وقتی که مرغان خانگی بفکر پرواز می افتند!

مدتی است که “حزب کمونيست کارگري ایران ـ حكمتيست “ با تبليغات وسيعی تشكيل “گارد آزادي“ را
به همه نوید داده است  ،اینكه تشكيل گارد آزادي براي دفاع از “مدنيت “ ،براي جلوگيري از “عراقيزه “
شدن جامعه است و یا براي سازماندهی انقالب ،در اصل مساله تغييري نمی دهد که نيروي مسلح اگر
نخواهد بصرف مخفی کاري ،نيروي خود را بر اي شرایط مناسب در سرکه بخواباند ،در همان سرکه نيز
نفسش بند میآید و یادي هم از آن باقی نخواهد ماند .تنها جریان عمل است که نيروي مسلح را آبدیده
می کند ،به انتظار روز مبادا ماندن ،در سنگر ماندن و شليك نكردن ،دردناکترین مرگ است.
حزب حكمتيست که گویا متخصص ایدههاي ناب است ،به هر شيوهاي دست مییازد که خود را
پيشروترین ومبتكرترین جریان سياسی جا بزند و از اینجهت هر ایده اي راکه از جائی شنيده است بدون
ذکر منبع ،مورد سرقت قرار داده و به تكرار آن در خالء ادامه می دهد ،مثال این جریان ميخواهد جوانان
را فرابخواند که دست به سازماندهی محله اي بزنند و نيروهاي رژیم را از محله ها بيرون برانند ،این
"ابتكار" احمقانه ترین شعاري است که یك جریان سياسی در شرایط کنونی میتواند بدهد ،این عمل که
در شرایط انقالبی میتواند شعاري موثر باشد ،در شرایط کنونی جز آدرس دادن به نيروهاي رژیم براي
سرکوب نيست  ،و تازه در شرایط انقالبی نيز تنها نيروئی می تواند دست به این عمل بزند که در جریان
روزمره مبارزه براي همه شناخته شده بوده وازقدرت کافی براي عقب نشاندن نيروهاي رژیم برخوردار
باشد ونه نيروئی که به انتظار روزمبادا مشغول خيالپردازي است .البته در اینمورد خوشبختی در
اینجاست که این شعارها بر روي کاغذ میمانند وچندي بعد باد این بادکنك خالی میشود و به فراموشی
سپرده می شود ،شاید تا آنزمان اعضاي “ حزب حكمتيست ها “ را به این داستانها مشغول نگاهداشت
ویا شاید تا آنموقع نيروي نجات دهنده جهانی بكمك حزب بشتابد.
اگر حزب هواداري در پهنه ایران داشته باشد که به این ایده احمقانه باور کند ،اگر عمل کند گرفتار عوامل
رژیم خواهد شد واگر بیعمل بماند ویا درصدد سازماندهی مخفی بدون تكيه برسالح برآید بازهم
توسط رژیم از پاي درخواهد آمد.



ليدرکل حكمتيست،آقاي کورش مدرسی می فرمایند  “ :فعاليت گارد آزادي در اين بعد ،چه در كردستان
و در خارج كردستان ،معطوف به عمليات نظامي نيست (تاکيد از من است ) ،وجود و حضور گارد
آزادي در یك محله ،در یك شهر( ،شاید محله و شهر در کنارهم هم ابتكار جدید حكمتيستها باشد-
داخل پرانتز از من است )در مدرسه یا دانشگاه و یا کارخانه ناظر بر وجود فعل و انفعال خاصی است.
این فعل و انفعال عبارت از هشياري نسبت به خطر سناریو سياه و ضرورت تضمين امنيت مردم است“.
