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 َلچک ، نماد حاکميت ارتجاع 

 
. يران  را فرا گرفت9ه اس9ت ، اينب9ار ام9ا بس9ا متف9اوت  ب9ا  ام9واج  پيش9ين         موج  ديگری از شورشهای اجتماعی يکبار ديگر سراسر ا 

 . ٩٨ب9ان    دارد  و ن9ه از ج9نس شورش9های آ   ٨٨نه شباهت به قيام عاشورای  .  ديگری استجنس از  اساسأاينباراين موجچرا که  
  ب9ا اي9ن تف9اوت ک9ه آن جن9بش رهب9ری داش9ت و اي9ن          ، اس9ت ٥٧ قي9ام  جEنس  بيش9تر از   اگر قرار بر مقايسه هم باشد   جنس اين جنبش  

" لچک باي9د ب9رود  "جمع شده بودند  و اينجا می توانند و بايد حول شعار " شاه بايد برود" شعار  آنجا اکثريتی قاهر حول !  يکی نه   
 ه9م  ف9را    ش9عار متح9د کنن9ده  س9حرآميزی اس9ت ک9ه      يگان9ه ت ماهوی جنبش  امروز با جن9بش آن9روز درهم9ين    يعنی شباه. جمع شوند 
در مقاب9ل ط9رح    درس9ت   !  ش9عارايران يکپارچ9ه و تجزي9ه ناپ9ذير     .،هم ف9را عقي9دتی و ه9م ازهم9ه  مهمت9ر ف9را مليت9ی           هست طبقاتی

 !کذايی خاورميانه يزرگ 
 

ی م9ا يعن9ی ش9عار س9رنگونی قهرآمي9ز رِژي9م جمه9ور       خ9ود  درس9تترين و مه9م ت9رين ش9عار       حت9ی  در اين ش9رايط هيچ شعار ديگری      
رب9ط  مس9تقيم ب9ه تمامي9ت سياس9ی و      " لچ9ک " ه9يچ ع9املی ه9م ب9ه ان9دازه      .  و متحد کننده ندارداسالمی تا اين درجه خصلت عمومی     

رف9تن ش9اه درعم9ل    آنج9ا   .نظ9ام س9لطنتی داش9ت    که فرد شاه  ربط مس9تقيم ب9ا  بق9ای ک9ل       همانگونه. ولوژيکی رژيم  موجود ندارد    ايدئ
بال خواه9د   ، رف9تن ک9ل نظ9ام فق9اهتی را ب9دن      را بدنبال داشت و اينج9ا ت9ن دادن رژي9م ب9ه رف9تن لچ9ک      برچيده شدن کل نظام سلطنتی   

  .نقطه تن دادن رژيم به نفی حجاب اجباری همان نقطه شکست تعادل قوا در ايران است. داشت
 

 ب9رای نش9ان دادن     از اي9ن واژه بس9ياری .  آگاهان9ه و هدف9دار اس9ت     م9ی ک9نم     استفاده "لچک"   از لفظ  حجاباينکه بجای روسری  يا      
 . حرمت دارد، به هم9ين اعتب9ار معن9ا  دارد   " کلمه" ، برای من اما خشمشان نسبت به روسری  و يا اعالم نفرتشان استفاده می کنند    

ب9ه هم9ين   . روس9ری نيس9ت ، لچ9ک اس9ت    جبردين9ی وارد م9ی ش9ود ديگ9ر     پوشش سر يک مقوله اختياری است ، از آن نقطه ای ک9ه   
  ، اگرچ9ه ه9ر دو درعم9ل    ح9داکثری ن9دارد   خص9لت متح9د کنن9دگی     " لچک بايد ب9رود   "دليل شعار مخالفت با روسری به اندازه  شعار        

ا ح9داقل منفع9ل ش9دن     ني9ز بج9ای ران9دن ب9ه س9مت مخالف9ت و ي9        را" پوش9ش اختي9اری  " اين شعار معتق9دان ب9ه   . به يکجا  می برند   راه  
  .وارد جبهه متحد  و يکپارچه ضد رژيم جمهوری اسالمی می کند

 
رژيمی که برای ه9يچ نن9گ و فض9يحتی    . بيرون می آيدفقاهتی  رژيم  شعار از درون محتوای عقيدتی خوداهميت تمرکز روی اين   

