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 Political سياسی

   
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جون ٠٣
  

   مسلحانه عليه جمھوری اسالمی نه،ۀمبارز
 !انتخابات جمھوری اسالمی آری

   

به نام اين مناظره . ای توجھم را جلب کرد کردم مناظره  را گوش میامريکاديروز راديو فردا، راديوی دولتی 

زاده، سخنگوی دفتر سياسی حزب   بين فرخ نگھدار معروف و آسو حسن،» مسلحانه؛ روا يا ناروا؟ۀمبارز«

  .دموکرات کردستان بود

سران حکومت اسالمی ايران از  مردم ايران، رابطه خوبی با برخی ١٣٥٧فرخ نگھدار، پس از پيروزی انقالب 

توان گفت فرخ نگھدار يکی از مبلغان جناح  به عبارت ديگر می. دبرقرار کرد که اين رابطه ھنوز ھم ادامه دار

 مھاجرانی يکی از وزرای دولت خاتمی فعاليت هللا عنوان دستيار عطاء حکومت اسالمی ايران و به» طلب اصالح«

مسعود ھا، يعنی  البته دوست نزديک اين. سی بی ھا ساکن لندن ھستند و مشتری دايمی راديو بی ھر دوی اين. کند می

ويژه در  نگھدار، يک پای ثابت مدافع يک جناح درونی حکومت اسالمی، به. بھنود کارمند اين راديو است

 .است... سی، راديو فردا و بی  چون بیئیراديوھا

ھا ھزار اعدام و تجاوز و  نگھدار و بھنود در انتخابات اخير رياست جمھوری اسالمی ايران در مقابل سفارت ده

  .ی دادندأعکس گرفتند و ر» افتخار« و استثمار اين حکومت، با شکنجه و ترور

گام در مواجھه با  به  مسلحانه و يا پيش گرفتن روش اصالحات گامۀ، به تئوری مبارزمصاحبهبخشی مھمی از اين 

 ۀکرد امروز طرفداران مبارز نگھدار که زمانی با اسلحه و قرص سيانور حرکت می. حکومت اسالمی ايران است

 نگھدار، طرفداران تاکتيک ۀبه عقيد! نامد طلب می ھای حکومت اسالمی را اصالح طلب و جناح لحانه را خشونتمس

گام به سوی اصالحات حرکت  به کنند در حالی که حکومت اسالمی ايران گام  مسلحانه خشونت توليد میۀمبارز

  !!ح نوبل است صلۀ جايزۀ بايد گفت که اين نظريه پرداز ما، شايستواقعاً . کند می

***  

ھای فدائی  اين ھفته در تابو با فرخ نگھدار از اعضای پيشين سازمان چريک«: گويد  راديو فردا میۀمجری برنام

وگو   مبارزه مسلحانه گفتۀزاده، سخنگوی دفتر سياسی حزب دموکرات کردستان، دربار خلق ايران، و آسو حسن

  .کنيم می
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عنوان فعال سياسی که پيش از  آقای نگھدار به. کنم با آقای نگھدار آغاز میاگر اجازه بفرمائيد من اين بحث را 

 مسلحانه اعتقاد داشتيد و ۀھای فدائی بوديد، در آن زمان به مبارز  باالی سازمان چريکۀانقالب خودتان عضو رد

   مبارزه بوديد؟چرا در آن زمان کارکرد داشت و شما چرا در آن زمان درگير اين نوع. به نظرتان کارکرد داشت

...  

 مسلحانه اقدام کرديد يا اعتقاد داشتيد خب داليلی ۀکه در آن زمان به مبارز آقای نگھدار داليلی که آورديد برای اين

چطور شد که در شرايط بعدی و در طول زمان شما نظرتان را . پرسيد] ھا  آنۀدربار[شود االن ھم  است که می

  .ای ندارد  مسلحانه ديگر نتيجهۀ که االن مبارزعوض کرديد و به اين نتيجه رسيديد

دھيد   ادامه می  مسلحانهۀکه در درازمدت وقتی شما به مبارز دليل اول که دليل منطقی و عقالنی است، اين :نگھدار

 گسترش حقوق بشر، دموکراسی، بھبود وضعيت بين دولت دھيد، مثالً   از آن اھدافی که فراروی خود قرار میعمالً 

بار حاکم  ھای مسلح نوعی فضای خشونت  در درون خود سازماناگيريد و حت ھا به تدريج فاصله می ، از آنو مردم