(از  ":گارد آزادي بحث پيرامون قرار پيشنهادي در پلنوم سوم ")
پس معلوم می شود که گارد آزادي اگرهم مسلح است فعال بایستی مشغول تميزکردن اسلحه در انتظار
سناریو سياه خانه نشين شود ،براین پایه انتظار از گارد آزادي مانند انتظار از امام زمان است ،اینك
بایستی پرسيد حاال که خوش بختانه با سناریو سياه روبرو نيستيم ،اعضاي محترم حزب بایستی
مشغول چه کاري باشند ،سازماندهی انتظار؟
البته نباید فراموش کرد که این گارد همه کاره است و درعين حال هيچ کاره ،هم مسلح است و هم مسلح
نيست ،هم براي اینكه پول و امكانات ندارد احتياج به فعاليت نظامی دارد ،اگر قبول ندارید عكسهاي
فرمانده گارد آزادي را نگاه کنيد که در ميان جنگلها در حال قدم زدن است ،البته گویا رهبران حزب
فراموش کرده بودند که عكسی هم در شهر بگيرند ،چون گویا برخالف دیگر نيروها بخصوص چریكها
که به مردم متكی نيستند ،حزب در محل زندگی مردم فعاليت خواهد داشت .رهبران حزب که چيزهائی
جسته و گریخته بخصوص در مورد فعاليت نيروهاي انقالبی در امریكاي التين شنيده اند ،آنرا از محيط
اجتماعی و مجموعه شرایط بروز چنين فعاليتی جدا کرده و بعنوان یك ایده جدید و ناب بخورد هواداران
خود می دهند ،غافل از اینكه آن مبارزه در محيط اجتماعی دیگري و آنهم نه در شهرها (چون اگر قرار
باشد این عمل در محل زندگی مردم به انجام رسد روستا نيز محل کار وزندگی مردم است ) ،نتيجه یك
مبارزه همه جانبه چریكی آن نيروئی که به این عمل دست می زند ویا نتيجه فعاليت یك نيروي دیگراست
که این موقعيت را فراهم می آورد ،که حزب نه قدرت عمل به آن را دارد و نه جرات آنرا ،از اینها گذشته،
آن مبارزه درضمن نتيجه فاز مشخصی از مبارزه است و هر نيروئی که قرار است آغاز به فعاليتی از
این نوع بزند ،احتياج به مبارزه اي دراز مدت و اساسا چریكی دارد و در اینجا افتخار به گذشته نيز



دردي را دوا نكرده وبيشتر مایه خنده است ،کسانی که آن گذشته را ناسيوناليستی و مضر میدانستند
حاال که پایشان در پوست گردو گير کرده است متوسل به آن مبارزه “مضر“ می شوند .آدم بناگاه بياد
سازمان اکثریت می افتد که افتخارات آن فقط به مبارزه مضر چریكی است .حال هم رهبران حكمتيستها
به گذشته اي مفتخرند که آنرا ناسيوناليستی و ارتجاعی می خواندند ،اینان آن زمان براي فرار از مبارزه
انقالبی هرچه بد و بيراه بود به مبارزه کومله نسبت می دادند ( اینجا صحه گذاردن به نارسائیهاي
کومله مدنظر نيست ) و حاال مجبور شده اند که از سر ناچاري خود را به مبارزه پيشمرگان کومله متصل
می کنند و اکنون که می خواهند بقول خودشان گارد آزادي تشكيل دهند بدون اینكه خود متوجه تناقض
گویيهاي خویش باشند ،معتقد میشوند که آنها در گذشته نيز این کارها را کرده اند ،غافل از اینكه اگرهم
این حرف را جدي بگيریم  ،آن مبارزه مسلحانه قاعدتا بایستی با این شكل جدید متفاوت باشد مثال
ناسيوناليستی نباشد ،در شهرها در محل زندگی مردم انجام گيرد و … بنابراین نوعی از سازماندهی
جدید را می طلبد و بدین خاطر نيز سازماندهی احمقانه محلی را پيش پاي هواداران خویش می گذارند.