 عمومی ازمواد مخ9در،  ، نه استفاده  ويه الکلمصرف بی رنه . حساسيت نداردچند ده سانتی متری   در جامعه به اندازه اين لچک       
 و رش99وه   اس99ت و ن99ه دزدی ک99ه تم99امی مرزه99ای اخ99الق س99نتی  را در جامع99ه اي99ران درنوردي99ده   ب99ی بن99د و ب99ار جنس99ین99ه رواب99ط 

 م9ذهبی     ارزش9های  حف9ظ و حراس9ت   نه بخاطر.  رژيم نيست ، لچک اما هست  "مرز سرخ"هيچکدام ،  خواری  و قتل  و جنايت        
 .همين.  تن دادن جامعه به حاکميت نظام اسالمی است نمادلچک.   نه ،  تنها به يک دليل ساده اری حکومت ، و دينمد

 
  س9گهای  يکب9ار   وق9ت  هرچن9د اگ9ر  . ي9دتی آن مه9م اس9ت   ست ، ک9ارکرد سياس9ی ، اجتم9اعی ، عق   مهم ني   برای  رژيم   همشکل لچک   
 بخ9اطر حف9ظ      ،ها می ريزد و هل من مبارز می طلب9د رزه  با  بد حجابی به خيابانه مبا ضد خلقيش را به بهان  و بسيج  گشت ارشاد 
نظام اس9المی     برای  آنکهبيش از لچک به همين دليل.  هستجامعه فضای تنفسی  بستنو ارعاب مردم   نيست ، دنبال   بيضه اسالم 

م نيس9ت، نف9س وج9ودی آن اس9ت ک9ه ب9ه ه9يچ          مه9 لچ9ک   کيفي9ت و کميت  برای رژيم.  امنيتی است باشد يک مقوله عقيدتیث بح يک
باش9ند    و در مع9رض دي9د    بي9رون از روس9ری  ي9ا تم9ام موه9ا   و باش9د  روی س9ر   اينکه يک شال نازک   .قيمتی صرفنظرکردنی نيست  

  ب9ر س9ر   يک چي9زی  آنست که زنان ، همه زنان ،   نيست  بحث موضوع و برايش اصأل    آنچه که اهميت حياتی دارد   .مهم نيست 
هرکس ب9ه هم9ين اعتب9ار   . ده9 م9ی د   جامعه اعالم می کند که تن به حاکمي9ت رژي9م    "چيز"ين هم با  که چرا ؟  زيرا  ! باشند  داشته  

 درست .و اين همان پاشنه آشيل نظام اسالمی است   !دمی کش حاکميت نظام را به چالش چيزارد پيش ازهر  دمی   بر لچک را    که  
 ترک برداشتن حاکمي9ت از اي9ن نقط9ه هس9ت ک9ه      . کل جنبش همين باشدشعار اصلی   مقطعاين در بايد  به همين دليل هم هست که      

  .اينرا اگر کسی نفهمد هيچ چيز از انقالب نفهميده است .کليد می خورد
 

 گستره جنبش نفی نظام 
 

ايی س9بز  پس از سرکوب خونين دهه شصت ه9يچ جنبش9ی ب9ه ش9مول  جن9بش ک9ذ        . مهمترين ويژگی جنبش کنونی گستردگی آن است      
در اي99ن نقط99ه هس99ت ک99ه رژي99م ب99ا معض99ل س99ازماندهی ني99روی     . از چن99ين گس99تردگی در جغرافي99ای اي99ران برخ99وردار نب99وده اس99ت   

سخن از ب9ی خ9وابی مف9رط نيروه9ايش م9ی گوي9د نش9اندهنده اي9ن واقعي9ت               اينکه فرمانده نيروی انتظامی     . سرکوبگر مواجه می شود   
. يل آنهم تنها گستره جن9بش نيس9ت ، ع9دم مش9روعيت رژي9م جمه9وری اس9المی اس9ت              دل. هست که نيروهای سرکوب رژيم محدودند     

