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 پالتفرم سياسي
 

 )فراکسيون(لهروند سوسياليستي کومه
 
  

  مقدمه   

که طي دهها سال مبارزه عليه رژيمهاي استبدادي و ارتجاعي سلطنتي و اسالمي و -لهمبارزان صفوف کومه ما جمعي از 
اي شرکت ودهانقالبي وت هايحركات و جنبش هاي متنوعدر دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان، در اشکال وعرصه

، ايران و جهان را کُردستانهاي گوناگون خود و ديگران در سطح ها وسياستايم تأثيرات و نتايج ايده هکرده و توانست
آميز بسوي آزادي و سوسياليسم، يک بازبيني موفقيتگرفتن راهي ايم که براي در پيشبه اين باور رسيده م،شاهد باشي

  . الزم است له بطور اخص لی و کومهبطور کُ چپ نقادانه و بنيادين از گذشتة

در عين حال اعتراف ميکنيم . اندكردهشروع  از موضع چپ ما در زمره کساني هستيم که مدتهاست اين حرکت انتقادي را
براي اينکه ازآغاز اين حرکت انتقادي قدمهاي ديگري رو به جلو برداريم و راه تکامل . که خود هنوز در آغاز کار هستيم

براي  - ترين بيانکُلینگرش اجتماعي خود را در  يشتر صفوف خود را هموار کنيم، الزم ديديم که پالتفرم سياسي وب
گردآوري همة انسانهائي که آزادي و عدالت سوسياليستي را آرمان خود دانسته و ميخواهند راهي منطبق با اين آرمان 

اين امر گامي است در جهت دستيابي به يک برنامة . اعالم داريم - باشندفراراه خود قرار دهند ودر اتخاذ راه انتقادي سهيم 
و دقيقتر با همکاري و دخالت فعال همة کساني که پالتفرم کنوني را در راستاي افکار و اهداف  مشترک هرچه کاملتر

  .نداندازاکنون در اين جهت بکار مي سياسي و اجتماعي خود ميدانند و نيروي خود را از هم

بايد تالش کند تا به درک " سوسياليسم"هي است که جريان ما همچون هر جريان چپ ديگري در رابطه با سؤال بدي
 هاي صرفاً اما اين با نگاهي مذهبي به سوسياليسم، يا پاسختري از سوسياليسم مورد نظرش برسد،  شفاف تر و روشن

به اين سمت، دراختيار   در جهت پيشروي امکاناتيود جامعه چه بايد در هر شرايطي ديد که خ. آکادميک ممکن نيست
درکنارهم  لي وکُ اين تعريفي درک ما اين است که نهايتاً. دهد بويژه جنبش سوسياليستي قرار مي نيروهاي اجتماعي و

اين باره نيست که پاسخ مساله را درخود نهفته دارند، بلکه قبول يک جدال هميشگي نظري و عملي  چيدن چند تز در
اعالم مواضعي حزبي دراين  نوشتن يک برنامه يا صرفاًاعالم پايان مباحثات و . که با جنبش سوسياليستي همراه است است
اين راستا به حساب آوردن مجموعه تحوالتي  در. اي نيست هاز نظر ما چيزي جز عدم درک چگونگي چنين پروسباره، 

 وردها، استفاده درست از شرايط مناسب، شناخت موانعي که بر سرافتند، تکيه بر دستا بشري اتفاق مي ةبطن جامع که در
تحول  مسايل مربوط به يک انقالب و. ها هستند اي قرار دارند، از وظائف تعطيل ناپذير سوسياليست هراه چنين پروس

 ل ومساي تر عدي وسيعب تحقيقي نيستند، بلکه در تفحصي و دانشگاهي و موضوعاتي صرفاً مسايل و سوسياليستي
  .گيرند مي را   اجتماعي پاسخ خود ةيک پراتيک آگاهان که در اند، موضوعاتي مربوط به يک جنبش اجتماعي

���  

                                                                                                يابدبازمی له هکومپيش جريان روند ما خود را در تکامل روبه

با سوسياليستي خواهانه و سوسياليستی در دفاع از کارگران و زحمتکشان و همة ستمديدگان، با اهداف آزادی له کومه
اي درسال گرفتن مشي تودهپيش گرائي و آوانتوريسم انقالبي با در ندانستن نظام موجود در شوروي و نقد اراده

همچون هر نيروي  »تشکيالت«ه رژيم پهلوي اين امکان را براي زات مردم ايران عليشروع مبار .ذاشته شدبنيادگ1348
 له با اعالم موجوديت تحت نام کومه کرده و صفوف خود را تقويت جديد، جذب نيروهايديگري فراهم کرد تا با 

-ی تأثير تعيينادار و بدينوسيله آمادگي الزم براي تبديل شدن به يک سازمان مطرح ، وهايش را گسترش دهد فعاليت

  . را بدست آورد  کُردستانرويدادهاي  بعدي  در کننده
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درآن مقطع، انعکاس حرکت تاريخي جديدي  کُردستانچنين اعالم موجوديتي با توجه به وضعيت سياسي ـ اجتماعي 
رد فاز جديدي وا کُردستانجهت کسب خواستهاي دموکراتيک مردم  گري ملي در داد  جنبش عليه ستم بود؛ که نشان مي

طبقاتي که  اقشار و. اقشار جديد متکي است ها، طبقات و هاين ديگر جنبشي است که به نيروي مبارزاتي تود. شده است
. شهرها بودندوگسترش  کُردستاناز اصالحات ارضي در عدداري عمدتاً ب هو رشد سرمايمحصول تحوالت اجتماعي 

 ه لحاظ شرکت وسيع مردم، چه به لحاظ بروز اشکال مبارزاتي متنوع، وپا گرفت، چه ب سر برآورد و جنبشي که اينبار
د نقبمعناي  متفاوت و کُردستانهاي قبل از خود در اي ماهوي از جنبش هگرفته بود، بگونرب همچنين وسعت مناطقي که در

ايران، وآغاز  کُردستانتاريخي مردم  در حيات اجتماعي ـ سياسي و اين سرآغاز دور جديدي از .ها بود تاريخي اين جنبش
بر طبقات  - تحت عنوان نمايندگان ملت و غيره -رد، ستم طبقات دارا و مدافعان آنهارد برکُديگر ستم کُجنبشي بود که 

  .راديکال آن بود زبان گويا و له کومه و زحمتکش را پذيرا نبوده 

منافع  طبقه کارگر  است که دفاع از تانکُردس ةمحصول جامع سازماني چپ و سوسياليستي واساساً له ازنظرما، کومه
ازحق ملل . داند مرفه مي اي آزاد، پيشرفته و هاگر درايجاد جامع پائين را تضميني بي اما و وگسترش دموکراسي انقالبي از

