
  مادەای هياًت نمايندگی خلق كرد  ٢٦تاريخی : باز نشر طرح 
نظر به اهميت موضوع حقوق مليتها، بنا به درخواست تارنمای سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، دوست  
عزيز آقای عزيز ماملی، وکيل و چهره شناخته شده، كه هم در هيات نمايندگی خلق كرد و هم در دبيرخانه  

فعال داشت اين متن و مقدمه را برای ما ارسال كردەاست. بايد گفت كه ايشان متن طرح هيات  آن حضور  
نمايندگی خلق كرد در بارە خودمختاری کردستان ايران را از متن اصلی آن تايپ كردەاست و به يقين می  

 .توان گفت كه بدون كم و كاست و بطور موثق حاوی همه مطالب مندرج در طرح اوليه می باشد

 

 عزيز ماملی  

آقای عزيز ماملی يار و همكار زندەيادان : جناب صارم الدين صادق وزيری و دكتر عبدالرحمن قاسملو، دبير  
کل حزب دمکرات کردستان ايران بود و در دوران تاريخی تشكيل هيات نمايندگی خلق كرد با اين دو شخصيت  

 . واالی كرد فعاليتهای گستردە داشت

 

 وزيری دقالدين صاصارم

  

 

  وزيری الدين صادقعزيز ماملی، صارم 



 

 وزيری، عزيز ماملی الدين صادقصارم

 

 

تيمسار   : . با هيئت نمايندگی خلق کرد در مهاباد : نشسته از چپ ١٣٥٨ديدار هيئت ويژه دولت در سال 
دانشيار، احمد قاضی،  آذری، آقايان سحابی، صباغيان، فروهر، شيخ عزالدين خسينی، فاتح شيخ، کريم 
 عزيز ماملی و تعدادی ديگر که در عکس ديده نمی شوند 



 

 شيخ عزالدين حسينی (رئيس هيئت نمايندگی خلق کرد) و دکتر عبدالرحمن قاسملو (سخنگوی هيئت) 

 

 : مقدمه

طرح   نشر  كرد    ٢٦باز  خلق  نمايندگی  هيات  صفحه (مادەای  آخر  در  اف  دی  پی   ) نسخه 
نخست  كردستان  فروپاشی حاكميت  زنان و  از  به دوران رسيدە پس  تازە  رژيم  قربانيان سركوبگريهای  ين 

پهلوی بودند. اما در كردستان در مقابل سياست نهادينه كردن و قانون مداری اسالم سياسی، جنبشی سياسی  
كر تجربه می  را  مركزگرايی  و  اقتدارگرايی  با  مبارزە  و  دموكراسی  كه الييسيته، سكوالريزم،  گرفت  د.  پا 

رويارويی اين دو پديدە متضاد در جغرافيای ايران به فتوای جهاد شخص خمينی بر عليه جنبش كردستان  
انجاميد و تهاجمات سراسری ارتش و سپاه پاسداران را به دنبال داشت . حمالت نيروهای واپسگرای وابسته  

تان را فرا گرفت و از دل  به تهران و قم با حماسه پيشمرگان مواجه گرديد و شهرها و روستاهای كردس
خورد رقم  كرد  خلق  مقاومت  جنبش  سياسی   .مبارزات 

تحريمهای مربوط به رفراندوم تحميلی حكومت موقت برای نظام جمهوری اسالمی و رفراندوم قانون اساسی،  
  از جانب سازمانهای سياسی كرد با اجابت و استقبال گرم و پرشور مردم در كردستان روبرو گرديد. به جرات 
می توان گفت كه درصد شركت كنندگان در رفراندومهای مزبور در كردستان از تعداد انگشتان دست كمتر  

آزاديخواهانه   جنبش  اين  دستاوردهای  بهترين  از  يكی  اين  و  می بود  شمار   .رودبه 
در حوزە نظامی، دالوريهای پيشمرگان كرد عرصه را بر ارتش و سپاه پاسدارن تنگ نمود و در مدت سه  
ماه و اندی، اين بار نيز شخص خمينی رهبر مصادرە انقالب، ابتكار را در دست گرفت اما در جهت مخالف  
: فرمان جهاد به پيام گفتگو گراييد و به دستور وی اين بار به جای جهاديست ها، " هيات ويژە دولت برای  

ور پيام مشهور خود اولين جام  خمينی با صد١٣٥٨آبان    ٢٦مذاكرە " تعيين و به كردستان اعزام شد . روز  
نوشيد كردستان  به  حمله  در  شكست  و  اشتباە  به  ضمنی  اعتراف  با  را   .زهر 