البته از آنجا که مساله جدي نيست آنچه گفته می شود نيز خرواري ازحرفهاي با ربط وبی ربط است که
با هيچ سریشمی نمی توان آنها را بهم چسباند .حكمتيست ها تصور می کنند که می توانند در اطاق هاي
در بسته در انتظار روز مبادا بمانند و وقتی آن شرایط خاص ایجاد شد و توده ها به خيابانها ریختند،
آنها هم چشمان خویش را بهم بمالند و براي رهبري تودهها به خيابان بيایند و آنها را بهرسمتی که
خواستند رهبري کنند ،آنها تاکنون نفهميدهاند که اگر قرار است توده ها قبل از رهبران خودساخته
حكمتيستی درصدد تغيير رژیم سياسی برآیند ،دیگر به رهبرانی از این نوع احتياج ندارند ،چرا که خود
آنها رهبر هستند؛ و آن هم به این دليل ساده که رهبران از درون این مبارزه بيرون خواهند آمد و
کسانی که آنگاه براي رهبري از اطاق هاي اینترنتی بيرون میآیند بجاي اینكه رهبري جنبش را بعهده
بگيرند تمسخرآميز خواهند بود .همانگونه که عده اي از جریانات سياسی در دوران قيام مشغول
سازماندهی سندیكائی بودند که قبایشان به جنبش چریكی آلوده نشود و بهمين دليل هم نتوانستند
کوچكترین تاثيري براین جنبش بگذارند .رهبران واقعی در مبارزه طبقاتی با درگيري مستقيم با رژیم
سياسی ورهبري روزمره مبارزات توده ها وکشف قانونمندیهاي یك جامعه مشخص و ارائه تاکتيكهاي



منطبق برآن جامعه مفروض است که میتوانند توده ها را بسوي تسخير قدرت دولتی رهبري کنند .کمی
دقت به جامعه ایران درچند دهه اخير نشان می دهد که فقط تنها نيروهائی توانستند توده ها را بسوي
خویش جلب کنند که تاکتيكهاي مناسب با شرایط ایران را ارائه دهند و تمامی نيروهائی که فقط به
تبليغات کاغذي (و امروز تبليغات مدیائی را می شود به آن اضافه کرد) پرداختند ،نه تنها نتوانستند
کوچكترین قدمی در راه سازماندهی توده ها بردارند بلكه ضررهاي جبران ناپذیري به جنبش انقالبی
توده ها وارد آوردند و انرژي تودههائی را که میخواستند قدمی هرچند کوچك در راه انقالب بردارند
بهدر دادند.
خالصه این که شعار تشكيل گارد آزادي بيشتر دلمشغولی روشنفکران آزادشده از طبقات اجتماعي
“متشكل“ در حزب حكمتيست است که بدون ارتباط با محيط اجتماعی ایران به این شگرد دست زده اند.
در آینده اي نه چندان دور این شعار بی ربط نيز با شعاري دیگر عوض خواهد شد ،بدون اینكه توانسته
باشند کوچكترین قدمی در راه تحقق این شعار برداشته باشند .این جریان که تبليغات وسيع خود را با
فحش و ناسزا به دیگران آغاز کرده است  ،در روند مبارزه طبقاتی جایگاه خود را خواهد یافت و هرچه
بيشتر خود را در ميان نيروهاي انقالبی ایزوله کرده و همچون همپاي خود در حزب کمونيست کارگري
عراق به سربازان نيروهاي امپریاليستی تبدیل خواهد شد.
رهبر گارد آزادي آقاي دارابی کار گارد آزادي خود را اینطور جمع بندي می کند  “ :این نيرو ،در شرایط
حاضر باتوجه به شرایط و تناسب قواي موجود در جامعه عمل و اقدامات نظامی را در دستور نمیگذارد
ولی بمحض تغيير اوضاع و توان قوا به نفع مردم ،فعاليت علنی و مسلح آن آغاز خواهد شد".
(کمونيست ماهانه،سپتامبر( )005تاکيد از من است)
حكمتيست ها از آنجائی که فهم و شعور مبارزه چریكی روستائی را ندارند ،تصور می کنند که نيروي
چریكی باچند مرد ریشو ازکوه سرازیر می شود ،آنها متوجه نيستند که در جنگ چریكی روستا از آن
جهت نقش استراتژیك دارد که با نيروي کوچك خود می تواند به دشمن ضربه وارد آورد ،آنرا تضعيف
کند ،چراکه در روستا امكان جابجا کردن نيرو را دارا است و دشمن را در منطقه اي وسيع درگير میکند،



با ضربات کوچك ،نيروي آنرا پراکنده کرده و آنرا بوسيله نيروي کوچك چریكی متحرک ضربه پذیر
میکند.