راستاي رفع  در را کُردستان جنبش .کند مي جهت رفع ستم ملي وکسب حق تعيين سرنوشت دفاع کرده و ايران در در
ايران تقويت  تحقق هرنوع استراتژي دموکراتيکي در رد تا بدست آوردن حق تشکيل دولت خودي، وملت کُ از ستم ملي
 برای سرنگونیخواهانه مردم ايران  درمبارزات آزادي. داشتخواهد  رهبري آن شرکت فعالي داشته و در کرده و

در  اي و ههاي تود جنبش حمايت کامل از ت وتقوي.  بيند مي را درصف اول اين مبارزات ديده و جمهوري اسالمي خود
اقشار تحت ستم  و سياسي ديگر رفاهي، مبارزات صنفي  و انزنان، دانشجويکارگران و زحمتکشان،  آنها جنبش رأس

   .را وظيفة هميشگي خود ميداندعليه جمهوري اسالمي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                        يابدمي داري هسرمايتقاد بنيادی از مناسبات در ان جنبش سوسياليستي وروند ما خود را در 

متحول کرده است،  مشخصات آن تغيير داده و جهات و ةهم دربنيادی اي  هبشري را بگون ةجامع ةگرچه چهر داری سرمايه
بي  مسبب جنگها و. عمل کرده است نظيري نيز توحش تاريخي بي درعين حال نظامي بوده که درجهت کسب سود، بااما 

مناطق  فقر وگسترش آن در محيط زيست، تشديد فاصله بين ثروت و هاي بسيار، منشاء تخريب بدون مالحظه خانماني
ثمارگر بر جامعه مسلط گشته است به نيروی از هنگاميکه بورژوازی بعنوان طبقة جديد است .گوناگون جهان است

نگهدارندة همة ستمها تبديل گشته و اين تنها جنبش طبقه کارگر، سوسياليستها و ديگر زحمتکشان و ستمديگان بوده 
حقوقی سياسی و اقتصادی و رفاهی  بيشاست که در صورت نيروی کافی توانسته است عليرغم ميل بورژوازی، کم و 

  .  دم کسب کندهاي مربنفع توده

 ةگرانرمناسبات استثما داري، عليه کار مزدي و هتوليد سرماي ةشيو حرکتي اجتماعي عليهة جنبش سوسياليستي بمثاب
اقشار پائيني جامعه ــ چه درجهت بهبود شرايط  طبقه کارگر و ةتحقق خواستهاي حق طلبان داري، در راستاي بيان و هسرماي

يک مرحله تاريخي است ـ    ةداري بمثاب هسرماي رفتن از جنبشي که هدف آن فراتر ةثابکارگر، چه بم ةزندگي طبق و کار
                                                                                                                        . داري  به همراه آورده است هجنبشي است که رشد و تکامل سرماي

کارگر، و اينکه جنبش سوسياليستي ة هاي ملي؛ تفرقه در صفوف طبق هحوز در داری توليد سرمايه ةرشد ناموزون شيو
 ها و متفاوت به اهداف خود نزديک شود؛ رونق الًشرايط مبارزاتي کام هاي سياسي و هحوز در است تاناچار بوده 

اند؛ تاثير  سوسياليستي موثر بوده های ند کردن جنبشتحرک بخشيدن يا کُ که در داری سيستم سرمايه بحرانهاي ادواري در
تکامل جنبش  اجتماعي؛ ازعواملي هستند که ةهاي عقب ماند سنت يبقا عوامل گوناگون ايدئولوژيکي، فرهنگي و

  .                                                                         اند ههاي خاص خود روبرو کرد یدشوار ها و گي هليستي را با پيچيدسوسيا

ِ داری وکا مناسبات سرمايه های سوسياليستي در راه عبوراز نظم و هايي که جنبش شکستعالوه براين،   مزدي تجربه رِ
هاي  ن و دولتادار هايدئولوژيک بي امان سرماي برداري تبليغي و هبهر ها و رواني اين شکست ت عملي وتاثيراند، ا هکرد

اند  هافزودن بر ابهاماتي شد اين سرخوردگي تاريخي موجب تشديد بحرانهاي دروني جنبش سوسياليستي و حامي آنها از
اند،  هتبعيت کرد داری افقي فراسرمايه ايدآل و ياليستي ازسوس های جنبش چرا که اگر. دارند راه آن قرار داشته و سر که بر

اند که چنين سيستمي  شرايطي بوده ثر ازأمت و داری اي عيني و واقعي، خود نيز محصول سرمايه هبه گون اما در اساس و
عاقبت سوء  هرشکست و  هر. ناديده گرفتن آن گسترش يابند اند بدون توجه به اين شرايط و هتوانست نمي وآفريده است، 
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سوسياليستي درآن گرفتار آمده باشند، خود هيچ چيز نيست جز نمودي ديگر از عوارض  های و نامطلوبي که جنبش
کن اين نظام براي ادامة حيات در اين يا آن شکل  هتبا داري و نشان ديگري از مقاومت ويرانگرانه و انسانمناسبات سرمايه

                                                                                                                                                            . . . . اين يا آن نام تحتو 

عملي تمايل  هاي ممکن و هايي است که به انتخاب جنبش عين حال تاريخ تالشها و در داری سرمايهمبارزه عليه تاريخ 
داري،  هرشد مناسبات سرماي اند، اما درعين حال منطبق بر ههايي که گرچه ماهيتي سازشکارانه داشت حل راه. دارند اشته ود

اند که اگر توان تحقق هدف سوسياليستي درشرايط  اين تمايل آشکار بوده مبتني بر توازن قواهاي شکل گرفته درآن، و
اي ممکن  هتر درچنين جامع زندگي قابل تحمل ر درمقابل سرمايه وامروزين ممکن نيست، بدست آوردن موقعيت بهت

مفهوم نوعي  هايي که بين اين دو رسيدن به فرمول ترين جريانات سوسياليستي و راديکال در" رفرم يا انقالب"بحث . است
 در است که عمالًنيست که سوسياليسم جنبشي  درک همين واقعيت نبوده و اند نيز چيزي جز هرابطه منطقي برقرار ساخت

  .آفريده است داری سرمايه کند که  بطن شرايطي رشد مي

هر عامل منفعلي در مقابل سرمايه نبوده است ؛ برعکس م گري يا رفرميسمي، جنبش سوسياليستي خارج از هرنوع انقالبي  
 های جامعه، ديگرجنبشدولت، فرهنگ اجتماعي  ةادار ةنحو خواهي و سرمايه، دموکراسي و را بر رابطه بين کار خود

تدوين يک استراتژي سوسياليستي  ما ضرورت بحث رفرم يا انقالب را درچهارچوب اتخاذ و. زده است... اجتماعي و
پذيريم، اما معتقديم که هر رفرمي معناي  اصالحات مورد نظر خود با هدف نهايي را مي بين رفرم و ةدرک کرده و رابط