نافرجام مورخ   بازگشت  اين كوتاه سخن نمی گنجد. روز  اين بحث كالن در  آذرماه    ٢٨ورود در جزئيات 
ی حزب دموكرات  اعضای هيات ويژە به تهران، مرحوم داريوش فروهر " طرح خودگردانی " را برا  ١٣٥٨



كردستان ايران، سخنگوی هيات نمايندگی خلق كرد ارسال كرد. مفاد اين طرح با مخالفت هيات نمايندگی خلق  
"طرح کامل  كرد روبرو گرديد و ضمن پاسخگويی به آن، پيشنهادات و نقطه نظرات خود را در آنچه كه بنام  

 .نامگذاری شد، جمع آوری كردن" کردستان ايرا ی خلق كرد در باره خودمختار ی هيئت نمايندگ

مادەای با ابتكار و به قلم زندەياد جناب صارم الدين صادق وزيری مبارز سرشناس،   ٢٦متن و مواد طرح  
ياری  و  امر مذاكرە  برای ساماندهی  كه  تهران  دادگستری  وكالی  كانون  هيات مديره  مبّرز و عضو  وكيل 

تهيه گرديد و مورد تاييد ماموستا شيخ عزالدين حسينی و  رساندن به پيشبرد آن به مهاباد سفر كردەبود،  
سازمان انقالبی    -سازمانهای موجود در هيات نمايندگی خلق كرد : حزب دمكرات كردستان ايران، كومله  

 .               شاخه كردستان قرار گرفت -زحمتكشان كردستان ايران، سازمان چريكهای فدايی خلق ايران 

اه و نيروهای دمكراتيك ايران از تشكيل هيات نمايندگی خلق كرد، مذاكرات فيمابين آن و  سازمانهای ترقيخو
مادەای برای خودمختاری كردستان حمايت    ٢٦هيات ويژە دولت برای حل مساله كردستان و بويژە از طرح  

در ايران از  كردند . اين طرح در نخستين انتخابات رياست جمهوری بعنوان مبنايی برای حل مساله ملی كرد  
جانب آقای مسعود رجوی نامزد انتخابات معرفی گرديد که موجب اعالم پشتيبانی هيات نمايندگی خلق كرد از  
شد ايران  در  جمهوری  رياست  انتخابات  نامزد   .اين 

در اين ايام حساس كه جنبش زن، زندگی، آزادی برای رهايی از استبداد جمهوری اسالمی با جانفشانی زنان 
مردان فرهيخته ايران در آستانه پنجمين ماه حيات سياسی و مبارزاتی قرار گرفتهاست و پايههای   فرزانه و

رژيم جهل و جنايت و فقر و فساد را به لرزە در آوردەاست با دورنمای تحوالتی در سپهر سياسی و اجتماعی  
ات ملت كرد و خودويژگيهای  ايران و تغييراتی بنيادی و پلوراليستی، برای يادآوری و نيز گراميداشت مبارز

موجود در آن به ويژە در اين دورە از تاريخ درخشان پس از روی كار آمدن روحانيت در ايران، برآن شديم  
  ١٣٥٨/ ١٠/١٠را برای عموم منتشر نماييم. روزنامه كيهان، روز    ١٣٥٨تا اين طرح خودمختاری سال  

 .آنرا انتشار دادە بود

 ١٣٥٨ - نمايندگی خلق كردعزيز ماملی، عضو هيات 

 فرانسه،
 ٢٠٢٣ژانويه  ٣١، ١٤٠١دهم بهمن ماه  

*** 

توسط آقای    ١٣٥٨/    ١٠/    ١٠ای برگرفته از روزنامه کيهان مورخ  ماده  ٢٦متن کامل طرح پيشنهادی  
 عزيز ماملی 

دگی  ای) هياًت نماينماده  ٢٦، در معرفی "طرح کامل ( ١٣٥٨/    ١٠/    ١٠مقدمه روزنامه کيهان به تاريخ  
 : "خلق كرد برای خودمختاری كردستان

 کيهان : طرح پيشنهادی هيات نمايندگی خلق كرد برای خودمختاری كردستان

هيات نمايندگی خلق كرد طرح پيشنهادی خود را برای خودمختاری منطقه اعالم كرد. اين طرح از سوی 
اين در كيهان طرح هيات ويژه دولت  جمعيت كردهای مقيم مركز در اختيار كيهان گذاشته شده است. بيش از  

آيد طرح پيشنهادی هيات نمايندگی خلق  برای خودگردانی اين منطقه را به چاپ رسانده بود. آنچه در زير می 
  .رساندخود متن آن را به چاپ می كرد است و كيهان برای اطالع خوانندگان گرامی  