واما در مورد آزادکردن محالت ،آدم از اینهمه "دانش سياسی" رهبران حكمتيست انگشت به دهان می-
ماند  ،باهم می خوانيم ... " :گارد آزادي با طرح و نقشه دقيق و از پيش برنامه ریزي شده ،تغيير تناسب
قواي مردم در شهرها را یكی از اهداف کنونی خود قرار داده و به این منظور ابراز وجود خود را در
اشكال متنوع گسترش میدهد .براي دستيابی به این هدف ،ابتدا میتواند برمحالت متمرکز شود ،یعنی
امكان حضور مزدوران رژیم در محالت را مختل سازد و کاري کند که رفت و آمد آنها در محالت شهرها
به آسانی انجام پذیر نباشد  .با تكرار و فشار روزمره بر مزدوران ،محالتی از شهرها را از چنگ آنان
خارج سازد و سرانجام با تسلط مردم بر بعضی از این محالت ،بالفاصله توان و قدرت کسب شده را
درچهارچوب سهولت زندگی مردم محله به اجرا گذارد... .و  ...در یك کالم رفتن به سمت نوعی قدرت
دوفاکتو در داخل شهرها "....این سناریوي خنده آور بایستی در زمانی به انجام رسد که جمهوري
اسالمی حاکم است و هر صداي کوچك و غير خودي را با شدیدترین وجهی سرکوب میکند ،انگار که
نویسندگان حكمتيست در کره دیگري زندگی میکنند ،کافی است به وضعيت جامعه نظري بيفكنيم و
ببينيم این حرفها چه ربطی به اوضاع جامعه ایران دارد  ،حتا در کردستان که وضعيت نيروهاي انقالب
نسبت به بقيه نقاط از موقعيت بهتري برخوردار است ،از بيان اینهمه نا آشنائی با جامعه متعجب می-
شویم .این حزب که مانند حزب برادر(حككا) خویش متخصص پرگوئی هاي بی محتوا و بی مقصد است
آنجایی که می خواهد مشخص به مساله اي بپردازند ،سر از ناکجاآباد در می آورد که نمونه جدید آن
همين داستان گارد آزادي است ،که بعد از خواندن نظرات رهبران حزب بجاي اینكه مشخص شود که چه
میگویند ،بيشتر در دور باطل پرگوییهاي معمول باقی میمانند و آنجا که کمی مشخص تر بيان می-
گردند ،همراه تناقضات بيشمارند ،چرا که هریك درصددند که چيز جدیدي بگویند ،از یكطرف "گارد
آزادي" نيروي مسلح حزب است از طرف دیگر حتما نباید مسلح باشد و بفعاليت نظامی بپردازد ،از
یكطرف به گذشته خود افتخار می کند و از طرف دیگر آنرا سنت ناسيوناليستی می خواند و ...همه اینها
نشان ميدهد که طرح تشكيل "گارد آزادي" فقط یك مشغوليات جدید است و بس ،چرا که بعد از اینهمه
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داد وبيداد در مورد ضرورت حزب مسلح درشرایط ایران ،کار این تشكيالت پخش اوراق سازمانی است،
معلوم نيست این گارد که نه مسلح است و قرار نيست کار نظامی بكند ،چرا بایستی نامش نيروي مسلح
حزب باشد  ،مسلم است که جمهوري اسالمی از این دم و دستگاه که نباید کار نظامی را در دستور کار
قرار دهد هيچ ترسی نخواهد داشت و همانگونه که دیدیم در کردستان لحظه اي در سرکوب توده ها
تامل نكرد و "گارد آزادي" حزب را جدي نگرفت ،چون طرح آن نيز در واقع جدي نيست.