  . را دارد عملي خاص خود

 هاي اقتصادي و ترش انقالب به رفرمسبراي جلوگيري ازگ داری تاريخي ثابت کرده است که حکومتهاي سرمايه ةتجرب 
دمکراتيزه  هم رسيدن به خواستهاي دموکراتيک و سرمايه، و چنين امکاني، هم ميتوان عليه از. دهند اجتماعي تن مي

تحوالت مثبتي در  ست که اين يا آن رفرم چه تغيير واساسي اين ا ةبراي ما مسئل. کردن مناسبات اجتماعي بهره گرفت
معتقديم که رفرمي نهادينه ميشود که  وبوجود خواهد آورد،  هاي مردم درهمين نظام نيز هتودديگر  زندگي کارگران و

                                                                                                                                                                        .باشد مردم ةآمد نتيجة مبارزات عمومي خود طبقات و اقشار بميدان

متناقض  هاي تحليلي کامالً گيري هنتيج هاي گوناگون حاکم بر اين جنبش و تئوري ةتوان دربار در اين رهگذر تاريخي مي 
-پايان هایجدلو  ها اثرات گرايشات سياسي گوناگون درون آن به بحث هاي اين جنبش، و پيروزي ها و شکست از ،با هم

داشته  فعاالن آن قرار اي تخطي ناپذير درمقابل اين جنبش و هوظيف ةهمواره بمثاب کاري که هميشه شده و(پرداخت  ناپذير
نوشته شده  اين جنبش همانگونه که درمانيفست کمونيستيِدراين ترديدي نيست که گرايشات گوناگون درون ). و دارد

اين جا نيز ما با  در آيند، و منافع گوناگوني مي خاستگاهها و خود بدرستي بيان شده، از زمان انگلس در توسط مارکس و
روبر هستيم  يخي متفاوتو لذا نتايج تاري هاي سياسي متنوع با اهداف متفاوت استراتژي سوسياليسم و هاي متفاوت از درک

که  ت تاريخي  باز دارد،قبيان اين حقي را از تواند ما اما هيچ يک از اينها نمي؛ ات اين جنبش استصمشخ اين نيز از و
جنبشي بوده است که درکليت خود نه تنها ، داری درون نظام سرمايه يک حرکت تاريخي در ةجنبش سوسياليستي بمثاب
دهد،  مقابل بشريت قرار مي جوامع گوناگون بوده، بلکه با توجه به اهدافي که در ةترکردن چهر عاملي اساسي درانساني

تمامي مصائبي است که تداوم حيات اين شيوه توليدي  و داری سرمايه عملي براي عبور از تنها آلترناتيو ممکن وکنون  تا
  .  ابعاد ماکروتري براي بشريت بيآفريند تواند در مي

ست که درآن بيش از اين مقطعي ا. اند هاي قرارگرفت هبرابر وضعيت ويژ اين مقطع تاريخي درسوسياليستي در های جنبش 
 اين مفهوم  قبل از آنکه معرف آغاز يا پايان روند جديدي درنظام اقتصاد. رد زبانهاستوِ »جهاني شدن«هرزمان ديگري 
را  گانبهامات بيشماري قرار گرفته است که هما ابر سؤاالت ورب جهاني در داری ف اين است که سرمايهجهاني باشد، معر

يک دولت  ةبه وسيل » اقتصاد ملي«برخالف يک  » المللي اقتصاد بين«که  چرا. دهد تحت تاثير عوارض خود قرار مي
 هاي چند مليتي و عمال نفوذ شرکتا المللي بين دولتها و هاي بين همعاهد شود، بلکه توسط قراردادها و جهاني اداره نمي

     .آيد به کنترل درمي تري تنظيم و ههاي پيچيد هرقابت درعرص بازارهاي بورس و هاي بزرگ جهاني و انکب

در برابر خواه  آمد و ين ميئبايست از پا دربرخورد به چنين شرايطي مشکل اساسي براي ما در نبود آلترناتيوي است که مي
 گلوبال دقيقاً دنيایچراکه . داد را نشان مي ان گلوبال خودها در عرصة جه منافع امپرياليستي و خواه ناتواني دولت

لباس  تاز ميدان شده است که آلترناتيو تاريخي آن در هيک همه کشانده وخ به ررا  اي خود هپروس در درهنگامه و
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درحال   قادر به عرض اندامي اساسي وتعيين کننده)  درپي هاي پي درزير بارشکست(ابه يک جنبش جهاني سوسياليسم بمث
  . حاضر  نيست

فعاليت  که بخصوص کار و روبروئيمالعملي هويتي  رشد اسالم گرايي بمثابه عکس خاورميانه،  ما با در و خألیدرچنين  
ضد «لباس  درجايي که اين جنبش در مخصوصاً ؛دهد مي را بطور مستقيم تحت تاثيرات منفي خود قرار داده و ما

با دولتي  ما گيري مستقيم خودراي با توجه به د هنظر ما شايسته بذل توجه ويژ وعي که ازموض. شود ظاهر مي » امپرياليستي
لجستيکي آن  مالي و ةمين کنندأت سياسي و پرچمداران اصلي چنين جنبشي به لحاظ ايدئولوژيک و است که يکي از

  .است

 رابهام، واي مقابله با اين وضعيت پهاي موجود بر شناخت عيني پتانسيل درجهت درک جهان جديد و ما به سهم خود، و
 هاي چنين وضعيتي، به پاسخ پاسخ به در يابيم که را درصف کساني مي آلترناتيو، خود يِاجتماع های دادن به جنبش پا

                                                  .                    سطح جهاني هستند گذشته در ةهايي منطبق با تحوالت چند ده دهند، بلکه درجستجوي پاسخ نمي  کهنه ارجاع

  ی جزو اصول اساسی ما استدموکراس براي مبارزه

بايد محکوم کرد، بلکه تعميق وگسترش  اي را نه تنها نهبها به هر شرايطي و هر از نظر ما محدود کردن دموکراسي، در
 نوع سازمان و هر اين بمعناي استفاده از. داشت برنامه درنه تاکتيکي  بمثابه يک عملکرد استراتژيک و بايدمداوم آنرا 
.                                                                                                  پذير کند هر شرايطي امکان اقشار پائيني جامعه را دربويژه  و مردم حادآتک تک  ةعمال اراداست که ا فونکسيوني

راتيک درچهارچوب نظام دموک يک سيستم هاي از دموکراسي درعين حال بمعناي نقد محدويتدفاع بی اما و اگر ما 
را نشان  اين اقليت بجاي  اکثريت  خود ةمنافع اقليتي درجامعه وتحميل اراد دفاع از که در سيستمي. نيز هست داری سرمايه

