتظامی و حتی ماموران دست دوم و سوم را ھم از مرکز و
از ميان خبيث ترين و قلدرترين و غدارترين عناصر دستگاه حکومتی انتخاب و انتصاب و
اعزام می نمود .اين ماموران معموال دو ماموريت داشتند :يکی سرکوب کردن و به زانو
درآوردن و شکستن روح مقاومت مردم و گوشه نشين کردن آن ھا در محل و ديگری ايجاد
محيط خفقان و تحقير به مراتب شديدتر و چاپيدن و ويران کردن و مستاصل نمودن و دربدر
ساختن "داوطلبانه" و حتی تبعيد از ماوی و مسکن خويش.
ممکن است کسانی بگويند که ماموران آريامھری در اصفھان و مشھد و شيراز ھم ھمين طور
رفتار می کردند .ظاھرا اين اعتراض درست است .ولی اگر ابعاد و نتايج عملی سياست رژيم
آريامھری را در مناطق مختلف مورد دقت قرار دھيم ،به وضوح خواھيم ديد که اين سياست
اصوال ھم محتوی و به ظاھر ھمگون ،در مناطق مسکونی خلق ھای ستمديده ايران با مضافات
کمرشکن و رنج ھا و دردھا و فجايع ديگری نيز ھمراه بوده است که در اصفھان و شيراز و
مشھد با آن ھمراه نبوده است .مثال ماموران شاه در اصفھان و شيراز و مشھد فرھنگ و زبان
مادری مردم را قدغن نمی کردند و به مردم توھين ملی نمی نمودند )چون خود با ھمان زبان
تکلم می نمودند و جزء ھمان ملت بودند( و يا در توزيع امکانات رشد اقتصادی و فرھنگی و
علمی در ميان مناطق اصفھان و شيراز و مشھد تبعيض خاص قايل نمی شدند و به طور عمدی
موجبات فرار سرمايه و نيروی کار و مواد خام از اصفھان و شيراز و مشھد را فراھم نمی
آوردند .دولت مرکزی ،برعکس اين ،می کوشيد با وارد کردن فشارھای سياسی و اقتصادی و
فرھنگی عمدی بر ديگر مناطق ايران ،سرمايه و نيروی کار و مواد خام اين مناطق را به سوی
اصفھان و شيراز و مشھد و ديگر نقاط مشابه که منحصرا مناطق فارس نشين بودند ،سرازير
نمايند.
رژيم آريامھری زبان و فرھنگ ملی خلق ھای غيرفارس را قدغن کرده بود و اين ديگر اصال
قابل انکار نيست .در حالی که در زمان حکومت پھلوی در مدارس آذربايجان و کردستان و
بلوچستان و ترکمن صحرا تدريس به زبان انگليسی جزء برنامه تدريس اجباری دولتی بود،
ولی تدريس به زبان آذربايجانی و کردی و بلوچی و ترکمنی قدغن بود .يعنی دانش آموزان اين
مناطق حتما و اجبارا می بايست انگليسی بخوانند ،ولی حق خواندن زبان مادر و پدر خود را
نداشتند.
رژيم آريامھری فرھنگ و آداب و سنن اصيل و تاريخ اين خلق ھا را مورد انکار و اھانت
قرار می داد .مطبوعات به زبان اين خلق ھا وجود نداشت و جز انتشار برخی جزوات شعر و
فلکلور )آن ھم فقط در سال ھای اخير و تحت فشار افکار عمومی( اجازه انتشارات ديگری به
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زبان ملی اين خلق ھا داده نمی شد .در سال ھای اخير در مناطق مسکونی اين خلق ھا برنامه
ھای راديو ـ تلويزيونی به زبان محلی داير شد برای تبليغ به سود رژيم شاه بود .برای اغوا
مردم ساده انديش و بی سواد مجبور بودند به زبان مادری برای آن ھا سخن بگويند .ولی
گويندگان خلقی چون مالآواره و صمدبھرنگی يا طعمه گلوله می شدند و يا به ناجوانمردانه
ترين طرزی نابود می گشتند.
ستم و تبعيض به خلق ھای غيرفارس در زمينه اقتصادی نيز غيرقابل انکار بود .امروز در
سرتاسر کردستان و بلوچستان و ترکمن صحرا اثری از رونق اقتصادی و فرھنگی ديده نمی
شود و اين نتيجه نکبت بار سياست ملی رژيم پھلوی نسبت به مردمان ساکن اين مناطق است.
