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 انقالب در ایران  گآهن ضرب 1

بخش ایران، موضوعات بسیاری برای طرح  مبارزات رهایی  کنونیی  ی مرحلهدرباره

، چه در [1]های متعددی از این جنبش انقالبیتا امروز، روایت  1و بررسی وجود دارد. 

گزارش، مصاحبه، مقاله و ...( منتشر شده    از ایران )در قالب   ]2[داخل و چه در خارج

مغ یا  ناکاویده  مسائل  از  برخی  مایلم  مقاله  این  در  روایتاست.  این  در  در فول  را  ها 

کنم.  برجسته  جاری  جنبش  ماهیت  رسانه   [3]خصوص  که  نماند  جریانِ ناگفته  های 

دقیق تصویر  نمی  ی اصلی،  ارائه  است  وقوع  حال  در  ایران  در  آنچه  البی از  های دهند. 

(، NIACجمهوری اسالمی )از جمله شوراِی جنجالیِ ملیِ ایرانیان آمریکا یا نایاک )

ها، و همچنین نهادها که در قالب گزارشگر رسانه   حاکمیتپروپاگاندای  ی وسیع  شبکه 

شخصیت  می و  فعالیت  دانشگاهی  سفیدشوییِ  های  پیِ  در  مجدانه    مند نظامکنند( 

بنابراین، تعجب های حامیجنایت های جریانِ اصلی آور نیست که رسانهشان هستند. 

کنند تا با تحریف  ران آنان عمل می و طرفدا  این حاکمیت  تطهیر   برای ای  عنوان عرصه به

  هاجنایتاین  ی این افراد و نهادها، در  شان را تبلیغ کنند. همه واقعیت، تصویر مطلوب

از جنبه و خشونت برخی  بر  مقاله  این  در  تاریخیِ -های جغرافیاییها شریک هستند. 

 کنم. جنبش انقالبی جاری در ایران تمرکز می 

 

 تنوع اعتراضات  
های مانندی را از حیث ویژگیکید کرد که تنوع بیأدر خصوص اعتراضات باید ت

از دانش آموزان   –کنیم. افراد در سنین مختلف  شناسی اجتماعی، تجربه می جمعیت

؛ و مردمی از »اقوام« یا به یرهایکوسال یا باالتر؛ زن، مرد و    ۷۰دبستانی تا سالمندان  

کرد، بلوچ، ترک، عرب، فارس، ترکمن، لر، و ...( به  های مختلف )یت تر ملتعبیر دقیق 

گستره شکل اعتراضات هستند. همچنین  درگیر  فعاالنه  به صورت  و  گوناگون  ی های 

 

ی متن اولیه همراه  متن حاضرر نخسرت به زبان انگلیسری در مأخی زیر منتشرر شرد. متن حاضرر ترجمه 1

. از فخرالدین بهجتی فارسی ضرورتی نداشتی متن  یی است که برای خوانندههابخش  و تعدیل  با حیف

 ی متن به فارسی سپاسگزاریم.برای ترجمه
Torkameh, Aidin. (2022): “Rhythm of Revolution in Iran: In the Name of 

Zhina (Mahsa) Amini.” The Bullet. 
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اتحادیه از  انجمنمتنوعی  و  فراخوانها  یا  و  زدند  اعتصاب  به  دست  برای ها،  هایی 

های دانشجویی در انجمنی  فزایندهتوان تعداد  اعتصابات صادر کردند. در این میان می 

شهرهای مختلف کشور از جمله در تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، قزوین، همدان و اراک 

های کارگری و سندیکاها مانند سندیکای کارگری اشاره کرد. همچنین طیفی از اتحادیه

هفت  نیشکر  دکارگران  نفت  کارگران  قراردادی،  کارگران  سازماندهی  شورای  ر تپه، 

های استان عسلویه، تجار در بازار بزرگ تهران، بازار شیراز و بازارهای شهرها و شهرستان 