  . مي دهد

ون همچ اينجا در .تبديل شده است بزرگتاريخي  بنيادی وکه تداوم استبداد درآن به يک مشکل  استکشوري  ايران
-تثبيت حق و حقوقنوع احقاق هر  کسب وهای مردم وتبدادزده ، هر سطح از پيشرفت در زندگی تودههمة کشورهای اس

براي دموکراسي وگسترش   جز ازطريق مبارزه ديگر اقشار و طبقات ستمديده براي  کارگران و زحمتکشان، زنان و شده
  .                                                    آن ممکن نيست

                                                                                                       ايران يکی از اهداف اساسی ما است ا سالمي سرنگونی رژيم

ترين نوع آن  یاين يک رژيم ديکتاتوري از بدترين و وحش .هست روشن بوده و کومت اسالميمقابل ح موضع ما در 
همچنين بدليل تاريخ ننگين  اين نظر، و از .درعصرحاکميت سرمايه يعني رژيمي مبتني بر فاشيسم مذهبي است

چنين رژيمي تنها بمعناي تدوام يک مصيبت تاريخي  بيشتر ساعت عمر هر لحظه و هر، کشي نسل هاي بيشمار و وجنايت
  .  مردم سرنگوني اين رژيم است هايتنها راه و اولين شرط رهائي توده .درحيات مردم ايران است

 مربوط به خود در ، فرهنگی و سياسیهاي تاريخي هاسالم گرايان بر مسند قدرت بدون شک داراي زمين قرار گرفتن  
.  چنين عروجي را ممکن کرد ،منافع امپرياليستي ها و جهت اجراي طرح هاي غربي در ايران بود؛ درعين حال تائيد دولت

 »تمدن بزرگ«جناحي که ايران را درآستانه رسيدن به ( »ناسيوناليسم ايراني«مرهون شکست  واز يکس چنين عروجي
ابراز وجود  ناتواني جنبش سوسياليستي در ليبرال، و هاي دموکراتيک و نتتداوم حيات استبداد سياسي، فقدان س ،)ميديد

خواه در تقابل با  جهان امپرياليستي غرب که و از سوی ديگر مديون اين بود سياسي ايران بود ةجامع اجتماعي قوي در
با علم به بحرانهايي  و مستقل از اردوگاه مزبور با رشد کمونيسمِ مواجهه در و خواه »سوسياليسم و کمونيسم اردوگاهي«

                                                                                                                  . ديد اجتماعي که در راه بودند، درچهره جنبش اسالمي ابزاري براي اين تقابل مي

جنبش سوسياليستي نويني  هایزدنجوانه ما شاهد جديدي شده و ايران وارد فاز هاي اجتماعي در تقابل ،با اين وجود
تر رجوع  هاي واقعبينان هتماعي خود بگونهاي اج هموجوديت چنين جنبشي به پاي هاي تاريخيِ ههستيم که در درک زمين

در راه  خورداراست، ورهاي مبارزه براي اهداف سوسياليستي ب گيدتري در رابطه با پيچي درک شفاف از و دهد مي
امکانات نهفته درآن ارجاع  هاي مناسب، به خود جامعه و يافتن پاسخ اي و هراه چنين پروس شناخت موانع موجود بر سر

  . انزواطلبانه به آرمانهاي انساني فاصله بگيرد گونه و هاي مذهبي آغاز راهي است تا با نگرش در دهد، و مي
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 های ، جنبشآورد سر بر مي مجدداً و نظم اجتماعی موجود تقابل با رژيم اسالمي اين تنها جنبش سوسياليستي نيست که در
حقوق بشري  حقق خواستهاي دموکراتيک وت هاي اجتماعي ـ فرهنگي و ديگري نيز هستند که در راستاي فعاليت

مليتهاي ايراني، جنبش مستقل زنان  ةطلبان حق های ما شاهد رشد وگسترش جنبش. اند ههاي گوناگون گسترش يافت هدرعرص
هاي گوناگون به مصاف  هعرص هاي گوناگون فرهنگي و صنفي هستيم، که حاکميت اسالمي را در فعاليت دانشجويان و و

  .                      اند هين حاکميتي را با تنگناهاي جدي مواجه ساختچن طلبند و مي

معتقديم که غلبه بر چنين حاکميتي ما  .داند خود مي ةهايي را وظيف تعميق چنين جنبش جريان وگرايش ما گسترش و 
ا چنين حاکميتي، نبردي همه از نظر ما نبرد ب. برد راه بجايي نمي هايي عمالً چنين جنبش ةحمايت وتقويت همه جانب بدون

  .تاسر ايران استرس همه سنگرها با اتکا به تمامي توان اجتماعي مردم عدالت طلب وآزاديخواه در جانبه، در

شده ، رئوس برنامة خود در مورد حاکميت مردمي در فرداي سرنگوني رژيم اسالمي ما ذيالً بطور کلی و بسيار خالصه
های کارگر و زحمتکش سوسياليستي ما اينست و تالش ما در اين جهت است که جنبش توده آرمان. ايران را بيان ميداريم

آنچنان توان فکري، سياسي، تشکيالتي، فرهنگي و انساني از خود بنماياند که  از اين اهداف بسيار فراتر رود، اما دستيابي 
  :ها بوده و مطلوب ما نيز هست رزة تودهبه هراندازه از مواد  برنامة فعلي نيز موجب بهبود شرايط زندگي و مبا

���  

  یکُردستانبرنامة ما خواه در بعد سراسري و خواه در بعد  -الف

حاکميت سياسی ناشي از ارادة مردم است؛ مردمی که آزادانه، مقامات و ارگانهاي حکومتي را در شکلی که  .1
هر فرد باالتر از هجده سال داراي حق . مايندخود بخواهند انتخاب ميکنند و هرگاه اراده کنند آنها را عزل مين

  .شدن خواهد بودکردن و انتخابانتخاب

       و رسمیِ مافوق مردم  دين از دولت جدا شده و هيچ مذهب و ايدئولوژي و گروهي دارای هيچ حق ويژه و ثابت               
   .غو ميگرددامتيازات سياسي و اقتصادي روحانيت ل. نخواهد بود                

موافقت يا مخالفت با . داشتن يا نداشتن اين يا آن عقيده و مذهب کامالً آزاد  بوده و امر خصوصي افراد است .2
هائي که علم و اين يا آن جريان سياسي و فکري، بيان عقيده و نظرات سياسي از طريق تمام اشکال و شيوه

  . الً آزاد استهای عمومي آفريده است کامتکنيک بشري در عرصة رسانه

   هاي پستي، مکالمات تلفني، ممنوعيت کنترل نامه. های جمعی پايان مييابدسانسور مطبوعات و ديگر رسانه               
  .پيامهاي الکترونيکی و ديگر وسائل ارتباطات خصوصي اشخاص و سازمانهاي سياسي و مدني               

   
. ديگری آزاد استو فرهنگي و يا هرگونه تشکل سياسي و صنفي  تشکيل حزب، اتحاديه، سنديکا، انجمن .3