شايد کسانی بگويند که عقب ماندگی اين سرزمين ھا ربطی به مليت و ستم ملی ندارد و در
سرزمين فارس نشين ھم منطق عقب مانده و ويران و ابرقوھا و کورآبادھا و شورآبادھا وجود
دارند .ولی بايد دانست که در سرزمين فارس نشين در مقابل مناطق عقب مانده و ابرقوھا و
کورآبادھا و شورآبادھا ،تھران ھا و اصفھان ھا و شيرازھا و مشھدھا و چندين مراکز رشد
صنعتی و علمی و فرھنگی ديگر وجود دارد .در صورتی که سرتاسر کردستان و بلوچستان و
ترکمن صحرا ،ابرقو و شورآباد و کورآباد است و به ندرت يک واحه رشد يافته در اين مناطق
می توان پيدا کرد .اگر کسانی شک در اين حرف دارند می توانند بروند و به چشم خود واقعيت
را مشاھده کنند.
اگر کسانی اصرار داشته باشند حالت اسف بار مناطق مسکونی خلق ھای ستم ديده ايران را با
چيزی جز ستم ملی توضيح دھند ،البته در رای خود آزادند.
ولی بايد توضيح دھند که اين حالت اسف بار اگر با مليت و ستم ملی ارتباط ندارد ،پس چگونه
است که ھنگامی از مناطق فارس نشين خارج و به منطقه مثال کردنشين وارد می شويم يک
قرن به عقب برمی گرديم و در ھيچ جا ما خالف اين را مشاھده نمی کنيم؟
عده ای از منکران ستم ملی در ايران وضع استثنايی آذربايجان و به ويژه شھر تبريز را دليل
می آورند و می گويند که در آن سرزمين که يک ملت غيرفارس زندگی می کند اقتصاد و علم
و فرھنگ ھم رشد کرده است ،پس بر ساکنان آن ستم ملی نرفته است .پاسخ اين است که اوال ـ
در دوران شاه خلق آذربايجان نيز از حق مداخله در سرنوشت خود محروم بوده است .ثانيا ـ در
دوران طاغوت زبان و فرھنگ خلق آذربايجان نيز قدغن بوده است و خلق آذربايجان نيز از
حق تحصيل به زبان مادری محروم بوده است .ثالثا ـ مقدار مطلق رشد اقتصادی ـ فنی ـ
فرھنگی آذربايجان در دوران حکومت پھلوی ،با عقب ماندن نسبی آذربايجان در سطح ايران
توام بوده است .توضيح اين که آذربايجان به ويژه شھر تبريز که قبل از استقرار حکومت
پھلوی پيشرفته ترين ايالت ايران و شھر درجه اول کشور از لحاظ رشد اقتصادی بوده اند ،در
دوران حکومت پھلوی بتدريج از ايالت و شھر درجه اول به ايالت و شھر درجه دوم و درجه
سوم تنزل نموده اند .اين تنزل نسبی آذربايجان و تبريز نتيجه سياست رژيم پھلوی بوده است و
نه چيز ديگر .فشارھای عمدی سياسی ،اقتصادی ،فرھنگی و اجتماعی رژيم پھلوی سرمايه و
نيروی کار را مجبور به فرار از آذربايجان کرد .ھم اکنون وجود بيش از يک ميليون نفر
کارگر و کسبه و اصناف و سرمايه دار آذربايجانی در شھر تھران و صدھا ھزار نفر ديگر که
در سرتاسر ايران پراکنده شده اند محصول وجود خاص در آذربايجان بوده است .ممکن است
کسانی بگويند :اين "سير طبيعی" جابجايی سرمايه و نيروی کار است .ولی سئوال می شود :اين
چگونه "سير طبيعی" و جابجای "طبيعی" نيروی کار و سرمايه است که فقط از آذربايجان
خارج شده و ما جريان معکوس آن را )به ويژه در بخش خصوصی( ھرگز و يا تقريبا ھرگز
مشاھده نمی کنيم؟ يعنی ما در آذربايجان با سرمايه و نيروی کار که از ديگر نقاط ايران آمده
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باشد تقريبا ھرگز برخورد نمی کنيم .ممکن است بگويند :اين نتيجه اشباع شدن آذربايجان و لذا
لبريز گشتن سرمايه و نيروی کار در آن ديار بوده است .ولی اگر مناطق اردبيل و مراغه و
ميانه و سراب و خوی و اھر و سلماس و مرند و عجب شير و بناب و مناطق ديگر آذربايجان
را به ياد بياوريم که گنجايش به کار انداختن ميلياردھا سرمايه و ھزاران نفر نيروی کار را
دارند ،ولی با وجود اين ،سرمايه و نيروی کار مرتبا از آذربايجان به ديگر نقاط ايران فرار
کرده است ،آنگاه به سياستی که موجب اين فرار گشته پی خواھيم برد .البته ،در اين امر ،يعنی
فرار سرمايه و نيروی کار از آذربايجان ،بورژوازی بزرگ آذربايجان که بخش نيرومندی از
بورژوازی ايران را تشکيل می دھد ،نقش مھمی داشته است و در پی امکان "امن تر" و سود
بيشتر دست به مھاجرت زده است .و لی نمی توان انکار کرد که رژيم پھلوی نيز اين مھاجرت
را تشويق و ترغيب و حتی تحميل نموده است و نتيجه اين شده است که آذربايجان و شھر تبريز
طی نيم قرن حکومت پھلوی بتدريج مقام اول خود را از دست داده و به درجات پايين تر سقوط
کرده است و بسياری از نيروھای فعال و خالق آذربايجان از سرزمين خود دربدر گشته اند.