تشکل  هماهنگی  شورای  بوشهر،  پتروشیمی  کارگران  معلمان کردستان،  صنفی  های 

میدان گازی پارس جنوبی را برشمرد. جمعی دیگر مانند    1۴مدارس ایران، کارگران فاز  

های پرنفوذی را در حمایت از خیزش انقالبی  بلوچ، بیانیه   تپه و زنانزنانِ کارگر هفت 

 اند.  صادر کرده

ی گیشته تا چه اندازه  دهد که اعتراضات مداوم مردم در هشت هفته ها نشان می این

  رسد به نظر می ساخته است.    فعالرا  های مختلفی از نیروهای اجتماعی متنوع  بخش 

ز نیروهای اجتماعی را حول برخی اهداف  که شعار »زن، زندگی، آزادی« طیف وسیعی ا

ی ایرانیان فارغ است. این نیروها، خواهان زندگی آزاد برای همهمشخص، متحد کرده  

مسئله گرچه  هستند.  ملیت/قومیت  و  میهب  جنسیت،  رفع  از  ضرورت  »حجاب«  ی 

است، اما مطالباتی مبنی بر خودگردانی  های جنسیتی و میهبی را برجسته کردهتبعیض 

 در ایران، نیز مطرح شده است.  شدهقومیهاِی ت مل

دلیل فقدان مراجعِ موثقِ مستقل، تصویر روشنی از وزنِ نسبی نیروهای گوناگون به

داشته  وضعیت  از  کلی  برآوردی  بخواهیم  اگر  نداریم.  اعتراضات  در  درگیر    اجتماعی 

طلبان طرفدار پهلوی است.  سلطنت توان گفت پرسروصداترین موضع از آنِ  باشیم، می 

 عمالا چه  های جریان اصلی به سمت آنبا این حال اگر توجه و تمرکز خود را از رسانه

رسد که حضور در میدان در جریان است برگردانیم و روی آن متمرکز شویم، به نظر می

پهلوی  آن  طرفداران  پروپاگاندای  عظیم  ماشین  نیست.  صرف  بهها  چشمگیر  رغم 

است مردم را به سمت خود بکشد و بسیاری از مردم فعاالنه  های هنگفت نتوانسته  نههزی

است که حتی همین سطح از حمایت از رژیم پهلوی   گفتنیکنند.  نهاد سلطنت را رد می 

کرد. اکثر معترضان طرفدار بازگشتِ    ارگانیک تلقی   ااتمامی فرایندی  را نیز نباید نتیجه

به این دلیل   ااعمدتپهلوی هستند. این پییرش انفعالی نیز    لمنفعپهلوی، پییرندگانِ  
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را  متفاوت  و  جایگزین  رویکردهای  گیشته  سال  صد  ظرف  مرکزی  دولت  که  است 

بینیِ این پییرندگان انفعالی تا است. باید توجه داشت که جهانکرده  سرکوب و حیف  

محوری است  ملی ِ تحد زیادی، محصول و محدود به دیدگاهِ ایرانیستی/فارسیستیِ دول

 که طی قرن گیشته تولید و تحمیل شده است.  

هاِی ها و جنبش ها، چهره ، ایدهمندنظامای  ، به گونه قبل و بعد از انقالبهر دو رژیم  

اند.  کرده  2سازییافته را عادی اند و ترور و کشتار سازمان را سرکوب و حیف کرده  بدیل

ها، احزاب و روشنفکرانِ چپ را سرکوب و دو رژیم همواره جنبش   هرعنوان مثال،  به

وجود  های بسیاری از این سرکوب در تاریخ پیش و پس از انقالب نمونهاند.  حیف کرده

 توانند آزادانه فعالیت داشتهبهای مترقی  در یک محیط سیاسی گشوده که گروه دارد.  