بايد  )در خيابان، کارخانه، دانشگاه، مدرسه و غيره( اعتصابات، اجتماعات و تظاهرات سياسي و اعتراضي مردم
  . آزاد و مصون از تعرض دولت و ارگانهاي نظامي باشد

هر فرد در برابر دولت،  مقامات و مأموران و  جان و مال و مسکن و شغل و حقوق فردي، سياسي و اجتماعيِ .4
  . مصون از تعرض است) اي و غيرهاي، عشيرهحزبی، روحاني، طايفه(ارگانهاي حکومتی يا غيرحکومتي

  های سياسي، اقتصادي، اداري و اجتماعي بدون توجه به مذهب، برابري حقوقي همة شهروندان در همة عرصه                
  .مليت، جنسيت، نژاد و غيره               
قوانين جامعة بشري و منشور جهاني حقوق بشر بوده و مستقل از ديگر  ترينقوة قضائيه بايد مبتني بر مترقيانه .5

  . قواي دولتي باشد
  .اصل بر برائت متهم است. دادگاهها بايد علني و با حضور هيأت منصفه باشند              

   کردن عدام و هرگونه مجازات و اَعمال وحشيانه و قرون وسطائيِ ديگر مانند سنگسار، قطع يا ناقصمجازات ا لغو              
  .زدن و شکنجهاعضاي بدن، شالق             

   هائي که از همة خانواده. فعاليت سياسي نبايد جرم محسوب شود. همة زندانيان سياسي بايد فوراً آزاد گردند             
   از جمله( اندرژيم جمهوري اسالمي دچار صدمات و خسارات انساني و مالي و آوارگي و دربدري شدهسوی              
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         ند، ا بردها و زندانهاي رژيم جان بِدر گاههو همة زندانيان سياسي که از شکنجه) کُردستانپيشمرگان  هايخانواده               
  .المللي جبران خسارت شوندک مرجع منتخب و ذيصالح داخلی و بينبايد تحت نظارت ي               

                      
های فعاليت سياسي، های مستقل کارگري در همة عرصهآزاد بودن و برسميت شناختن حق ايجاد تشکل .6

انون حق شرکت و دخالت سازمانهاي مستقل کارگري در تدوين ق. اقتصادي، اجتماعي، اداري، فرهنگي و غيره
ساعت و يا کمتر در هفته، دو روز تعطيل متوالي در هفته  40(تعيين حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار. کار

ایِ کودکان و ممنوعيت کار حرفه. برقراري  بيمة بيکاري. با دخالت و تأييد نمايندگان منتخب کارگران...) و 
  ... و. سال 16نوجوانان کمتر از 

  اي که طبقة کارگر در سطح جهاني ي طبقة کارگر در ايران بايد حداقل از بهترين استانداردهاي زندگيبطور کل              
  بدان دست يافته برخوردار گردد و هر درجه از پيشرفت اقتصاد ملي بايد متضمن نزديک شدن هرچه سريعتر به                
  هاي اهالي بايد براي تسهيل اين امر، طبقة کارگر و ديگر توده. باشد چنين وضعيتي در زندگي طبقة کارگر ايران              
  .هاي دولتي را داشته باشندداران و دارائيحق حسابرسي در مورد سود و ثروت سرمايه              

  
آميزي که زنان را از نظر حقوقي، سياسي، اجتماعی، خانوادگي، اقتصادی، لغو تمام قوانين و مقررات تبعيض .7

  . فرهنگي، هنري، ورزشي و غيره در وضعيتي فروتر از مردان قرار ميدهد

  . لغو حجاب اجباري               
  

   حق برابر زنان با مردان در امر طالق، تکفل فرزندان، ). صيغه: تحت هر عنوان، از جمله(ممنوعيت چندهمسري                
  .ارث و غيره               
برابري . برسميت شناختن حق ملل ستمديده در تعيين سرنوشت خويش. ه تبعيض ملي و مذهبيبرانداختن هرگون .8

  . اي، اداري، هنري و غيرههای آموزشي، رسانهحقوقيِ همة زبانها در بکارگيري در همة زمينه

رآمد د کنندة زندگي شرافتمندانه براي کلية شهرونداني است که يا کمايجاد يک سيستم اجتماعي که تأمين .9
يا ناتوانيهاي جسمي و روحي بتنهائي قادر به تأمين  يا بدليل سني و هستند، يا در معرض بيکاري قرار ميگيرند، و

خود نيستند؛ از طريق اختصاص بخشي از  )خوراک و پوشاک و مسکن و ديگر ضروريات زندگيِ( معيشت
  . جاد آنها را تسهيل کندهائي که دولت هم بايد ايهاي اخذشده و تعاونيثروت ملي، ماليات

  فراهم ساختن همة امکانات رايگان تحصيلی، درماني و بهداشتي، ورزشي و رشد فرهنگی و هنری  براي عموم                 
  خواهان، کودکان بياختصاص بودجه و نيروي کافي براي مراقبت، اصالح و بهبود در زندگی توان. اهالي                
  ...فروشان وسرپرست، سالخوردگان، معتادان، تن                

  
                                      . دادن به ديپلماسي سري و لغو همة قراردادهاي ضدانساني، ارتجاعي و امپرياليستيپايان .10

                                                                                                                                                       

  کُردستان اي درتوده جنبشديدگاهها و مواضع  ما در قبال مسألة ملي و  - ب

  هاي تاريخي مسألهريشه

 اي است متأخر و محصول رشدکه خود پديده_ » ناسيوناليسم ايراني«. است) کثيرالملله (ران کشوري چند مليتي اي  
 طنت پهلوي وسل و )انقالب مشروطيت(اواخر دوره قاجار با اتکاء به موجوديت دولت ايران در -داري در منطقهسرمايه

دولت ايران که خود محصول يک پروسه تاريخي .  وده استب اين ابزار، پرچمدار ساختن دولت ـ ملت ايران استفاده از
زمينه رشد  زبان فارسي محورهاي گوناگون بر  باري فرهنگادغام اج است با درپيش گرفتن سياست يکدست کردن و

ان تالش يرا تر در اقصي نقاط کشور هاي ضعيف اين دولت با سرکوب حاکميت. چنين ناسيوناليسمي را فراهم کرده است
 ساختن گرايي ايراني و از طرف ديگر شکل دادن به ملي يک طرف در جهت تمرکزگرايي ديکتاتور مآبانه و کرد تا از

.                                                                                                                            ملت ـ دولت درجغرافياي سياسي ايران مبادرت کند نوعي از
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اين  تحميل آن به ملتهاي ساکن در گرايي و در راستاي تمرکز ناسيوناليسم ايراني که عمدتاً هاي اوليه دولت و موفقيت
 ،اش درآن مقطع تاريخي هگرايان هاي ملي اجراي سياست ين معناست که اين دولت  دردکشور عمل کرده است، خود ب