ستم ملی در ايران طاغوت زده يک واقعيت بود و انقالب شکوھمند ايران با وظيفه الغای اين
ستم مواجه گرديده است .حال ممکن است کسی اسم آن وضع را نه "ستم ملی" ،بلکه "تبعيض
ملی" بگذارد .ما بر سر اسم بحث نخواھيم کرد .اصل ،اعتراف به واقعيت موجود است.
طی چھل سال اخير ،تنھا حزب توده ايران )و قبل از آن ،حزب کمونيست ايران( بود که بر
واقعيت تلخ ستم ملی در ايران انگشت می گذاشت و راه چاره آن را پيشنھاد می کرد .حزب
توده ايران از نخستين روزھای موجوديت خود ھمان طور که شعار مبارزه عليه فاشيسم،
استعمار و آزادی ايران از اسارت امپرياليسم به سرکردگی انگليس و سپس آمريکا و ضرورت
برچيدن بساط رژيم دست نشانده پھلوی و لزوم الغای فئوداليسم و سپس سرمايه داری وابسته و
بزرگ زمين داری را مطرح نمود ،مسئله الغای ستم ملی و تامين حقوق مشروع و مسلم خلق
ھای ستم ديده ايران را نيز در برنامه خود قرار داده و عمال از اين خلق ھا و جنبش رھايی
بخش آن ھا در چارچوب منافع انقالب ايران و استقالل و تماميت و وحدت ايران دفاع نموده
است.
در دوران سلطه اقتصاد طبيعی که ھر مولدی برای مصرف خود توليد می کرد در دوران
ماقبل سرمايه داری که ھنوز تقسيم بين المللی کار عمق و وسعت چندانی نيافته بود و کشورھا
و خلق ھا با ھم پيوند چندانی نداشتند و حتی در داخل مرزھای يک دولت مناطق از ھم گسيخته
بودند ،نه ملت ،نه ستم ملی و نه مسئله ملی به معنای امروزی می توانست وجود داشته باشد .با
آغاز دوران سرمايه داری و با پيدايش انقالب علمی و فنی در جھان که با سرعت طوفانی در
حال پيشرفت است و با گسترش تقسيم بين المللی کار و ھم پيوندی ميان کشورھا و خلق ھا که
مرزھای ملی و دولتی را در ھم می شکند و اقتصادھا و فرھنگ ھا را از حصار محدود ملی
به درآورده وارد صحنه عموم بشری جھانی می کند و آن ھا را ھر چه بيشتر به الزم و ملزوم
يکديگر مبدل می سازد ـ در چنين دورانی ،خود به خود چگونگی مناسبات ميان ملت ھا نيز
مطرح می شود .حال که به حکم جبر تاريخ ،يعنی رشد نيروھای مولد و جامعه ،خلق ھا و
کشورھا و اقتصادھا و فرھنگ ھا چه در داخل يک کشور و چه در مقياس جھانی ھرچه بيشتر
به ھم در می آميزند و به الزم و ملزوم يکديگر مبدل می شوند ،چه بايد کرد که اين ارتباط و
آميزش و ھمپيوندی جبری و اجتناب ناپذير
اوال ـ بدون رنج و فاجعه و فساد و ايجاد اسارت و بردگی صورت گيرد،
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ثانيا ـ با خود برای خلق ھا و جامعه انسانی سعادت و ترقی و سربلندی و پاکی به ارمغان
بياورد؟
وقتی که مثال آفريقا و يا مناطق مشابه آن به مثابه بازار فروش و منبع مواد خام و محل صدور
سرمايه برای مراکز ترقی کرده جھان ھرچه بيشتر اھميت حياتی کسب می کنند ،خود به خود
اين سئوال مطرح می شود که :پس تکليف خاليق ساکن آفريقا و مناطق مشابه آن چيست؟ آيا
اين مناطق و ساکنان آن بايد به مستعمره و برده و اسير سرمايه ھای انگليسی و آمريکايی و
فرانسوی و ھلندی و بلژيکی  . . .تبديل شوند و خود با فقر و مرض و محروميت دست به
گريبان باشند و يا اين که بايد ميان آن ھا و مراکز ترقی کرده جھان که بدان ھا نياز دارند
مناسبات ديگری ـ مناسبات برابری و برادری ايجاد شود؟ و يا وقتی ايران در مرحله رشد
مناسبات سرمايه داری گام می نھد و مراکز صنعتی و علمی و فرھنگی جديد بوجود می ايد ،آيا
بايد فقط مناطق فارس نشين ايران ترقی کند و کردستان و بلوچستان و ترکمن صحرا ھمچنان به
صورت سرزمين شبانان و ايالت و عشاير دوران نوح باقی بماند و اگر ماده خام و نيروی کار