  .شود می

ھا را به  ھای جنبش چريکی گفتند که شاه ھمه راه در آن زمان، ئتوريسين. گردد به وضعيت سياسی دومين دليل برمی

، فضای ۶٠ سياه ۀ انقالب، به خصوص بعد از دھولی بعد از. روی مردم بسته و فعاليت مدنی غيرممکن است

طور گسترده در جامعه جريان دارد و اين ادعا که ھيچ   و فعاليت مدنی به٧۶بعد از دوم خرداد . سياسی شکسته شد

يعنی وقتی شما عمل مسلحانه ھم .  مسلحانه ديگر خريداری نداردۀ ديگری عملی نيست به جز مبارزۀشکل مبارز

  .ثير منفی داردأثير مثبت گذاشتن تأبينيد که در جامعه به جای ت میشويد،  مرتکب می

زاده خب آقای  آقای حسن. ھای شما را شنيدند، نظرشان چيست زاده که صحبت اجازه بدھيد ببينيم آقای حسن

ارد و ھای مدنی االن جريان د  ھفتاد به بعد، به ھر حال فعاليتۀنگھدار معتقدند که بعد از انقالب و شايد از دھ

  شما در اين مورد چه نظری داريد؟. تواند حتی اثر منفی داشته باشد مبارزات مسلحانه می

ھيچ .  مسلحانه ھستيم يا نه، مشکل دارمۀله که موافق يا مخالف مبارزأ من با طرح اين مساصوالً  :زاده آسو حسن

مند به جنگ و خونريزی و کشتار و  هول باشد، عالقؤانسانی که عقل سليم داشته باشد و ھيچ جريان سياسی که مس

خواھند از   که از حق سرنوشت برخوردارند، در مقابل زور و ستم میئیھا که ملت ھا نيست؛ فارغ از اين اين

  .ھای قھرآميز مبارزه ھم بشوند المللی اين حق را دارند که متوسل به شيوه خودشان دفاع کنند، بنا بر مصوبات بين

دھيم يا موافق يا مخالف  م که اين شيوه از مبارزه را بر اين شيوه ترجيح میئيکه ما بگو نولی در واقع به جای اي

 …عنوان حزب دموکرات  مسلحانه ھستيم يا نه، بايد از خودمان بپرسيم که چه کار بايد کرد ما بهۀمبارز

قدام به عمليات به ھر حال به عنوان حزب دموکرات کردستان شما ا. زاده اين پرسش ديگری است آقای حسن

بنابراين اين پرسش ديگری است که بايد شرايط چگونه . طور رسمی از دستور کارتان خارج نکرديد مسلحانه را به

  . مسلحانه بشود يا نشودۀباشد که حاال مبارز

 قاً  کردند دقي خاطر اين بود که شرايطی که آقای نگھدار تعريف ھا را عرض کردم، به بله من اين صحبت :زاده حسن

 در چارچوب جمھوری اسالمی بر ھمه آشکار است که مثالً .  مشابه با شرايطی است که االن وجود داردکامالً 

خواھند از طريق مدنی و  ھای بسيار محدودی که ھست، کسانی که می ھا و ظرفيت  با محدوديت مدنی واقعاً ۀمبارز

  .گيرند ورد تعقيب قرار میھای خودشان را به نمايش بگذارند، م آميز خواسته طرق مسالمت

تواند معنی داشته باشد که خود اين حکومت مدنی باشد و در مقابل   مدنی در مقابل حکومتی میۀ مبارزاصوالً 

که  با اين حال ھم به دليل اين.  مدنی بسيار مشکل استۀ صحبت از مبارزھای ميليتاری و سرکوبگر واقعاً  حکومت
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 ۀ ما امروز بايد يک مبارزۀايم و ھنوز ھم ھستيم که مبارز ، ما بر اين باور بودهحل نظامی ندارد  کردستان راهألۀمس

 مدنی و انقالبی و يا سياسی ۀ متدھای مشروع مبارزه اعم از مبارزۀ بسترھا و ھمۀيعنی ھم. متعدد االبعاد باشد

مزاحم و يا تھديد بر روش ھای مبارزه را نبايد  مسلحانه را با ھم به صورت متناوب به کار بگيرد و يکی از روش

  .ديگر مبارزه تلقی کرد

که به ھر حال حکومت در  ای اشاره کردند و آن اين زاده به نکته آقای حسن. اجازه بدھيد من از آقای نگھدار بپرسم