رژيمی که در دهه شصت عليرغم جنايتهای فوق تصورعليه مقاومت مسلحانه اما هرسال هزار هزار داوطلب رفتن روی مين به    
حج9اب اجب9اری ب9ی تردي9د     معض9ل  . جبهه می فرستاد ، امروز در بس9يج ني9روی ک9افی داخل9ی ب9رای س9رکوب گس9ترده مش9کل دارد               

برای پيروزی درجنگ تنه9ا عنصرس9الح ک9افی نيس9ت  ، از     . مشکل درون خانه های نيروی انتظامی و بسيج ضد خلقی نيز هست  
سرباز ساده عنص9ر رزمن9ده    ازترکيب سالح  با انگيزه هست که   . دارد  عنصرمسلح است که نقش تعيين کننده        "انگيزه"آن مهمتر   
در جنگهای مدرن  در "  جنگ روانی" پديده  . در هر دو سو صادق است  . نمی شناسد  هم      و انقالب     رتجاعاين مهم ا  . می سازد 

سرنوشت جن9گ را پيش9اپيش تعي9ين    انگيزه جنگ را که  از دشمن گرفتی  .  اين راستاست که بعضأ  نقش تعيين کننده  پيدا می کند       
 .  ممکن است داشته باشد، سوخت و سوز اما نداردپيروزی  بر يک دشمن بی انگيزه  دير و زود. کرده ای 

 
١ 



 اي9ن گس9تردگی تنه9ا س9طحی نباي9د باش9د ،       .به ميزانی که جنبش گسترده می شود به همان ميزان نيروی س9رکوب پراکن9ده م9ی ش9ود          
کندگی نيروه9ای  معنی آن اين است که اگرچه گستردگی جنبش به شهرها و استانهای بيشتر باعث پرا . حتمأ بايد به عمق برده شود     

. سرکوبگر و عدم توانايی رژيم بر تمرکز نيرويی بر يک نقطه خاص می گ9ردد ام9ا از آن مهمت9ر گس9ترش جن9بش در عم9ق اس9ت              
مس9ئله حج9اب اجب9اری    . يعنی ايجاد بيشترين انگيزه  در مجموعه نيروهای بالقوه جنبش  و بيشترين تزلزل در نيروه9ای س9رکوب     

آيا می توان تصور ک9رد ک9ه زن و دخت9ر و خ9واهر اف9راد      .  ديگری از اين قابليت برخوردار است  بيش ازهرمعضل   در اين مقطع  
 ، واقع9ی باش9د ک9ه هس9ت    ، همه خانه ها اگر اين درگيری در درون خانه هانيروی انتظامی با مقوله حجاب اجباری درگير نيستند ؟     

هرچه اين درگي9ری بيش9تر باش9د ت9أثيرات بالفص9ل آن      . د بودپس انگيزه نيروی سرکوبگر خواه ناخواه  متأثر ازاين درگيری خواه         
 . دارد در شرايط  کنونی همين کارکرد  را"  لچک بايد برود"تمرکز بر روی شعار. بر روی نيروی سرکوب بيشتر است

   
 جنبش سلبی ، جنبش ايجابی

 
اما اين ت9ا زم9انی ک9ه ب9ه  ي9ک جن9بش ايج9ابی        . داينها اما الزام جنبش سلبی است ، يعنی جنبشی که در نفی تماميت نظام وحدت دار       

م9ی خ9واهم بگ9ويم اگرچ9ه وح9دت      .  راه  به انقالب نمی ب9رد مقتدر و حاضر در صحنه ارتقاء نيابد  يعنی فعليت يافتن يک جايگزين      
س9ت ام9ا  اي9ن    لزاميصالح نظام هم هست بسيار مهم  و ابر سر نفی تماميت نظام که به معنای گذار کامل و بی بازگشت از شعبده ا           

اي9ن  ! باالترين موفقيت جنبش سلبی وادار کردن رژيم به عق9ب نش9ينی اس9ت ن9ه بيش9تر        . به معنی امکان موفقيت جنبش سلبی نيست      
. عقب نشينی حاکميت باز شدن زاويه ای را بدنبال خواهد داشت که تنها با نابودی آن بس9ته خواه9د ش9د       همين  . البته چيزکمی نيست  
  .ديگر دغدغه جنبش سلبی نيست ، رسالت جنبش ايجابی استاما انه های  حاکميت چه بيرون بيايد اينکه از درون  وير