و سرمايه ای دارند سرازير تھران و اصفھان و  . . .بشود و ضمنا برای توجيه اين جريان
مخرب و ضدانسانی و بيمارگونه انواع " تئوری ھای" خود درآوردی بافته شود و زبان و
فرھنگ و حيثيت ساکنان اين مناطق مورد فحاشی و انکار و توھين قرار گيرد و ھر وقت
مردمان غارت شده و تحقير گشته اين مناطق سر به اعتراض برداشتند ،به عنوان "متجاسر" و
"قطاع الطريق" و "تجزيه طلب" مورد قتل عام و انواع سياست ھای سبعانه قرار گيرند؟ پس
تکليف ميليون ھا انسان زحمتکش ساکن اين مناطق چيست؟
به اين گونه سئوال ھا در جھان دو گونه جواب داده شده است که از ريشه با ھم متضادند .يک
جواب از آن طبقات ستمگر است که می گويد :بايد اين خلق ھا را غارت کرد ،سرکوب نمود،
به زانو درآورد و اجبارا به "تحليل برد"! جواب ديگر از سوی نيروھای مترقی است که می
گويند :بايد به ھمه خلق حق تعيين سرنوشت داد ـ به طوری که ھر خلقی با ھويت و حيثيت و
موجوديت ملی خود صاحب سرنوشت و فرھنگ و ثروت و ثمره دسترنج خود باشد و فقط بر
اساس برابری و داوطلبی با ديگر خلق ھا ارتباط برقرار سازد و جز اين ھر رابطه ديگری
مردود است.
جواب اول ،جواب استثمارگران و استعمارگران و امپرياليسم است و محصول آن صدھا ميليون
مردمان اسير و محروم و گرسنه و بيمار و سرگردان آسيا و آفريقا و آمريکای التين و ده ھا
کشور برده و ويران و عقب مانده و مفلوک غرق در کشمکش ھای خونين و جنگ ھای
برادرکشی و طوفانی از خشم و کين و نفرت مصنوعی انگيخته دست استعمار و امپرياليسم در
ميان خلق ھا .چنين جوابی جواب رژيم ھائی مانند رژيم شاه و رژيم صدام حسين است و
محصول آن مثال در کردستان ايران اينست که ھربار به محض پاشيدن استبداد مرکزی،
کردستان يک باره منفجر می شود و محصول آن در کردستان عراق اينست که برای امحای
يک خلق بيش از ھزار روستای کردستان را بمب و بولدورز ويران کرده اند و حتی چشمه
ھای کردستان را بمباران و ساروج ريز کرده اند که ديگر کسی در اين ديار آبادی ايجاد نکند.
چنين جواب سبعانه ای و چنين سياست و مناسباتی نمی تواند راه گشای جامعه بشری به سوی
اتحاد واقعی خلق ھا و موجد کانون گرم خانواده واحد بشری و پايه گذار زندگی آزاد و
سعادتمند و منزه و سربلند انسان ھا باشد.
جواب دوم ،جواب ھمه پيروان سوسياليسم علمی است .بايد به ھمه خلق ھا اعم از بزرگ و
کوچک و صرف نظر از درجه رشد و نژاد و مسلک و غيره به طور مساوی حق تعيين
سرنوشت داده شود .اين اصل خواھان آنست که کليه مناسبات نابرابر ،تحميلی ،و اجباری و لذا
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نفاق انگيز و خصومت زا که از سلطه صدھا ساله جوامع استثمارگر به ارث مانده ،از ميان
خلق ھا برچيده شود و کليه قيد و بندھای تحکم و روزگويی و شيوه ھا ونظرھا و اساليب مبتنی
بر خرافه ھای "برتری نژادی" و غيره گسيخته گردد و آنگاه در ميان خلق ھای از بند رسته و
آزادی که بدين گونه از نو تولد يافته اند ،برمبنای برابری و داوطلبی و برادری و رفاقت،
مناسبات به کلی ديگری برقرار گردد .فقط به شرط گسستن مناسبات اسارت بار قرون و
اعصار گذشته و تولد مجدد خلق ھا به صورت خلق ھای آزاد و از بند رسته و استقرار
مناسبات برابر و داوطلبانه و برادرانه و رفيقانه در ميان آنھاست که خلق ھا به سوی
ايجادجامعه واقعا متحد ،واقعا آزاد و واقعا سعادتمند بشری پيش خواھند رفت و در سايه آن
انسان ،انسانيت خويش را باز خواھد يافت .به قول معروف ،بايد "دوباره از ريشه روييد!" .