خواھم  می. ايشان از حکومت ايران با عنوان حکومت ديکتاتوری ياد کردند. ايران قدرت مطلق را در اختيار دارد

ھا صحبت کرديد؛   اگر برگرديم به ھمان زمانی که شما از تئوریمثالً . م شما در اين موضوع چه پاسخی داريدبدان

صحبتش بر سر اين است که قدرت مطلق » ء مسلحانه و رد تئوری بقاۀضرورت مبارز«آقای پويان در کتاب 

تقريباً چيزی . حانه رو بياوريم مسلۀشود که ما به مبارز  کارگر، باعث میۀحکومت و ضعف مطلق مردم و طبق

  .گويند زاده می است که آقای حسن

 تدريج   به٩٠ ۀ و االن در دھ٨٠ و ٧٠ ۀ داشتيم، در دھ۶٠ ۀ که ما با حکومت در دھئیھا بعد از کشاکش :نگھدار

ثير دارد در ساختار سياسی و در أ تئیھا ی مردم تا حدی در عرصهأشويم که ر ما به حکومتی نزديک می

ھا  ما در دوران قبل از انقالب با رأی مردم اصالً مواجه نبوديم و اين. گيرد  که حکومت در پيش میئیکردھاروي

  . و ديکتاتوری استئی طوالنی مدنی با اقتدارگراۀمحصول يک مبارز

 بگذاريم ثيرأ مسلحانه بگيريم، اين است که روی اقشار اجتماعی و مردم تۀخواھيم از مبارز يکی از نتايجی که ما می

  .المللی و جھانی را ھا را به طرف اھداف خودمان نزديک کنيم يا نيروھای سياسی کشور را يا نيروھای بين و آن

ی ئ ھای منطقه حمايت بکنند، يا قدرتھای خارجی بيايند از ما   فقط قدرتطور شود که مثالً   مسلحانه ما اينۀاگر مبارز

کنيم   کشور خودمان يا جامعه يا ملت يا قومی که داريم برايش مبارزه میی دارند، ولی روی مردمئ که منافع منطقه

  .ھا را از ما دور بکند و ما را منزوی بکند، خب اين کار اشتباھی است ثير منفی بگذارد و آنأت

...  

خودشان را،   که آن ھويت ھای مردم کردستان برای اين ھا و شواھد بسيار است که تالش خب البته که فکت :نگھدار

 ظھور برسانند و فرھنگ خودشان را پيگيری کنند، تکامل دھند و گسترش دھند، ۀآن ھستی خودشان را به منص

  .اتفاق افتاده

تر تمايل عمومی در سراسر ايران و به  االن موسيقی کردی يکی از ارکان موسيقی ملی ما شده و ھر زمان ھم بيش

تان ايران بلکه به ھمت ھنرمندان ايران در سراسر مناطق کردی اين  کردستان، و نه فقط کردسۀخصوص در منطق

اند، امروز در  ن کرد پی گرفته فعاالزبان کردی ھمين امروز بر اساس تالشی که مستمراً . شود موسيقی شنيده می

الش  از فعاالن دنبی زيادۀ قانون اساسی که عد١۵اصل . شود م تمام آن، تدريس میئيبرخی از مدارس، اگر نگو

  . در بياورندءھستند که آن را باالخره به اجرا

 اين حق را به دست آوردند بعد از صد سال، بعد از انقالب مشروطه و پنجاه سال بعد از شوراھای محلی عموماً 

  .انقالب ايران باألخره در ھمين اواخر که شوراھا را تشکيل بدھند

که خودشان برخيزند و از سرزمين خودشان، از فرھنگ  از اينکه فعاليت مدنی ثمر ندارد يا نوميد کردن مردم  اين

  ...خودشان از ھستی خودشان دفاع بکنند، اين حرف به نظر من نوميدکننده است، نبايد يک چنين حرفی زد

***  
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 و يا سخنگويان ريز و درشت حکومت اسالمی ءھا و يا وزرا توجه کنيد اگر به جای فرخ نگھدار يکی از امام جمعه

گفتند  نمی. کردند شان تعريف و تمجيد نمی ترديد اين ھمه از حکومت شد بی سی وارد مناظره می بی مين راديو بیدر ھ

گفتند از نظر حاکميت جمھوری اسالمی موسيقی کردی، ترکی،  ھای مادری در ايران آزاد شود؛ ھرگز نمی زبان

سيقی در اسالم حرام است و روزی نيست که مو. فارسی، عربی، لری، بلوچی، رشتی و غيره آزاد در ايران است