 داشت. بسیار کمتری خواهند نفوذ  احتماالاباشند، حامیان و طرفداران پهلوی  

 

 جغرافیاهای انقالب 
های تر از اعتراضات سالجنبش انقالبی جاری، نه تنها از نظر جغرافیایی گسترده

آبان    13۹۶، دی  13۸۸ ایران  13۹۸و  نوپدیدی  که دارای ویژگی،  در  و  متمایز  های 

تر از چند روز به تمام مناطق کشور گسترش یافت.  که اعتراضات در کم است. نخست این 

بودند. برخالف اعتراضات   شهر کشور، درگیر شده   ۸۰در روز پنجم اعتراضات، بیش از  

ترین شهرها )اشنویه و پیرانشهر( ، از غربی   جنبش انقالبیاین  های اخیر،  خونین سال 

از شمالیبه شرقی  و  )زاهدان(  به جنوبی ترین  )بند  ترینترین )رشت(  عباس( رشهرها 

است. الگوی مشابهی از پراکندگی جغرافیایی درون هر شهر نیز مشهود   گسترش یافته 

است. به عنوان مثال، در شهر تهران، که دارای بیشترین شکاف طبقاتی در میان   بوده 

نشین مانند زعفرانیه در شمال  های اعیانشهرهای کشور است، از ثروتمندترین محله

تا مح پا شده  روم گرفته  بر  آباد در جنوب، تظاهرات  نازی  مانند فالح و  ترین محالت 

تجربه این، در حال  بر  مبارزهاست. عالوه  از  نامنظم هستیم که ی شکلی  ی خیابانی 

است. موضوع جالب این  و در مواردی از کار انداخته  کرده  نیروهای امنیتی را خسته  

 
2 normalised 
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میهبی  در  حتی  که  )است  ایران  شهرهای  سنتی ترین  صورت  به  که  مشهد(  و  قم 

ور شعلهاعتراضات  اند، نیز  رفته اسالمی به شمار میترین سنگرهای جمهوری مستحکم 

 است.  شده  

بنابراین، اعتراضات، تمام جغرافیای ایران را درنوردیده است. در مقایسه با اعتراضات  

دانشگاه  نگقبلی،  روشن  را  انقالب  آتش  فعاالنه  صورت  به  بیشتری  داشته های   اند.ه 

ند  اه تحصن نیز زداعتصاب و  های دانشجویی به تظاهرات محدود نبوده و دست به  کنش 

اند(. دانشگاه الزهرا، به عنوان متحمل شده   ااهایی بوده که متعاقب)و این به رغم هزینه

شد از نظر سیاسی یکی از جنسیتی که تصور می زنانه و تک  اایک دانشگاه دولتی صرف

خنثا کارمحافظه  و  دانشگاه ترین  قدرتترین  به  باشد،  ایران  به  های  شکل  مندترین 

ترین است. گفتنی است که دانشجویان دانشگاه الزهرا، یکی از مترقی اعتراضات پیوسته  

اند. اعتراضات شعارهای جنبش؛ »مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر« را سر داده

ی خیزش به فضای فیزیکی  است. گستره   فته برگرعالوه بر این، مدارس کشور را نیز در

است. این میلیون بار توییت شده    2۷۰و هشتک مهسا امینی بیش از    محدود نشده 

هشتک  مقایسه،  برای  رساند.  ثبت  به  توییتر  تاریخ  در  را  جدیدی  رکورد  عدد، 

BlackLivesMatter  اواسط سال از  توییت شده    ۶3تاکنون     2۰13،  بار  میلیون 

 . ]۴[است

رهاییش جنبش  عار  از  برخاسته  کردی  شعاری  ئازادی«،  ژیان،  »ژن،  بخش 

سرعت به شعار اصلی جنبشِ ایران تبدیل ه خواهانه زنان کرد، در زمانی کوتاه بآزادی 

معترضان را از طبقات اجتماعی اتحادبخش  ی پیوندی  ی رشتهشد. این شعار به مثابه 

کم به شکلی صوری به دست اجتماعی،  فضای    ی هامختلف، چه از مراکز و چه از حاشیه

ای دیرپا و بنیادی بر سر شکلِ چرا که مناقشه 3صوریگویم هم متصل کرده است. می 

 است. بدیلِ سازماندهی سیاسی فضا بعد از جمهوری اسالمی در جریان بوده 
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 مستعمرات داخلی 
تاریخی این جنبش، -های جغرافیاییپیش از شروع بحث، اشاره به برخی از زمینه 