کردستان ايران به مجموع ايران و نسبت ھندوستان سابق به دولت استعمارگر انگليس با ھم
فرق ماھوی دارند .ھندوستان مستعمره انگليس بود ،ولی کردستان ايران خود جزو ايران است
و مستعمره ايران نيست .در کردستان ايران و ديگر مناطق زير ستم ملی ،مسئله الغای ستم
ملی)و يا تبعيض ملی( مطرح است و نه استعمارزدايی )برخالف آنچه که برخی از
ناسيوناليست ھا عنوان می کنند( .مردم ھندوستان صاحب انگلستان نبودند و انگليس ھا نيز در
ھندوستان مھمان ناخوانده بودند .ولی ايران کشوری است کثيرالمله و سرتاسر خاک ايران وطن
مشترک ھزاران ساله ھمه خلق ھايی است که در اين پھنا زندگی می کنند .فرھنگ بزرگ
ايران را نمايندگان ھمه خلق ھای ايران آفريده اند و مال مشترک ھمه آن ھاست .ھر ايرانی در
ھر گوشه ايران صاحب خانه است و مردمان اين سرزمين با ھم عالقه روحی و خانوادگی
دارند و به ھيچ وجه بيگانگی در کار نيست .بايد دانست که اگر حل مسئله ملی در ايران بر
روال درست قرار گيرد ،خلق ھای برادر ايران به ھم نزديک تر و نزديک تر خواھند شد،
زيرا که برای اين نزديکی ،بسياری از ريشه ھای تاريخی و روحی و فرھنگی وجود دارد.
ولی ھيچ يک از مطالب مذکور در فوق بدان معنی نيست که پس بايد وجود خلق ھای گوناگون
مورد انکار قرار گيرد ،فرھنگ ايران در فرھنگ فارسی خالصه شود و حقوق سياسی و
اقتصادی و فرھنگی اين خلق ھا که برای رشد و نزديکی آتی آن ھا چون آب و ھوا ضرورت
دارد غصب گردد .اگر می خواھيم جايی را اداره کنيم بايد به دست ساکنان آنجا اداره شود ،اگر
می خواھيم مکانی را آباد کنيم بايد به دست ساکنان آنجا اداره شود ،اگر می خواھيم به مردم
سواد ياد بدھيم بايد به زبان خودشان بخوانند ،اگر می خواھيم با مردم حرف بزنيم بايد به زبان
خودشان حرف بزنيم و قس عليھذا .ھر طريقه ای جز اين غلط و رنج آور و مخاطره انگيز و
افتراق آفرين است .در حالی که راه اتحاد و نزديکی و آميزش انسانی و برادرانه خلق ھا وجود
دارد نبايد به چماق متوسل شد و خلق ھا را به زور سرکوب و باز ھم سرکوب به سوی "وحدت
ملی!" برد که چنين "وحدتی!" جز انبانی از مواد انفجاری چيز ديگری نخواھد بود.
برای حل درست مسئله ملی بايد آن را به درستی طرح کرد و برای طرح درست آن بايد خود
مسئله را آن چنان که ھست به شيوه علمی درک نمود.
يک چنين وحدت و تمرکز ضدملی و ضددمکراتيک نمی تواند جوابگوی نيازھای رشد سالم
جامعه باشد و لذا نخستين گام ھا برای پياده کردن آن با شديدترين مقاومت ھا روبرو می گردد.
مخالفت حزب توده ايران و ھمه نيروھای انقالبی کشور با جريان ھايی که مسايل فرعی و از
جمله مسئله ملی را به مسئله عمده تبديل می کنند و عمال انقالب را به گمراھی و ضعف می
کشانند ،بر سر ھمين واقعيت ھای زندگی است که تاکنون صدھا بار در ايران و سرتاسر جھان
از بوته آزمايش گذشته است .با کسانی که عمدا بر سر مسايل فرعی پافشاری می کنند کاری
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نداريم ـ اينان معصومان ناآگاھی نيستند که با وعظ و نصيحت بيدار شوند .ولی آنان که به علل
گوناگون و از جمله از شدت آالم ناشی از فجايع و ستم ھای دوران نکبت بار پھلوی و حتی
ندانم کاری ھا و اعمال غلط برخی مسئوالن پس از انقالب ،تاکنون تعقل و تعمق در مسئله ملی
را نداشته اند ،بايد عميق تر فکر کنند و بدانند که بازگشت ناپذير ساختن اين انقالب و پيشرفت
و تعميق مداوم آن در راستای خط ضدامپرياليستی و مردمی امام خمينی ،در واقع حرکت در
سمت درست انقالبی است که باالخره با ھشياری و پيگيری و مبارزه مردم ،به عالج دردھای
جامعه و از جمله به رفع ستم ملی از خلق ھای مظلوم ايران خواھد رسيد.