اي از ايران  هنقط هايش در هر سياست ها و هاجراي نقش را در ابل با ملتهايي با آگاهي ملي، برعکس، خودتق را نه در خود
عشايري ديده که نه تنها قادر به سرکوب آنها بود،  ها و يلا درمقابل اقوام،) هايي کمابيش قابل توجه با تفاوت(درگذشته 

هاي  ، نقش قدرتمضافاً. را به پيش ببرد اهداف خود برداري کرده و رهاختالفات بين آنها بنفع خود نيز به بلکه توانست از
اي را نبايد ناديده گرفت که  ههاي آنها در چنين پروس رقابت هاي استعماري و گري همچنين دخالت جهاني در منطقه و

                                                                                                                             .                     اند هشان عمل کرد هاي کنوني درشکل امروزين بنفع تشکيل دولت  نهايتاً

تفاوتي  بسياري  بي  طبقات يا اساساً اقشار و زهاي بعضي ا حتي همگامي(اي  هبا چنين پروژ کُردستانگرچه تقابل مردم در
نه به  درآغاز کار) نداشتند را هايي ههاي آگاهانه با چنين پروژ العمل شرايطي که مردم امکان عکس در مردم خصوصاً از

يز به همين دليل ن و( فئودالي عمل کرده است اي و هبلکه درجهت حفظ امتيازات عشير »گرايانه ملي«هاي  شکل مقاومت
همچنانکه شواهد تاريخي نشان  اي نبوده و ه؛ اما  اين بمعناي تن دادن آسان اين مردم به چنين پروژ)راه بجايي نبرده است

مبارزه درجهت کسب حق تعيين  گري ملي و با مبارزه عليه ستم - شدن به ملتدرطي پروسة تبديل - ردميدهند، مردم کُ
اي که موقعيت شهروندي  همقابل چنين پروژ عي در مقاطع گوناگون، دراجتما های کردن جنبشپاي، با برسرنوشت مل

.                                                                                                                  اند ههاي خود ادامه داد درجه دوم را براي اين مردم به ارمغان آورده است، به مقاومت

   :نيز رنج برده است چند کمبود اساسي ديگر تولد، عالوه برعدم رشد اقتصادي از بدوچنين مقاومتي ازهمان 

رد اقوام کُ  متحد کردن ةعهد از جنگ جهاني اول که از بعد کُردستاندر ت حاکميتي قدرتمندفقدان موجودي .1
 .  سطح منطقه برآيد در

متحد کننده که  همين اساس، فقدان روابطي اقتصادي و بر العبور و مناطقي صعب رد درپراکنده بودن مردم کُ .2
هاي ديگر براي گذران  ردنشين به قطبمناطق کُتمايل  عيني بوجود آوردن احساس منافع مشترک است، و ةالزم

 . تامين مايحتاج خود و

عثماني،  بين دو دولت ايران و سطح منطقه در حرکت ناسيوناليستي در هر ردنشين قبل ازکُ هاي تقسيم سرزمين .3
 هاي گوناگون هاي عيني ادغام اجباري بخش هپايدار بودن اين تقسيمات که موجبي اساسي درجهت ايجاد زمين

 . هاي منطقه بوده است در دولت کُردستانسرزمين 

 است  رد عمل کردهوحدت ملي ملت کُ به ضرر گري امپرياليستي که نهايتاً دخالت .4

                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ةخالف ترکيه يا عراق، مسئلبر اينجا و در. اي نيز يافته است هوضعيت ويژبرابر  را در خود در ايران تاريخاً کُردستانجنبش 

پتانسيل تبديل شدن به دولت ـ  برند و ستم ملي رنج مي هاي متعددي هستند که از ايران خلق در .ملي دو طرف ندارد
گرچه دولت مرکزي تالش  يک طرف از. خاصي را ايجاد کرده است اين خود وضعيت هاي مستقل را دارند، و ملت

طرف  سازي اجباري دست بزند، اما از مدارس به نوعي همسان زبانهاي مادري در کرده است تا با ممنوع کردن تدريس
 درعين اقدامات شوونيستي در - ايران، اين دولت تعداد قابل توجه مليتهاي گوناگون در بنا به تنوع فرهنگي و ديگر و

همچون ( ملتها وجوديت اين اقوام وتمام و کمال م انکار قادر به ناديده گرفتن و - اسيميالسيون اجباري مليتهاي غير فارس
به حيات   يکديگرهم با حفظ هويت خود درکنار  ،تهاهمين دليل، همين ملي به .نشده است) سوريه دولتهاي ترکيه و

                                                                                                                             .                                             اند هه تبديل شدن به يک ملت را پيمودهم پروس سياسي خود ادامه داده، و اجتماعي و

چند عامل تاريخي پاگرفته که درکنار تأثير، تحت شود ايران ناميده مي کُردستاندر »کُردستانجنبش «ازاين نظر، آنچه که 
   :اند هاي بخشيد هبه اين جنبش ماهيت ويژ هم عمل کرده و

رد زبان با محل زندگي مردم کُ و خوانده شده کُردستان هايي که تاريخاً سرزمين در »ردملت کُ«موجوديت  .1
چند  بنا به عوامل گوناگون در يک پروسه تاريخي و سرزميني که در. اين سرزمين است فرهنگ مشترک در

تقسيم شده و در نتيجه وجود جنبش براي رفع ستم ملي در هرکدام  )ايران، ترکيه، عراق وسوريه(منطقه  کشور
 . اي بر ساير بخشها داشته است از اين بخشها تأثير بالواسطه
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 .که به باور عمومي مردم تبديل شده است) بودن ردکُ(احساس هويت ملي  .2

.                                                                                                                            را داشته است فرهنگي خود اثرات تاريخي ـ اجتماعي ـ اقتصادي و ايران که اين نيز بودن کشور چند مليتي .3

تشکيل  راندرون کشور اي ايران يک اجتماع قابل تعريف را در  کُردستانرد دراثرات آن،  ملت کُ تحولي و هر خارج از
وجود يک  ،هاي متمادي است قرندر جغرافياي مشخصي که محل زندگي اين مردم ،زبان مشترک فرهنگ و. دهد مي

رد را بمثابه يک واقعيت سياسي جنبش سياسي مداوم درجهت کسب حق تعيين سرنوشت، که  واقعيت اجتماعي مردم کُ
                     .   درسطح منطقه مطرح کرده است

 کُردستانحات ارضي، جامعه اصال گرايي ايراني تا قبل از ملي درحکومت پهلوي و در دوران به اصطالح آغاز مدرنيته و
تجار،  زندگي فئودالها، بازاريان و گري ــ که محل تجمع و هاي شهري بجز چند شهر نه چندان بزرگ ــ اما باسنت