ه عنوان یک دولت و ی ایران، بشده تحمیل  اااجبار  ۴یابیضروری است. پیش از شکل

ی رضاخان گیاری دودمان پهلوی به وسیلهتوان به پایهقلمروی ملی، که تبارش را می

یا ممالکی   هاای متشکل از دولتبازگرداند، ایرانِ دوران قاجار، مجموعه 1۹2۵در سال  

- ی باالیی از استقالل سیاسیبود که اگرچه تا حدی به هم متصل بودند اما  از درجه

تهران( برخوردار بودند. این موضوع در نامِ رسمی امپراتوری اقتصادی نسبت به پایتخت )

یافته  تجلی  نیز  محروسهبود:    قاجار  ایرانممالک  اعمال  ی  به  قادر  مرکزی  قدرت   .

ی ممالک محروسه نبود. ساخت یک و پراکنده  ۵مانند غرافیاهای جزیرهاقتداراش بر ج

زیرساختی( گوناگونی -نهاد سیاسیِ متمرکز و یکدست، نیازمند شروط مادی )فناورانه

 111۴-۸۸۰انگیز امپراتوری صفویه )است که در آن دوره وجود نداشت. اگر دوران بحث

سخیر ایران توسط مسلمانان، یکی از  ( را نادیده بگیریم، حداقل از زمان ت خورشیدی 

است.    بوده ثر  ؤمی ایران، فقدان یک قدرت مرکزی  کننده های برجسته و تعیین خصیصه 

بالفعل ژئوپلتیکی دارای مرزهای مشخص در به مثابه   ۶غیابِ ایران  ی یک موجودیت 

گیری ایران همچون یک دولت مدرن قرون پیش از پادشاهی پهلوی، برای فهم شکل

برای مبارزات انقالبی جاری در ایران، ثری  ؤمهای  ی حاضر مهم است و داللتزمانهدر  

 در آن مستتر است. 

  1۰۰بیش از  ی خونین« زاهدان شاهد به قتل رساندن  در »جمعههشتم مهرماه،  

نفر در   هابالغ بر ده . همچنین  از معترضان در استان سیستان و بلوچستان بودیم  نفر  

ترین  شده بر این نکته مهم است که بلوچستان مستعمرهکید  أت.  اندشده کردستان کشته  

از این حیث می   ی منطقه  بلوچستان در فضازمانی  ایران است.  توان استدالل کرد که 

متفاوت از فضازمانِ مراکزی مانند تهران قرار دارد. کردستان، خوزستان، ترکمن    کامالا

 
4 formation 
5  island-like geographies 
6 The absence of Iran 
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 هستند. کشتار مشابهی نیز   تاریخ معاصر  در    ۷هااز دیگر مستعمره  صحرا و آذربایجان
آبان   اعتراضات  عرب  13۹۸در  شهر  این  داد.  رخ  ماهشهر  از  در  دیگر  یکی  نیز  زبان 

 ترین مناطق ایران در خوزستان است. شده استعمار

نشینان و عشایر ایران  کشی مستعمرهسازی( و حتا نسلکوچ اجباری )آوارهسفانه  أمت

امر جدیدی نیست. این اعمال وحشیانه به صور مختلف، دست کم از زمان صفویه وجود 

ملت در زمان -آمیز دولتیابیِ تحمیلی و خشونت است. با این حال از طریق شکلداشته  

مستقل تا مستقلِ بلوچستان، بود که مناطق نیمه   132۰تا    13۰۴رضا شاه پهلوی از  

آذربایجان و ... با درجات متفاوتی از اجبار به درون کردستان، خوزستان، ترکمن صحرا،  

مرکزی دولت  فضایی  و  زمانی  شده   ۸ماتریس  و کشیده  تعمیق  باعث  فرایند  این  اند. 