 
 م9ن . ه آين9ده اس9ت   نگ9اهم بيش9تر معط9وف ب9    من البته برخالف بسياری که با اين جنبش درانتظار يک تح9ول کيف9ی در اي9ران هس9تند            

 در رژيم بی ترديد. ا حتی عقب نشينی آنرا رژيم را می توان دراورد ياين حرکت بی نظير الزامأ افتادناعتقاد ندارم که از درون     
 اين9را ه9م در جري9ان جن9بش س9بز و ه9م ب9دنبال        . نقطه ای که موجوديتش در خطر قرار بگيرد دست به سرکوب خ9ونين خواه9د زد                

اعم9ال  . تظ9اهرات خياب9انی نيس9ت   راه  پيروزی بر اين رژيم تنه9ا  .   هم بارها  گفته بودم  و همينطور هم شد    ٩٨ و   ٩٦شورشهای    
. انقالب ايران بی تردي9د ي9ک انق9الب قهرآمي9ز خواه9د ب9ود      . برای اينکار بايد سازمان داشت و يا سازمان ساخت . قهر انقالبی است  

درست سيزده سال پيش در همان روزهای آغازين جنبش کذايی سبز  .ی است که جنبش صاحب داشته باشدپيش از آن اما ضرور 
 : دهان همه دنيا جاری بود چنين نوشته بودم که آب از

 
انقالب بجای خود ، بهبودی وضعيت . بخودی خود راه به انقالب نمی بردهيچ جنبشی دردنيا هر چقدرهم که با شکوه و مقتدر باشد ، "

 که بدان اعتبار می دهد نچهآ . بنابراين جنبش به خودی خود حاوی هيچ ارزشی نيست. هيچ تضمينی نداردجامعه نسبت به پيشتر ازآن نيز
  يعنی اينکه نهايتا چه از ميان آن. مهم برآيند يک جنبش است. از همه مهمتر، رهبری آن است، سمت و سوی آن ، ماهيت آن و اهداف آن
يی جدی يل نهااين آن چيزی است که در تحل.  بريک جنبش استگفتمان حاکم، ن راستا آنچه که تعيين کننده هستدراي.  می آيدبيرون

کند  و خالصه رژيم حاکم مشخص ميسازد، شعارهای جنبش را تعيين مي اين همان چيزی است که درجه تهديد آنرا در منظر. گرفته ميشود
 ". نبرد هژمونيک برسرهرجنبشی ، در اساس نبرد بر سرهمين گفتمان است. کند  ميروشن و افق خواستهای آنرا  سمت و سوی حرکت 
 
، با يک سرکوب خونين روبرو خواهد شد که ابعاد آن " گفتمان اصالح طلبی" ر ازساختار و درمقطع شکست اجتماعیاين جنبش در گذا"

اين سرکوب به اعتقاد من با يک تصفيه گسترده در بEاالی نظEام همEراه    . از حاال قابل گمانه زنی نيست و به تعادل قوای آنروزبستگی دارد     
 ".برای اين اتفاق بايد پيشاپيش آماده بود. يدی شامل شخص رفسنجانی نيز خواهد شدخواهد بود که دامنه آن بی هيچ ترد

 
اگر اين رژيم چنين . عقب می نشيند سخت در اشتباه است" بدون استفاده ازقهر"اگر کسی فکر می کند که رژيم در مقابل فشارخيابان "

" جنبش سبز"تا آنجايی درمقابل ! نظام مقدس . رخوردارنمی بودکوچکترين مشروعيتی ب ظرفيتی می داشت، مقاومت مسلحانه ازآغاز از
 . "است" گفتمان اصالح طلبی"حرکت می کند و گفتمان غالب بر آن " ساختار نظام"کذايی، به کجدار و مريز می گذراند که هنوز در کادر 

 
  !"اين جنبش ، جنبش من نيست"،  ١٣٨٨ تيرماه ١٢

 
   :ن سمت و سوی جنبش تهيدستان است که دغدغه خاطر من بودهم باز اي ٩٨ بدنبال شورش آبان 

 
بEEرخالف جنEEبش کEEذايی اصEEالحات و جنEEبش سEEبز، نمEEاد . شEEورش آبEEان ، شEEورش يکEEی يکدانEEه نفEEی نظEEام واليEEت فقيEEه در تماميEEت آن بEEود "