نسخه پی دی اف در آخر  (   :ودمختاری كردستان  ای) هياًت نمايندگی خلق كرد برای خماده   ٢٦طرح کامل (
 ) صفحه



 طرح كامل هيات نمايندگی خلق كرد

 در باره خودمختاری كردستان ايران

) كردستان ايران سرزمينی در محدوده جغرافيائی كشور ايران است كه از نظر تاريخی مسكن اقوام  ١ماده (
يل ميدهد۔ اين سرزمين شامل كليه مناطق كردنشين  كرد بوده و اكنون نيز اكثريت ساكنان آنرا ملت كرد تشك

 استانهای ايالم كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربی ميباشد۔

) كردستان ايران جزئی از كشور جمهوری اسالمی ايران است كه پيوندهای عميق تاريخی ، اقتصادی، ٢ماده (
 ای ساكن ايران استوار ساخته است۔ سياسی و فرهنگی، پيوستگی ملت كرد ساكن در آن را با ساير ملته

) حاكميت ملت كرد بر سرزمين كردستان ايران بشكل خودمختاری در چهار چوب وحدت سياسی،  ٣ماده (
  .اقتصادی و تماميت ارضی كشور ايران اعمال ميگردد 

  ) دولت مركزی جمهوری اسالمی ايران برای تامين وحدت سياسی و تماميت ارضی كشور اقتدارات ٤ماده ( 
 :مربوط به مسايل زير را در سرزمين خودمختار كردستان ايران اعمال می نمايد

امور مربوط به دفاع از سرحدات، استقالل و تماميت ارضی ايران در قبال تجاوز بيگانگان كه توسط   – الف 
نيروهای سه گانه زمينی، هوائی و دريايی ارتش صورت ميگيرد توسط ارگانهای حكومت مركزی اداره و  

 .تصدی ميگردد

امور مربوط به سياست و روابط خارجی و نيز ارتباط با كنسول گريهای دول خارجی مستقر در سرزمين    –ب  
 كردستان ايران در صالحيت دولت مركزی است ۔ 

ارگانهای دولت مركزی     بازرگانی خارجی و گمركات و سياستهای عمومی مربوط به اين امور توسط  –ج  
 .اداره و تصدی ميگردد

برنامه ريزی درازمدت اقتصادی كه به سرمايه گزاريهای كالن نياز دارد، و تنظيم و اداره سيستم پولی    – د  
 و ارزی كشور در صالحيت ارگانهای دولت مركزی ميباشد۔

در مرزها و دور از شهرها      ) در زمينه أمور دفاعی، اين اصل كه پادگانها و تاسيسات نظامی بايد ١تبصره ( 
بايد رعايت گردد بطوريکه تحت عنوان مقتضيات نظامی و غيره هيچگونه اقدام و عملی كه    باشد همواره 

 .منتج به مداخله نظاميان در أمور داخلی سرزمين خودمختار كردستان ايران گردد، صورت نگيرد

انه  ) سربازان وظيفه ساكن سرزمين خودمختار كردستان ايران بايد در پايگاههای نظامی و سربازخ٢تبصره ( 
 های مستقر در كردستان بخدمت گمارده شوند۔ 

) در ادارات محلی مربوط به بازرگانی خارجی و گمرگات و برنامه ريزی دراز مدت اقتصادی و  ٣تبصره (
 .اداره سيستم پولی كشور در سرزمين خودمختار كردستان بايد از كارمندان محلی استفاده شود

ريح گرديده است، اعمال حاكميت در كليه امور و شئون سرزمين ) تص ٤) بجز مواردی كه در ماده ( ٥ماده (
 .خودمختار كردستان ايران بدون هيچگونه استثناء در صالحيت ارگانهای خودمختاری ميباشد

) مجلس ملی كردستان ايران عاليترين ارگان حاكميت ملت كرد در سرزمين خودمختار كردستان ايران ٦ماده ( 
طريق انتخابات آزاد، مستقيم، مخفی و همگانی كليه سكنه كردستان ايران هر دوسال  ميباشد، اين مجلس از 

 .يكبار انتخاب و تشكيل ميگردد



) هر پنجاه هزار نفر از ساكنان سرزمين كردستان ايران يكنفر نماينده برای مجلس ملی كردستان  ١تبصره (
 .انتخاب خواهند كرد

مربوط به نظامنامه داخلی خود و همچنين انتخابات شهر و  ) مجلس ملی كردستان كليه مقررات  ٧ماده (
 .روستا را تدوين و تصويب خواهد كرد