لم و کتاب و غيره دچار تيغ تيز دی و ف لغو نگردد و سین رالغو کنسرت خوانندگان حکومتی در شھرھای مختلف اي

  .، در ايران لغو شود...گفتند اعدام و آپارتايد جنيسی و ھرگز نمی. سانسور حکومتی نگردد

داند؛ حتی اين   مسلحانه را مترادف با خشونت میۀت نگھدار که تاکتيک مبارزبه عالوه بايد در مقابل اين ھمه وقاح

خواھد گوش به سخنان اپوزيسيون  کشد و از مردم می ھای سياسی می  احزاب و سازمانۀخشونت را به درون ھم

» مدنی«ح اما آلترناتيو به اصال. آفريند طلب ھستند و خشونت خشونت می ھا خشونت چون آن. سرنگونی طلب ندھند

گوش به فرمان حکومت اسالمی : دھد  به ما جواب میفکرانش چيست؟ او صريحاً  نگھدار و ھم» خشونت«و بدون 

باشيد؛ به انتخابات آن دل ببنديد، شوراھای اسالمی امروز ھمان شورای مطرح شده در دوران مشروطيت ھستند 

گويد؛ چون در دوران حکومت شاه انتخابات نبود   میئیايا او در اين مناظره در ج! ھا بچسبيد بنابراين محکم به آن

اما امروز انتخابات وجود دارد .  حق بوده مسلحانه ای که آن دوره فرخ نگھدار ھم مدافع سرسخت آن بود بۀمبارز

  .آورد  مسلحانه غلط است و خشونت میۀپس مبارز

چون که تاريخ به .  مسلحانه نيستۀبارزبحث من در اين جا بر سر درستی و نادرستی و مخالفت و موافقت با م

داری به خصوص مدل ديکتارتوری ملی، ميليتاريستی،  ھای سرمايه صراحت نشان داده است ھيچ کدام حکومت

 اين که اعتصاب سراسری گردارد م فاشيستی و مذھبی آن ھرگز دست از حاکميت و سانسور و سرکوب بر نمی

مه نيروھای فرھنگی و اجتماعی پيشرو و مترقی حکومت را تکان دھد و کارگران، زنان، دانشجويان، جوانان و ھ

ليس علنی و مخفی، سپاه، بسيج، و ارتش، پۀ مسلحانه نيز برای حمايت از اين مردم در مقابل حمالت وحشيانۀمبارز

 ھای وحشی چون حکومت! هللا و غيره يک تاکتيک درست و ضروری است نه دل خواھی ھای حزب اطالعات، گروه

 آن در ۀبستگی دارند عامل اصلی خشونت و توليد ھر روزبه آن دلفکرانش  حکومت اسالمی ايران که نگھدار و ھم

کند اکثريت جمعيت ايران را در استرس و نگرانی  ای که اتخاذ می ھای وحشيانه  ايران است و با سياستۀجامع

انگيز بر جان و   نفرتئیھل سال است مانند ھيوال که چئیھا سياست! دايمی، از امنيت شغلی و مالی گرفته تا جانی

. خورد مکد و می گناه را می ھای بی  که روزانه خون انسانئیھيوال.  ايران چنگ انداخته استۀمال مردم جامع

گروه اعدام  کشند و گروه کنند و در زير شکنجه می از جرثقيل آويزان میساعت ھا ھا را در ميادين شھرھا،  انسان

کنند و در  پاشند و زير ماشين نيروی انتظامی له می اسيد می» !بدحجاب؟«ھا به روی زنان  در خيابان. کنند می

لی که اکثريت مردم ايران نگران کنند در حا اموال عمومی کشور را غارت می. کنند ھا به زن و مرد تجاور می زندان

ی در جھان است که کودکان را نيز اعدام حکومت اسالمی، تنھا حکومت.  زندگی خود ھستندمين نيازھای اولیأت

کشی و در معرض دايمی انواع و اقسام  گردند و در زير بھره کودکان کار و خيابان به شدت استثمار می. کند می

  ... ھا قرار دارند و استفاده سوء

ين وقيحانه و چن وند که ايننش بينند و نمی گری حکومت اسالمی را نمی فکرانش اين ھمه وحشی آيا نگھدار و ھم

ھا پيش وجدان  آيا اين! کنند؟ طلب و مدنيت دوست معرفی می شرمانه حکومت اسالمی را حکومت اصالح بی