بهرام مدرسی در جواب به یك نامه از "ایران" که" تكليف ما چيه؟" بعد از کمی توضيحات هميشگی که
آدم را از فرط تكرار خسته می کند ،باالخره حرف دلش را می زند ،خود می پرسد " :این کار اما امروز
باید نظامی باشد؟ " و جواب می دهد " :جواب منفی است .می شود به هزار و یك کار آنها را پشيمان
کرد" (کاش یكی از این هزار کار را اینجا بيان می کرد)
و باز مثل ليدر مرحومش یك سوال براي خودش طرح کرده و یك جواب دانشمندانه دیگر باز هم مانند
آن ليدر کبيرش به سوال خود می دهد ،ایشان می فرمایند" :سوال بعدي تو اطمينان دارم که این است :
خوب باالخره کی این واحدهاي گارد آزادي وارد کار نظامی می شوند؟ جواب من هم این است :هروقت
که شرایط مناسب بود و استفاده از اسلحه به نفع به ميدان کشيدن بيشتر مردم بود و نه دق دلی خالی
کردن .و این را فرماندهی گارد آزادي تشخيص می دهد( ".البد همه انگشت به دهان مانده اند که چگونه
یك رهبر(ببخشيد ليدرکبير) به این روشنی و وضوح کار گارد آزادي را تشریح نموده است ،واقعا که
درود برچنين رهبري !!
و حاال که همه چيز روشن شد ،با این جمله داهيانه پاسخ به پایان می رسد:
" دست بكار شوید و مردم را براي دفاع از امنيت و سالمت شان حول گارد آزادي متشكل کنيد! "
البته بایستی گفت که تقریبا همگی رهبران حزب از ذکاوت و همشياري بخصوصی برخوردارند ،مثال
آقاي دارابی یكی دیگر از ليدرهاي حزب و فرمانده گارد آزادي در نوشتهاي نشان میدهند که چگونه
میشود مثال بين  00نفر هزاران اعالميه پخش کرد و درضمن چگونه می شود کنترل محالت را از دست
رژیم خارج کرد ،من براي اینكه همه از این ابتكارات مطلع شوند بخشی از این ابتكار جدید را در اختيار
خوانندگان میگذارم که مورد سرمشق همگان قرارگيرد!



این نوشته با این تير شروع می شود:
" واحدهاي گارد آزادي  محله از شهر مریوان را به کنترل خود در آوردند" و سپس" امشب  اسفند
ماه  8چندین واحد از نيروهاي گارد آزادي به مناسبت نوروز عمليات گسترده و قدرتمندي را در
شهر مریوان اجرا کردند  ...که در آن سيرک برپا بود و بيش از  00نفر در آن حضور داشتند ،حضور
پيدا کردند.

در این حرکت بزرگ هزاران نسخه از پيام نوروزي ليدر حزب حکمتيست كورش مدرسي و اطالعيه
فرماندهي كميته گارد آزادي عبداله دارابي وسيعا پخش شد .واحدهاي گارد آزادي شرکت کننده در
این عمليات ،بعداز يک ساعت پخش اوراق حزبي و كنترل موقت كوچه ها و محالت شهر مریوان،
همگی سالم و سرحال بعداز ساعت  شب به ماموریت خود خاتمه دادند.
انجام عمليات هماهنگ و همزمان واحدهاي گارد آزادي در شهر مریوان بخشی از ابراز وجود گارد
آزادي براي خارج کردن کنترل محالت از دست نيروهاي جمهوري اسالمی و كنترل آن از طرف خود
مردم انقالبي است " (تاکيدها از من است )
یعنی بزبان دیگر اگر نيروئی در فرصتی که در اثر تجمع مردم بوجود آمده ،استفاده کرده و اوراق
سازمانی را پخش کند ،بشرطی که نامش گارد آزادي باشد ،مفهومش خارج کردن کنترل محلهها از دست
رژیم است ،اما اگر نامش پخش اوراق سازمانی فالن و بهمان نيرو باشد ،ربطی به کنترل محالت ندارد.
در واقع باید گفت:
"تشکيل" " گارد آزادي" داستان آن مرغان خانگي است كه در آرزوي پرواز بسر مي برند.

فروردین ماه85
سامان آرام