) مجلس ملی كردستان باتوجه به قوانين عمومی كشور كليه قوانين و مقررات جاری در سازمانهای  ٨ماده ( 
 .دخودمختاری و نيز بودجه اختصاصی سرزمين خودمختار كردستان ايران را تصويب خواهد كر

اداره كليه امور سياسی، اقتصادی،  ٩ماده ( ) مجلس ملی كردستان حكومت خودمختار كردستان را برای 
 .اداری، فرهنگی و انتظامی سرزمين خودمختار كردستان بر خواهد گزيد

) حكومت خودمختار كردستان در قبال مجلس ملی كردستان مسئوليت مشترك خواهد داشت و هريك ١٠ماده (
 أعضاء حكومت خودمختار نيز منفرداً در مقابل مجلس ملی كردستان مسئول خواهند بود۔ از 

) أعضاء حكومت خودمختار كردستان از نظر سلسله مراتب و تشريفات اداری كشور درعرض  ١تبصره (
 .معاونين وزارتخانه های حكومت مركزی خواهند بود

ايط فعاليت آزاد و موكراتيك حيات اجتماعی را در  ) مجلس ملی كردستان حق و وظيفه دارد كه شر١١ماده ( 
دموكراتيك و حق   بيان و قلم، عقيده و مذهب، انجمنهای  اجتماعات، مطبوعات و  و  آزادی احزاب  زمينه 
اعتصاب را در تمام سرزمين كردستان فراهم كند و بر رعايت موازين آن از جانب قوه مجريه نظارت دقيق  

 .نمايد

تان خودمختار بوسيله حكومت خود مختار كردستان تنظيم و به مجلس ملی كردستان  ) بودجه كردس ١٢ماده ( 
 .پيشنهاد و پس از تصويب بمورد اجرا گذاشته می شود

 : ) منابع تامين اعتبار بودجه كردستان خودمختار عبارتند از١٣ماده (

 مالياتها، عوارض و ساير درآمد های محلی   –الف 

ر كه از طرف حكومت مركزی در اختيار حكومت خودمختار كردستان  سهمی از بودجه عمومی كشو   – ب  
 قرار داده ميشود۔ 

) برنامه ريزی برای رشد و تكامل اقتصادی در سرزمين كردستان در جهت جبران عقب افتادگی  ١٤ماده ( 
ناشی از ستم ملی يعنی ايجاد صنايع ملی، توسعه كشاورزی و دامپروری، پيشرفت امور عمرانی و رفاهی  

خدمات عمومی به نحوی كه زندگی توده های زحمتكش خلق كرد تغيير بنيادی پيدا كند. باستثنای آنچه در    و
 .ذكر شده است از وظايف حكومت خودمختار كردستان ميباشد ٤ د ماده   بند  

) پس از كسر بودجه مربوط به امور دولت مركزی از در آمدهای عمومی بودجه توسعه اقتصادی، ١تبصره ( 
اعی و فرهنگی نسبت به تعداد جمعيت در ميان ساكنان ايران توزيع ميشود، معيار توزيع اين بودجه  اجتم

چنان خواهد بودكه در آن مناطقی از كشور كه تحت ستم ملی بوده اند به منظور جبران عقب ماندگی اقتصادی  
ناسب با درجه عقب ماندگی  ناشی از ستم ملی، سهم ساكنان اين مناطق و از جمه كردستان خودمختار بايد مت 

 .آن، مقداری بيش از درآمد متوسط سرانه كشور باشد



) زبان كردی در كليه إدارات سرزمين خودمختار كردستان اعم از إدارات ارگانهای خودمختار يا  ١٥ماده (
از  ساير إدارات، زبان رسمی است با تاكيد بر اين نكته كه زبان فارسی كماكان زبان رسمی سراسر ايران  

 .جمله كردستان ميباشد

) در سرزمين خودمختار كردستان ايران، آموزش در كليه سطوح اعم از ابتدائی و متوسطه و عالی  ١٦ماده ( 
به زبان كردی خواهد بود ولی تدريس زبان فارسی نيز پس از پايان سال چهارم ابتدائی در كليه مدارس  

 سرزمين كردستان ايران اجباری خواهد بود۔ 

) اقليت های ملی در سرزمين خودمختار كردستان ايران حق دارند فرهنگ و سنن ملی خود را  ١تبصره (
 .حفظ و ترويج كنند و در مدارس خود زبان مادری خود را تدريس نمايند