لذا نبايد مبارزه اصلی را که مبارزه عليه امپرياليسم به سرکردگی آمريکا و ايادی داخلی آن در
راه استقالل و آزادی و ترقی ايران اسن فراموش کرد و به خاطر مسايل فرعی به جان ھم افتاد
و نيروھايی را که بايد در سنگر دفاع از انقالب و جمھوری اسالمی ايران در کنار ھم قرار
بگيرند ،رو در روی ھم قرار داد .اين عمل ممکن است برای برخی محافل ،ظاھری "انقالبی"
داشته باشد ،ولی عمال دارای ماھيت ضدانقالبی است .ھمبستگی با انقالب و جمھوری اسالمی
ايران عليه امپرياليسم و ضاانقالب داخلی يگانه راه درست انقالبی است که با مصالح ھمه مردم
ايران و از جمله ملت ھای ستم ديده ايران مطابقت دارد.
حزب توده ايران با بيان فرمول کلی اعطای "خودمختاری )و يا خودگردانی( اداری و فرھنگی"
به خلق ھای زير ستم ايران اکتفا ننموده و نظر وسيع و مشخص خود را نيز در اين باره رسما
توضيح داده است" .طرح پيشنھادی حزب توده ايران در مورد واگذاری خودمختاری
)خودگردانی(" )"مردم" ،شماره  ،123مورخ  1دی ماه  (1358گرچه به طور مشخص
درباره کردستان است ،ولی بيانگر نظر حزب توده ايران درباره خودمختاری )خودگردانی( به
طور کلی نيز ھست .در آن طرح پس از مقدمه ای از جمله آمده است:
" . . .حزب توده ايران معتقد است که بايد به خلق کرد ) و ديگر اقليت ھای ملی در ايران(
برمبنای اصول زيرين خودمختاری )خودگردانی( واگذار شود:
 1ـ کردستان ايران منطقه ای را در ايران شامل می شود که اکثريت اھالی آن ُکردند.
 2ـ اين منطقه در تقسيمات کشور ـ که بايد در آن تجديد نظر شود ـ استان يا استان ھايی خواھد
بود.
 3ـ در اين استان )يا استان ھا( نظام شورايی معمول در کشور پياده خواھد شد.
 4ـ اگر کردستان در تقسيمات کشوری يک استان باشد ،شورای استان و اگر چند استان باشد،
شورايی مرکب از نمايندگان منتخب شوراھای استان ھا ـ به نام شوراھای کردستان ايران ـ
ارگان خودمختاری ) خود گردانی( خواھد بود.
 5ـ اين ارگان يک رييس انتخابی از جانب شورا خواھد داشت که مقام وی در سطح وزير
خواھد بود و حق خواھد داشت با رای مشورتی درباره مسائل مربوط به کردستان در جلسات
ھيئت دولت جمھوری اسالمی شرکت کند.
 6ـ شورای کردستان ايران ـ ارگان خودمختاری ) خودگردانی( امور محلی کردستان را در
زمينه ھای اداری و سازندگی و فرھنگی اداره خواھد کرد".
سپس حقوق و وظايف ارگان خودمختاری )خودگردانی( به شرح زير آورده می شود:
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 (1به غير از مسائل مربوط به دفاع )ارتش( و مرزبانی ،سياست خارجی ،بازرگانی خارجی
و امور گمرکی ،برنامه ريزی عمومی اقتصادی برای سراسر کشور ،تنظيم بودجه عمومی
کشور ،سيستم اداره عمومی پولی و بانکی کشور ،اخذ اعتبار وام از داخل کشور ،تعيين ميزان
ماليات ھای مستقيم و غير مستقيم ،خطوط ارتباطات و مواصالت عمومی کشور )سيستم تلفن و
تلگراف و پست عمومی ،حطوط آھن ،ھواپيمايی و کشتيرانی کشوری( صنايع سنگين ،از جمله
صنايع نفت و گاز و پتروشيمی ،بھره برداری از معادن ،که در اختيار دولت مرکزی خواھد
بود ،ارگان خودمختاری )خودگردانی( تمام ديگر امور محلی را در زمينه ھای سازندگی،
برنامه ريزی برای سازندگی ،خرج بودجه ھايی که به کردستان تعلق می گيرد ،رشد کشاورزی
و اقتصاد روستايی ،آموزش و پرورش و امور فرھنگی ،راه سازی ،شھرسازی و تامين مسکن
برای اھالی شھر و روستا ،مطبوعات و انتشارات و رسانه ھای گروھی محلی را اداره خواھد
کرد.