 تکثEر در پEايين و   طيEف گونEاگون جEان باختگEان پرشEمار آن گEواه روشEنی اسEت بEر         . اعتراض خشک و خالی طبقEه متوسEط شEهری نيسEت          
ی  تشEکيل دهنEده ايEن    نيروهEا . ساکن ايران نيز می گرديEد حضورهمه اقشار جامعه که دامنه آن حتی شامل افغانهای جسور و ضد ارتجاع      

سازمان  اگريعنی جنبش سرفراز سرنگونِی تام و تمام حاکميت جمهوری اسالمی هستند که " جنبش سرخ"شورش همانا سربازان بالقوه 
 . ويرانگرخواهند بود تا کجا غيرقابل کنترل و به تبع آن   بازگشت محتوم موجی بسا سهمگينتر معلوم نيست که در دور بعدی  با  نيابند

 
اعتراضات اجتماعی بشرط آنکه بر زمينه واقعی تضاد های الينحل ميان پايين و باال  عمل کند که در ايران امروز بEی ترديEد چنEين اسEت ،           

در اين رابطه اصل ديالکتيکی . به اين معنی که هر موجی  آبستن موجی ديگر و البته شديدتر و ويرانگرتر می باشد         . ند عمل می کن   موجی
شتاب هم عمل می کند ، يعنی هرچه که جامعه به جلو می رود سيکل موجها سرعت بيشEتری گرفتEه و فاصEله ميEان مEوجی بEا مEوج بعEدی               

  ."اگر اين موجها سمت و سو نيابند به جز ويرانی حاصلی نخواهند داشتحرف من اينست که . کمتر و کمتر می شود
 

 "  شورشهای کور، جنبشهای بی صاحب"،   ١٣٩٨ آذر ٢٤
 

صالحيت عنصرانقالبی تنها در شناخت تض9اد عم9ده    . عظمت جنبش کنونی نبايد جلوی چشم ما را بگيرد. امروزهم جز اين نيست 
خالصه نمی شود ، از آن مهمتر ديدن آينده  و محاسبه درست سناريوهای ممک9ن و ش9يوه ه9ای         " گفتمان حاکم "و مداخله در تعيين     

 .درست مقابله با آنهاست
٢ 



" ب9دون اس9تفاده ازقه9ر   " در مقابل فش9ارخيابان   تازيانه و دار رژيمکندکسی فکر درست مثل سيزده سال پيش تکرار می کنم ، اگر          
. يد انها درنقطه به خطرافتادن موجوديت نظام به سرکوبی خونين روی خواهن9د آورد     بی ترد  .عقب می نشيند سخت دراشتباه است     

اي9ن البت9ه ب9ه معن9ای آن نيس9ت ک9ه  اي9ن رژي9م  در ه9ر ش9رايطی ت9وان جم9ع ک9ردن ه9ر               . هنوز سپاه  راسأ وارد درگيری نشده اس9ت     
س9ازمانيافته  يعن9ی کلي9ت نيروه9ای    "  همه م9ا "نه  نه ، اگر جمع کرد نشان قدرت او نيست ، مبين ضعف ماست ،        . جنبشی را دارد  

يعن99ی ن99اتوانی ني99روی  بران99داز در س99ازماندهی  قي99ام مس99لحانه ،   . ي99ز تمامي99ت رژي99م جمه99وری اس99المیمص99مم ب99ه س99رنگونی قهرآم
 !  مردم ايران  نيروی مدعی رهبری انقالب دمکراتيک مفرط يعنی ضعفدريک کالم 

 
زاد م9ی ش9ود ول9ی قي9ام س9رکوب م9ی ش9ود ب9ه اي9ن معناس9ت ک9ه عنص9ر رهب9ری کنن9ده ،                پ9نج نقط9ه ته9ران آ      ٨٨اگر در عاشورای      

ه9يچ بي9رون نم9ی آي9د      ٩٨ و آب9ان  ٩٦اگر از درون شورش9های ک9ور ديم9اه    . سازماندهنده  و مسلح  اصأل  در صحنه حضور ندارد        
 وقت99ی م99ردم ف99ی المث99ل  .ام99روز ه99م همينط99ور اس99ت!  بخاطرع99دم حض99ور عنص99ر س99مت و س99و دهن99ده  در شورشهاس99ت و الغي99ر  