دادند،  خدمات کاري ارائه مي و گروههای اجتماعیمردمي که به اين اقشار  مقامات ادراي و وران، و هپيش صنعتگران و
اجحافات مقامات لشکري  تنها زور و »ايراني بودن« رد ازتا اين تاريخ،  مردم کُ. اي بود هي ـ  عشيراي روستاي هجامع عمدتاً

درسطح محدود براي آموزش اجباري زبان فارسي  مدارس تأسيس سربازگيري و وکشوري، استقرار پادگانهاي نظامي و
  .   را تجربه کرده بودند

را  کُردستان ةچهره جامع -هاي امپرياليستي صورت گرفتفرايند سرمايهکه از باال و در انطباق با  -اصالحات ارضي
جايگاه  کُردستاناما اين بمعناي اين نبود که جامعه . تغييراتي که بنيادين بودند. همچون هر جاي ديگر ايران تغيير داد

حاکم شده بود، اما اين بمعناي  داری مناسبات سرمايه. مناسبي در ساختار اجتماعي ـ اقتصادي کشور ايران پيدا کرده است
 نيروي کاري که با اين تحول آزاد شده بود، براي اشتغال و. هاي چنين تحولي نبود ه، يا ايجاد زمينکُردستانصنعتي شدن 

آنهم نه بعنوان کارگران آموزش ديده، بلکه کارگران فصلي  ؛امرار معاش ناچار از روانه شدن به مناطق صنعتي ايران بود
که به چنين  باربري در سواحل جنوبي ها و بري سنگ و هاي آجرپزي هوکورسازي،  هرا هاي ساختماني و هرشتوکار در 

اين شهرها در حقيقت روستاهايي بودند که  گري رشد کرده بود، اما بسياري از شهري. نيروي کاري احتياج داشتند
اي  هپروس( هجوم آورده بودند ها روستاها به شهر مردم . مفتخر شده بودند »فرمانداري« و »بخش« عناوين هب بزرگتر شده و

را   . . . . . هاي ساختماني و نيروي کار شرکت نشين شهرها شده و هاما حاشي) اي يافته هکه در دو دهه گذشته شدت بي سابق
ترين سطح ممکن  نسطح آموزش همگاني رشد کرده بود، اما با استانداردهايي در پائي مدارس زياد شده و. اند هتشکيل داد

                                                                                                           . . . . . وداشتند  تري که در ايران وجود  هدر مقايسه با نقاط پيشرفت

هاي مرکزي برمردم اين  ي است که دولتتبعيضات ، ستم ملي وکُردستانماندگي  کي از دالئل اساسي عقببدين ترتيب ي
ازآموزش به زبان مردم و کودکان آنان دهد که ستم ملي تنها بمعني محروم کردن  اين نشان مي. اند همنطقه روا داشت

بصورت سياستي  اساساً مادري نيست، بلکه براي به بند کشيدن سيستماتيک يک ملت در راستاي منافعي شونيستي و
  .  است درآمده )ماندگي اقتصادی و صنعتي ب وحشيانه ، غارت ثروت ملي و تداوم بخشيدن به عقبسرکو(  اشغالگرانه

  کُردستاندر  57جنبش پس از قيام 

شان، اما در  هشدمقاومت مردمي تحت ستم در جهت کسب حقوق پايمال اي، و هتود ةين جنبش اعتراضي همه جانبا
                                             .                                                                                    به گذشته بود تحول يافته نسبت متفاوت و شرايطي کامالً

چند عامل قابل  ،بخشيد به آن سيماي ديگري مي ساخت و جدا مي قبلي خود های جنبش که اين جنبش را از آنچه
  . گيري هستند هانداز شمارش و

نتايج اجتماعي ـ سياسي که اين تحوالت براي پاگيري مجدد  و تحوالتي اجتماعي که به آنها اشاره کرديم .1
 .  آفريده بودند کُردستانجنبش 

از جمله، (رشد طبقات جديد حضور جريان چپ و سوسياليست که خود محصول چنان تحوالت اجتماعي و .2
  . چمدار اين جنبش شناخته شدله بمثابة پرکومه. بود )طبقة کارگر
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هاي مردم  هتود گستردةشرکت . هاي مبارزاتي بخود گرفت هجنبشي در همه عرص اشکالي که چنين مقاومت و .3
تنوع اشکال مبارزاتي  آن و ةقبلي که دامن های جنبش جديد به نسبت جنبش در کُردستانتري از  مناطق وسيع در
 . ودقبلي نب های جنبش ن قابل مقايسه باآ در

                                                                                .                                          ايران برکُردستان عراق و تأثيرات آن درکُردستان ردطوالني جنبش ملي کُ حضور .4

رفع  چرا از و وجود ستم ملي،  دفاع بي چون و ايران با توجه به واقعيات تاريخي فوق، همچنين کثيرالمله بودن کشور  
بالقوه وجود مساله ملي وجنبش . ما استاي  هيکي از وجوه مهم برنام ايران و هاي دموکراسي در هپاي اين ستم يکي از

 اي در هيژشرايط و اين سرزمين نسبت به مابقي ايران و اي در هبمعناي وجود شرايط ويژ کُردستاندموکراتيک در - يمل
دستورگذاشتن اهداف  در و هاتاکتيک بنابراين بمعناي لزوم اتخاذ سياستها و رد وزحمتکش کُ هاي کارگر و هزندگي تود

  .است کُردستان ةجامع جانب چپ فعال در اي نيز از هويژ

دست و  زحمتکش ملل زير هاي کارگر و هبارتري  به تود مشقت تر و ستم وتبعيض ملي بمعناي تحميل موقعيت فرودست
و ( کُردستاندر چپکارگر و زحمتکش نيز، های بنابراين از لحاظ منافع و امرآزادی توده. بيش از طبقات ديگراست
يعني حق جدا ( ردچراي حق تعيين سرنوشت ملت کُ بي چون و ز وپيشتا مبارزمدافع و بايد  )همينطور در سراسر ايران

 درهمان حال مروج دوستي و ملي و رفع ستم پشتيبان ديگر ملتها درهمچنين  وبوده، ) تشکيل دولت مستقل شدن و
   .ورزي ملي باشد هاجتناب ازکين ملتها و ةهمياري کلي

فاشيسم  همينطور اختناق و و(عليه شونيسم ملي  خواهان راستينکُل چپ سوسياليست و همة ديگر آزادي قاطعِ ةبدون مبارز
بورژوازي ممکن  ةطبق لدستيابي به اتحاد طبقاتي کارگران ايران عليه کُ) مذهبي عليه اقليتهاي ديني، مذهبي وعقيدتي

  .              نيست

  :ر اساس نکات زير  خواهد بود ب کُردستان برنامة ما براي حل مسألة ملي در الذکر،ا توجه به توضيحات فوقب 