 (2مسئوالن ادارات کشوری را ارگان خودمختاری )خودگردانی( انتخاب خواھد کرد و به
تصويب وزارتخانه ھای مربوطه در مرکز خواھد رساند .اين مسئوالن پس از تصويب مرکز
به کار گمارده خواھند شد و در برابر وزارتخانه ھای مرکزی مربوطه مسئول خواھند بود.
 (3انتظامات کردستان بر عھده ارگان خودمختاری )خودگردانی( است .نيروھای انتظامی
)ژاندارمری و شھربانی( و نيز سپاه پاسداران محلی در اختيار ارگان خودمختاری
)خودگردانی( خواھد بود .مسئوالن اين نيروھا را ارگان خودمختاری )خودگردانی( انتخاب
خواھد کرد و به تصويب مرکز خواھد رساند .اين مسئوالن پس از تصويب مرکز به کار
گمارده خواھند شد و در برابر ارگان خودمختاری )خودگردانی( و نيز در برابر مرکز )وزارت
کشور( و فرمانده کل سپاه پاسداران مسئول خواھند بود.
 (4افراد نيروھای انتظامی حتی المقدور و افراد سپاه پاسداران حتما از اھالی محل خواھند
بود.
 (5ارگان خودمختاری )خودگردانی( اداره امور محلی را با رعايت سنن و آداب و رسوم و
مذھب محلی انجام می دھد .از جمله در مسائل مربوط به احواالت شخصيه و حقوق مدنی و
ديگر مسائل نظير آن ھا می تواند قوانينی ،در چارچوب قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران،
تدوين و تصويب کند و بموقع اجرا بگذارد.
 (6مذھب تسنن در کردستان ايران رسميت دارد و ديگر اديان و مذاھب و پيروان آن ھا مورد
احترام و دارای حقوق برابر با اکراد سنی خواھند بود.
 (7ارگان خودمختاری )خودگردانی( حق دارد عالوه بر دريافت و طرح بودجه ای که به
عنوان سھم کردستان از بودجه کل کشور دريافت می دارد ،عوارض در محل وضع کند ،تا با
سرعت بيشتری بتوان عقب ماندگی کردستان را رفع کرد .دولت مرکزی در تقسيم بودجه
عمومی در نظر خواھد گرفت که عالوه بر مبلغی که برحسب جمعيت ھر استان به شورای
استان اختصاص می يابد ،سھم بيشتری برای اقليت ھای ملی ،به نسبتی که بيشتر عقب نگاه
داشته شده اند ،تخصيص دھد .کردستان يکی از اين مناطق عقب نگاه داشته شده است.
 (8ارگان خودمختاری )خودگردانی( در برنامه ريزی عمومی که دولت مرکزی برای رشد
صنايع و کشاورزی و آبادانی و بھداشت و آموزش و پرورش کشور انجام می دھد ،شرکت می
کند و نيازمندی ھای کردستان را برای گنجاندن آنھا در برنامه ريزی عمومی مطرح می نمايد.
طرح ھای اين نيازمندی ھا ،از طرف دولت مرکزی از ديدگاه تسريع رشد مناطق عقب افتاده
کشور ،برای ھم سطح کردن رشد عمومی در سراسر ايران ،بررسی و پذيرفته خواھد شد.
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 (9در کردستان ايران فعاليت احزاب و سازمان ھای سياسی ،از جمله حزب دمکرات
کردستان ايران ،و نيز سازمان ھا و انجمن ھای صنفی ،اجتماعی و فرھنگی ،برمبنای قانون
اساسی جمھوری اسالمی ايران ،آزاد خواھد بود.
 (10در کردستان ايران تدريس در دبستان به زبان مادری )کردی برای کردھا و ديگر زبان
ھای مادری برای اقليت ھای ساکن منطقه ،از جمله آذربايجانی ،ارمنی ،آسوری ،کليمی( خواھد
بود .در اين دوره زبان فارسی ھم ساعاتی در ھفته تدريس خواھد شد .از راھنمايی تا پايان
دبيرستان تدريس دروس به زبان فارسی خواھد بود ،ولی تدريس زبان کردی ،ھمراه با تدريس
ادبيات کردی ادامه خواھد يافت.
ارگان خودمختاری )خودگردانی( سازمانده شبکه مدارس و تدريس در مدارس بشرح باال خواھد
بود.
 (11مکاتبات رسمی ،از جمله مکاتبات اداری ،در کردستان ايران به زبان کردی است ،ولی
مکاتبه با مرکز به زبان فارسی خواھد بود .زبان فارسی زبان مشترک تمام خلق ھای ايران
است.