 ) اين مؤسسات و  ١٧ماده  فعاليت  به  ايجاد مؤسسات ومراكزآموزشی وفرهنگی و برنامه ريزی مربوط   (
ر كردستان ايران در كليه سطوح ابتدائی، متوسطه و عالی جزو اختيارات حكومت  مراكزدر سرزمين خود مختا

 .خودمختار كردستان ايران ميباشد

) مراكز راديو تلويزيون موجود در سرزمين خودمختار كردستان تحت نظارت حكومت خودمختار  ١تبصره ( 
 .كردستان ايران اداره می شود

امی سرزمين خودمختار كردستان ايران در شهر و روستا توسط  ) حفظ امنيت داخلی و امور انتظ١٨ماده ( 
 .نيروهای پيشمرگه كه باستخدام رسمی حكومت خودمختار كردستان در خواهند آمد تامين ميشود

) مسئولين انتظامی شهر و روستا در سرزمين خودمختار كردستان ايران مستقيما از طرف حكومت  ١٩ماده ( 
 .ند و در برابر آن مسئوليت خواهند داشتخودمختار كردستان منصوب ميشو

) هر ساله تعدادی دانشجو از طرف سرزمين خودمختار كردستان ايران در مدارس نظامی برای  ٢٠ماده (
پرداخت۔   خواهند  تحصيل  به  كردستان  خودمختار  سرزمين  وانتظامی  دفاعی  نيروی  نيازمنديهای  تامين 

د كليه موجبات آموزشی و تربيت اين دانشجويان را فراهم  سازمانهای مربوط در حكومت مركزی ايران مكلفن
 .سازند و نيازمنديهای تسليحاتی نيروهای انتظامی داخلی كردستان را بطور معقول و مناسب تامين نمايند

) قوه قضائيه در سرزمين خودمختار كردستان ايران منفك از ساير قوا بوسيله دادگاههای مستقل  ٢١ماده (
 .اعمال ميگردد

) محاكم سرزمين خودمختار كردستان ايران در مسائل عرفی برطبق قوانين عرفی سراسری كشور  ٢٢اده (م
و قوانين مصوب مجلس ملی كردستان خودمختار كه در حدود صالحيتهای خويش وضع كرده اند و مبتنی  

و در مسائل   بر أصول متبع حقوقی و منطبق با اعالميه جهانی حقوق بشرو ميثاق جهانی حقوق مدنی باشد
 .مربوط به أحوال شخصيه برطبق قواعد مذهبی متداعيين ترافع خواهند كرد

) و  ٢٣ماده  گرديد  خواهد  مستقر  ايران  كردستان  خودمختار  سرزمين  كشوردر  عالی  ديوان  شعبه  يك   (
فرجامخواهی از آرائ محاكم سرزمين خودمختار كردستان ايران در اين شعبه مورد رسيدگی قرار خواهد  

 .فتگر

تبصره : دادرسی در داگاههای سرزمين خودمختار كرستان ايران به زبانهای كردی و فارسی انجام خواهد  
 گرفت۔ 



) برای تقويت اتحاد خلقهای ايران صرفنظرازاينكه ساكنان سرزمين كردستان مانند ساير نقاط ايران  ٢٤ماده (
معينی متناسب با جمعيت كردستان در ارگانهای  نمايندگان خود را به مجلس شورای ملی خواهند فرستاد، تعداد  

 .حكومت مركزی ( هيات وزيران ووزارتخانه ها ) مشاركت خواهند داشت

) بمنظور تضمين مبانی خودمختاری و حفظ حقوق تمام خلقهای ايران " شورای عالی خلقهای ٢٥ماده ( 
ماينده به " شورای عالی خلقهای  ايران " در مركز كشور تشكيل خواهد شد و هر يك از خلقهای ايران سه ن 

 .ايران " خواهند فرستاد

تبصره : سه نفر نمايندگان سرزمين خودمختار كردستان ايران توسط مجلس ملی كردستان انتخاب خواهند  
 .شد

) كليه قوانين مصوب مجلس شورای ملی ايران كه مربوط به روابط وحقوق خلقهای ايران ميباشد  ٢٦ماده (
 .شورای عالی خلقهای ايران مطرح شود و به تصويب برسدبايد در 

 هيات نمايندگی خلق كرد 

*** 

 نسخه پی دی اف -مادەای هيات نمايندگی خلق كرد  ٢٦مقدمه : باز نشر طرح    

 

برگرفته از روزنامه کيهان  یعزيز مامل  یعين متن آقا -خلق كرد  یندگينما اتيه یاەماد ٢٦طرح کامل  
 اف ید ینسخه پ  - ١٣٥٨/  ١٠/  ١٠مورخ 
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