  کشند؟ کشان خجالت می کاران و آدم کاران و جنايت ھايشان و حمايت از تبه بافی خودشان کمی ھم از اين دروغ
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ن خمينی، در مدت کوتاھی ھزاران زندانی را که به فرما» ت مرگأھي«در حال حاضر دو نفر از چھار نفر 

صدا و مخفيانه اعدام کردند يکی پورمحمدی است که در چھار سال گذشته وزير دادگستری دولت روحانی،  سر  بی

  ...يعنی ماشين کشتار بوده است و دومی رئيسی است که کانديد رياست جمھوری بود و 

داند که فرخ   مسلحانه را خشونت طلب می داند البد اين را ھم میۀزسی طرفداران مبار بی اگر نگھدار در راديو بی

ھا، اگر از فردی يک اطالعيه خشک و خالی  ھای حکومت اسالمی دل باخته ھر کدام از آن نگھدار به جناح

شکنند و اگر  ھا و احزاب سرنگونی طلب را بگيرند اگر او را جا به جا نکشند دست و پا زير شکنجه می سازمان

گر انداخت و گفت چه کسی  بايد مدال وقاحت را به سينه اين تحليل. کنند لح دستگير شود بالفاصله اعدام میمس

ھای مبارزی که برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی عليه اين حکومت  طرفدار خشونت است شما و يا انسان

فکرانش  پس فرخ نگھدار و ھم. برند  نيز میکنند و در صورت نياز دست به اسحله  مبارزه میئیجانی و قرون وسطا

  !طلب آن ھستند کم جناح اصالح طرفدار سفت و سخت زندان، شکنجه، اعدام و استثمار حکومت اسالمی و دست

ن اپوزيسيون را در کشورھای مختلف ھا تن از فعاال راستی نگھدار، فرزاد کمانگر را چرا اعدام کردند؟ چرا ده

را ترور کردند؟ چرا زن و ... زاده و فرزند ده ساله وی ه گناھی پوينده و مختاری و حاجیترور کردند؟ چرا و به چ

  شوھر پير فروھرھا را با ضربات متعدد چاقو کشتند؟ 

ماھر  مصطفی سليمی، رضا ملک،، محمد نظری، اسماعيل عبدی، زاده، آتنا دائمی، عدنان حسين چرا بھنام ابراھيم

ھای حکومت اسالمی از  اند که در زندان زندانی ديگر، چه جرمی مرتکب شدهنرگس محمدی و ھزاران  کعبی،

اعتصاب غذا و عدم درمان و بھداشت گرفته تا انواع و اقسام  شکنجه ھا وفشارھای روحی و روانی ھر لحظه 

  ...کنند؟ و  شان را تھديد می جان

 ]جوزا[ خرداد١١( صبح ديروز)  ساله٣١  ساله  و پرويز٣٠تقی (خبرگزاری ھرانا، دو مرد جوان بنا به گزارش 

يکی . در شعبه يازدھم دادگاه کيفری استان تھران، به اتھام سرقت پای ميز محاکمه ايستادند) ٢٠١٧ جون ١ - ١٣٩٦

در پايان . ام، ناچار به سرقت بودم درمانی ھمسر سرطانی ھای شيمی مين ھزينهأاز اين دو متھم گفت که برای ت

  .شور شدند و ھر دو متھم را به قطع دست محکوم کردندمحاکمه قضات وارد 

گويد که شما  فکرانش می نگھدار و ھممانند ھا و افرادی  سادگی به جريان ھا و فجايع انسانی، به  اين فاکتۀبلی ھم

ھای شما، نه  بنابراين خالف نظريه پردازی. طلب و سودجو به تمام معنا ھستيد دروغگو و يک دالل سياسی منفعت

 گذشته، ھيچ قدمی در راستای رفرم و اصالحات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و ۀنھا حکومت اسالمی در چھار دھت

 ھم عايد مردم شود، بلکه طرفدار حکومتی ھستيد که بقای خود را تنھا در تشديد   چيزی ناچيزیتا  فرھنگی بر نداشته

  . کشی دايمی يافته است استبداد و سانسور و زندان و اعدام و ترور و غارت و بھره

آور  ھای شنيع و چندش فکرانش ھرگز دست از اين سياست دين ترتيب، روشن است که فرخ نگھدار و ھم به

  !دھند چنان به کسب و کار خود در راه داللی سياسی ادامه می دارند و ھم برنمی

  ٢٠١٧ جون  دوم-  ١٣٩٦ ]جوزا[جمعه دوازدھم خرداد

 

 


