
 طرح مشترک خودمختاری هیئت نمایندگی خلق کرد
 

 !خلق های مبارز ایران 

 !خلق مبارز کرد

دراین شرایط حساس تاریخی که مردم کردستان یکپارچه پشتیبانی و حمایت خود را از مبارزات برحق احزاب و سازمانها و                              
 آبان ماه با تاکید برضرورت رفع        26در پیام روز    شخصیت های سیاسی و مذهبی مترقی ابراز داشته اند و درحالی که امام خمینی                  

ستم اقتصادی ، فرهنگی ، ملی و سیاسی از خلق کرد راه را برای حل مسالمت آمیز مشگل کردستان گشوده اند ، ما شرکت                                   
هت کنندگان درجنبش حق طلبانه خلق کرد یک باردیگر خواسته های اساسی مردم کردستان را مطرح نموده و آمادگی خود را ج                      

 :مذاکره پیرامون خواسته های زیر با هیئت ویژه دولت اعالم می داریم

 بعدازظهر درسراسر کردستان با شرکت در        2 ساعت   1358 آذرماه   6از عموم مردم مبارزکردستان دعوت می شود روز سه شنبه              
 از نمایندگان سازمان های سیاسی       تظاهرات سراسری پشتیبانی خود را از خواسته های زیر و نیز از هیئت نمایندگی خلق کرد که                    

همچنین از سازمانها ، احزاب و شخصیت های ملی و              . کردستان به ریاست سیدعزالدین حسینی تشکیل شده است اعالم دارند             
 .دمذهبی سراسر ایران دعوت می نماییم که با همه امکاناتی که دراختیار دارند از خواسته های عادالنه مردم کردستان پشتیبانی نماین

 
 .خودمختاری کردستان به رسمیت شناخته شده و درقانون اساسی درج گردد -1
مناطق کردنشین که دربین چهاراستان ایالم ، کرمانشاه ، کردستان و آذربایجان غربی تقسیم شده                     -2

 .است به عنوان یک واحد خودمختارشناخته شود
انی ساکنان کردستان تشکیل می     مجلس ملی کردستان از طریق انتخابات آزاد ، مستقیم ، مخفی و همگ             -3

را برای اداره کلیه امور اقتصادی ، اجتماعی ،           » حکومت خودمختارکردستان   « این مجلس   . شود
 .فرهنگی و انتظامی منطقه خودمختار برخواهد گزید

پس از  . زبان رسمی تدریس و مکاتبه در ادارات و موسسات کردستان شناخته می شود            » زبان کردی   «  -4
بتدایی ، زبان فارسی درکنار زبان کردی در مدارس تدریس می شود و زبان رسمی                  سال چهارم ا  

 .ادارات درسراسر ایران منجمله کردستان می باشد
اختصاص سهم عمومی بودجه کشور به کردستان به نحوی باشد که عقب افتادگی اقتصادی ناشی از                   -5

 .ستم ملی را جبران نماید
 .کومت مرکزی شرکت داده شوندنمایندگان خلق کرد در اداره امور ح -6
، سیاست پولی و ارزی ، بازرگانی ، خارجی         ) ارتش  ( کلیه امور مربوط به سیاست خارجی ، دفاع ملی           -7

و برنامه های درازمدت اقتصادی درصالحیت حکومت مرکزی است و بقیه امور داخلی بوسیله ارگان               
 .های خودمختار کردستان اداره می شود

 از قبیل آزادی بیان ، قلم ، مطبوعات ، اجتماعات و احزاب و آزادی مذهب                آزادی های دموکراتیک   -8
 .و عقیده درسراسر ایران تامین گردد
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