 (12در کردستان يک دانشگاه با دانشکده ھای علوم و فنون مختلف تاسيس خواھد شد ،که در
آن به زبان فارسی تدريس خواھد شد ،ولی دارای يک دانشکده فرھنگ و ادبيات کردی نيز
خواھد بود.
در دانشگاه تھران نيز دانشکده زبان و فرھنگ و ادبيات کردی تاسيس خواھد گرديد.
 (13در کردستان مراکز راديو و تلويزيون محلی احيا و گسترش داده خواھد شد و برای
آموزش و پرورش اجتماعی و ارتقاء سطح آگاھی سياسی و فرھنگی اھالی مورد بھره برداری
قرار خواھد گرفت .ھمچنين مطبوعات و نشريات به زبان کردی گسترش خواھد يافت.
در اين سند درباره وظايف ارگان خودمختاری)خودگردانی( گفته می شود ،اين ارگان
موظف است:
 1ـ از استقالل و تماميت ارضی و حاکميت ايران با قاطعيت دفاع کند.
 2ـ در راه تحکيم وحدت و دوستی خلق کرد با ديگر خلق ھای ايران ،در راه تحکيم و دوستی
ھمه خلق ھای ايران با يکديگر ،از تمام وسائل ،از جمله احزاب و جمعيت ھا و انجمن ھا و
سازمان ھای سياسی و اجتماعی ،صنفی ،فرھنگی و غيره و نيز از رسانه ھای گروھی ـ راديو
و تلويزيون ،مطبوعات و نشريات بھره گيری کند.
 3ـ قانون اساسی کشور و ديگر قوانينی را که برای سراسر کشور تدوين و تصويب می گردند،
رعايت کند  .مواد و مفاد آن ھا را ،ضمن انطباق آن ھا با ويژگی ھا و نيازمندی ھای محلی،
به مورد اجرا بگذارد.
 4ـ در مورد تمام جوانب مختلف امور اداری ،اقتصادی ،انتظامی ،فرھنگی و غيره ،طی
گزارش ھايی که مقررات آن بايد وضع گردد ،دولت مرکزی جمھوری اسالمی ايران را در
جريان گذارد . . .
طرح پيشنھادی فوق البته می تواند مورد بررسی ،تنقيح و تکميل قرار گيرد.
اکثر دست اندرکاران ھميشه از طرح مسئله خودمختاری خلق ھا پرھيز کرده اند و ھرگز در
خود شھامت و توان آن را نيافته اند که چند و چون مسئله را مورد بررسی قرار دھند و ببينند
واقعا خودمختاری ملت ھا آن طور که آن ھا تصور می کنند "وحشتناک" و "خانمان برانداز"
است.
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طرح پيشنھادی حزب توده ايران در مورد خودمختاری )خودگردانی( که برخی اصول
مھم آن در باال عينا نقل شد ،بر درستی اين مدعا گواھی می دھد .کجای اين طرح )اگر اجرا
شود( برای اسالم و ايران خطر ايجاد می کند؟ اين طرح ھمه مسايل عمده دفاعی 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 سنگين و کليدی
و معادن را در اختيار دولت مرکزی می گذارد .طرح مذکور می گويد :کردستان
خودمختار)خودگردان( بايد با رعايت سنن و آداب و مذھب محلی اداره شود .می گويد :مذھب
تسنن در کردستان رسميت دارد .می گويد :تدريس فقط در دبستان به زبان مادری خواھد بود و
در بقيه ادوار تحصيلی به فارسی ادامه خواھد يافت .کجای اين اصول )اگر اجرا شود( به
ضرر اسالم و يا وحدت ايرانست؟
آنچه در اين طرح به عنوان حقوق خودمختاری)خودگردانی( اداری و فرھنگی خواسته
شده مطلقا مربوط به امور صرفا محلی است که با حيثيت و شخصيت و معنويات و نيازھای
رشد سالم و ھمه جانبه خلق ساکن محل ارتباط ارگانيک دارد و کم ترين تضادی با وحدت و
حاکميت و تماميت ايران ندارد .مثال ،به چه دليل اگر ُکرد استاندارش از خودش باشد و يا مثل
ھمه نقاط ديگر ايران ژاندارم و پاسبان و پاسدارش اھل محل باشد و يا دردھای محلی خودش
را خود معين و مداوا کند ،ايران متالشی خواھد شد؟ چرا ُکرد بايد حتما انگليسی و غيره بخواند
ولی حق ندارد تا کالس پنجم به زبان خودش تحصيل کند که اگر بخواند "وحدت ايران" را
برباد خواھد برد؟! اين چگونه "وحدتی" است که به صورت زندان ارواح و ابدان معرفی می
شود؟
منبع:
http://rahetudeh.com/rahetude/yadbood/html/juni/setamemelliglavij.html
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