 .اشنويه را  از لوث وجود نيروهای رژيم آزاد می کنند ، کسی را در صحنه نمی يابند تا شهر را تحويلشان دهند
 

دست بدست شدن قدرت در ايران مح9ال اس9ت ک9ه از طري9ق     . ايران هيچ راهی جز انقالب ندارد   . من در يک چيزهيچ ترديد ندارم     
ي9ا خي9ز ب9رای    . اگ9ر گ9ذار مس9المت آمي9ز ممک9ن نباش9د ک9ه نيس9ت ، دو س9ناريو بيش9تر محتم9ل نيس9ت            . دمسالمت آمي9ز امکانپ9ذير باش9     

تا آنجا که به اپوزيس9يون رژي9م برم9ی گ9ردد ، هم9ه تخ9م       ! اسالمی سرنگونی قهرآميز رژيم  و يا نشستن در انتظار فروپاشی نظام       
آنچه که از درون  آن  بي9رون  . هوری اسالمی البته محتمل استفروپاشی رژيم جم. گذاشته اند" سبد فروپاشی"مرغهايشان را در  

 . جنگ داخلی  وتهديد برهم خوردن يکپارچگی ايران شايد کوچکترين آن باشد. می آيد اما شايد در تصور بسياری نگنجد
 

 حاال ک9ه ي9ک فرص9ت    اينبنابر. اگر اين احتماالت حتی درعالم خيال هم ممکن باشند بازهم نمی توان از کنار آن بی تفاوت گذشت        
برن9ده نه9ايی آن9ی    . بی بديل با حال و هوای  انقالب بهمن در پيش است بايد با تم9ام ق9وا و به9ر قيمت9ی در رون9د جن9بش مداخل9ه ک9رد                  
س9ازماندهی کن9د ،   . است که گفتمان حاکم را تعيين کند ، شعارهای مردم را سمت و سو دهد، نيروهای پراکنده را سازماندهی کن9د           

 .انقالب نوين مردم ايران درست در نقطه مقابل انقالب ضد سلطنتی حکم9أ ي9ک انق9الب س9ازمانيافته خواه9د ب9ود      ! دهی کند  سازمان
 ،  و چ9ه کس9ی را باي9د ان9داخت    يعنی فقط مه9م نخواه9د ب9ود ک9ه چ9ه چي9ز را باي9د نف9ی ک9رد         . مسلحانه خواهد بود ، آگاهانه خواهد بود 
در ي9ک ک9الم انق9الب اي9ران ، اگ9ر       . ج9ايگزين ک9رد   اثب9ات ک9رد و چ9ه کس9ی را م9ی ت9وان      ايدمهمتر از آن اين است که چه چيز را ب    

 .انقالبی در کار باشد ، نه حاصل يک جنبش سلبی که برآيند يک جنبش ايجابی خواهد بود
 

م9ار و از ه9م   تأثيرات بالفص9ل آن ب9ر روح و روان جامع9ه بي   .  البته تا همين نقطه هم بی همتاست       "جنبش جاری نفی نظام   " حاصل
جامعه ای که تمامی هنجارهای اجتماعی و ارزشيش برهم خورده  و به مرز ُپکيدگی رس9يده  ب9ا   . ترديد بردار نيستگسسته ايران   

اين جنبش ضد افسردگی است ، اين جنبش درست مثل آنتی بيوتيک چرکهای درون جامع9ه  . اين جنبش هويت خود را باز می يايد      
وح9دت و همبس9تگی درخياب9ان ، درم9ان درده9ای ب9ی پاي9ان ت9رس ،         . ميق بی هويتی مرهم م9ی گ9ذارد  را خشک کرده  و بر زخم ع   

ب9ی تردي9د ه9ر آنچ9ه ک9ه  در آين9ده        .   شکس9ته اس9ت  تEابو بر ف9راز تم9امی اينه9ا اي9ن جن9بش      . گوشه گيری  و افسردگی در خانه هاست  
 .  از مرگ َمهسا برنخواهد گشتايران ديگر به شرايط پيش. پيش آيد، در يک چيز ترديد نمی توان کرد
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