و  ردکُبايد مدافع بي قيدوشرط حق تعيين سرنوشت ملت  )و هر جريان آزاديخواه راستين( چپ سوسياليست  .الف
  .حق تشکيل دولت مستقل از جانب اين ملت باشد

ي در يک دولت مستقل مل و سرکوبگر مرکزي، ما خواهان تشکيلدر صورت تداوم حيات رژيم ديکتاتوري   .ب
                                                                                                                             .بنا به رأي مردم اين سرزمين هستيم کُردستانسرزمين 

ايران وجود داشته  ةو بقي کُردستان تاريخي که بين اهالي اقتصادي و ،هاي فرهنگيدپيون با توجه به روابط و . ج
به همين . ديگر مردمان ايران است رد وحلي مفيد بحال ملت کُ هاست، ماندن درچهارچوب يک ايران دموکراتيک را

 ک وداراي يک دولت دموکراتي کشور اين ايران درشرايطي هستيم کهچهارچوب کشور  دليل ما خواهان ماندن در
  .                                                                                                       يک قانون اساسي مترقي باشد

برسميت  يک واحد سياسي همبسته قانوناً ةبمثاب بايد رد درآن زندگي ميکنندکه مردم کُ هايي درچنان شرايطي، سرزمين
  .                              حقوق يک ملت باشند رد داراي حق ودم کُمر ، وشناخته شده

اصل  فدرال خواهد بود، که بر دو دموکراتيک و ةرابط با دولت مرکزي يک کُردستانحاکميت در  ةدرچنان حالتي، رابط
  : استوار است

داخلي  اره اموراد مين حق حاکميت اين مردم برخود وأدرجهت ت کُردستانرد درحق حاکميت ملت کُ .1
 . کُردستان

                                                                                  .چهارچوب ايراني دموکراتيک در آميز زندگي مسالمت التزام به حفظ وحدت و .2

چه . طرف ديگر است مرکزي ازبا دولت  يک طرف و رد ازقطعي با نمايندگان ملت کُ اي بطور نهايي و هتنظيم چنين رابط
دموکراتيک  طريق انتخاباتي آزاد و را از چه نمايندگان دولت مرکزي بايد مشروعيت سياسي خود رد ونمايندگان مردم کُ

 ةاراد ايران که مظهر هاي غير دموکراتيک در ردي با دولتنظر ما هرنوع بندوبستي بين احزاب کُ از. بدست آورده باشند
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، محکوم وغير قابل باشد انتخاباتي به اثبات نرسيده ةيک پروس اين امر در حاکميت مردمي نيستند، و مردم و ةآزادان
  . پذيرش است

 حقوق شهروندي برابر باکليه حق و رد ازکشوري داراي يک حکومت  دموکراتيک، مردم کُ ةبمثابدرچهارچوب ايران 
.                                                                بود خواهد حقوق برابر برخوردارق و همان ح از نيز ردستانکُهر شهروند ايراني مقيم در همچنين .ردارندايرانيان برخو

زندگي  تجمع و تمامي مناطقي که محل در کُردستانمرزهاي حکومت  ايران، حد و باتوجه به چند مليتي بودن کشور 
قوانين دراين زمينه بايد . گردد ي خود همان مردم تعيين ميأر اوت هستند، بافرهنگ متف گوناگون با زبان و مليتهاي

و جائي براي  آن برسميت شناخته شود ةکند براي ادام هرجايي که زندگي مي اي تنظيم گردد که حق هرکسي در هبگون
  .زدن به هيچگونه دشمنی ملی باقی نگذارد دامن

  گر حکومت مرکزيمبـارزة مسـلحانـه و تکليف نيروهاي سرکوب

هاي  دولت، گويي حاکمان رد در برابر زورت اصلي ملت کُمشکل مقاو هاي قديمي و نتمسلحانه يکي از س ةمبارز
يا اشکالي از  رسيدن به حق تشکيل دولت خودي و ردنشين وهاي کُ ر سرتاسر سرزميني، ژنوسايد و امحاي ملي دمرکز

مردم  ها تحميل شده و طرف دولت از. رد استاي تحميلي به ملت کُ همبارز اين امر حقيقت اما در. خودمختاري بوده است
 رشد طبيعي محروم يک از اين کشورها که از زبان در هر ردتوجه به رشد جوامع کُ با. رد را ناچار از دفاع کرده استکُ

  .                                    اند هرا نداشت از خوديا دفاع  رد ابزار ديگري براي اعالم موجوديت متفاوت خود واند، مردم کُ هنگه داشته شد

توانند  مي کُردستاندر شهرهاي  کُردستانمردم . اخير اوضاع تا حدي فرق کرده است ةچند ده بديهي است که در 
ال اشک اختيار دارند در امکانات محدودي که در را با استفاده از موقعيت اجتماعي و خواستهاي خود اعتراضات و

 ،نيز براي رساندن صداي اعتراضشان به جهانيان کُردستانخارج از در. طرح کنند تري بنمايش گذاشته و مبارزاتي متفاوت
يا پناهندگان سياسي در  کارگران مهاجر و ةتوانند بمثاب مي .تري هستند قادر به استفاده از امکانات تبليغي در سطوح وسيع

سرکوبي که  .ايران هنوز يک دژ نظامي است کُردستانبا اين حال  .توجهي بزنندل کشورهاي ديگر دست به اعتراضات قاب
   .شديدتر است گيرد از هر جاي ديگر ايران مقابل هر حرکت اعتراضي صورت مي در اينجا و در

ه اشکال اهميت دادن بردي رشد کرده است که عبارت از احزاب کُ وها  هاي اخير تمايلي قابل دفاع درميان سازمان درسال
 اين شرايط از در اين سياست بوده است که تا حد امکان و و،  مسلحانه ةي از مبارزه درکنار مبارزهاي ديگر روش و

 .درگير شدن با نيروهاي رژيم پرهيز شود

 ؛انيم د مسلحانه را درست مي ةمبارز عالوه برهاي ديگر مبارزه  هما سياست  اهميت دادن به عرص ،با توجه به واقعيات فوق  
مبارزه را در اشکال ديگري از  مند وآگاهانه بتوان هنقش قابل تعريف و ةيک پروس اما معتقديم که اين کافي نيست، بايد در

رد خواه در شکل مسلحانه و خواه مردم کُمقاومت و دفاع در عين حال . ش داد و تقويت کردعرصة تقابل با رژيم گستر
هاي رژيم  کوبگريبرابر سر در مردم اين اين را حق طبيعي  و را امر خود دانستهي برابر جمهوري اسالم هر شکل ديگر در

برچيده  کُردستانسرانجامِ هر سياستي  بايد اين باشد که نيروهاي مسلح رژيم اسالمي از   .سياستي اصولي مي دانيم و
  .شوند

 

��� 

  