تشدید   تولید استعمارِی ایران همچون یک فضای دولتی ملی شد؛ فرایندی که رژیم 

 بعدی، یعنی جمهوری اسالمی آن را تشدید و تعمیق کرد.

 

 استعمار داخلی و زبان فارسی

  ۹زبان دارند. تولیدِ ایرانساکنانی غیرفارسی   ااجمعیت قلمروهای استعماری، عمدت

با تحمیل اغلب خشونت به     هم درآمیز فارسی به عنوان زبان ملی،  عنوان دولتی ملی 

افی کننده و شک بیگانه ثیری  أتاست. برکندنِ مردم از فرهنگ و زبان بومی خود،  آمیخته  

نسلی در این مناطق بر جای گیاشته است. فارسی به این ترتیب همچون عاملی  میان 

است. قتل وحشتناک   عمل کرده  1۰کننده و کلیدی در تولید استعماری ایران تعیین 

است.  ی زبان/استعمار را برجسته کرده  داده از پس آن، مسئله مهسا امینی و جنبش رخ 

در تظاهرات جاری در خارج از کشور به زبان انگلیسی   ترین شعارهایی کهیکی از رایج

 
7 colonial 
8 the spatial and temporal matrix of the central state 
9 The production of Iran 
10 the colonial production of Iran 
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از قضا نام او ژینا  اما    11« اسمش را بگو: مهسا امینیشود چنین است: »سر داده می 

 است که نامی کردی است و مهسا نام دوم او به فارسی است.  

ی تاریخی استعمار داخلی در ایران، کماکان تحلیلی مارکسیستی از رغم سابقه علی

ها و رویکردهای به سنت   ااعمدتهای مارکسیستی ایران  وجود ندارد. تحلیلله  أمساین  

ها توجهی  اند و در آنمحور( محدود شدهفرهنگمدرن )ارتدوکس )اقتصادمحور( یا پسا

های جنسیتی، و سرکوب زبانی نشده  ا و تفکیکهبه مسائل استعمار داخلی، تبعیض

 است.  

ی است. اما این موضوع همه  12ایران به عنوان یک دولت ملی، جغرافیایی استعماری 

(  گری فارسی )  فارسیسمکند. اگر ماهیت استعماری فضای ملی را با  داستان را بازگو نمی
صریح  با  ملی  فضاِی  جنسیتی  و  جنسی  وجوه  کنیم،  به تعریف  ارجاع  با  شکل    ترین 

. این  اندهم مرتبط ا ب البته    یسمشیعو    سم فارسیشود.  فهمیده می   (گری شیعه شیعیسم )

 یسم و شیع  سمملت است که وجوه فارسی-یک دولتدر مقام    جمهوری اسالمیمنطقِ  

  ام.نامیده  13فارشیعیسم ای که آن را کند، پدیده بندی می را در یک کل مفصل 
 

 بدن، دولت، انقالب    
های غیرت«، و طیفی از صفت طلب«، »بی تجزیهدر بافت مبارزاتی انقالب ایران، »

دیگر مشابه  می   جنسی  برده  کار  به  با هدف خاصی  مترادف  کلماتی  عنوان  شوند.  به 

زاده« همگی به یک معنی و فروش«، و »حرامریشه« »وطنوطن«، »بی همچنین »بی 

های روند. به این ترتیب مردمانی که خواهان کنترل بر بدن به عنوان دشنام به کار می

های خود را پس  فردی و جمعی خود هستند و هر نوع اقتدار بیرونی و تحمیلی بر بدن

برچسبمی  با  تجزیهزنند،  مانند  بی هایی  وطنطلب،  خطاب فروش،  غیرت،  خائن  و 

 
11 Say her name: Mahsa Amini 
12 colonial geography 
13 Farshiism 
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و حیف   1۴هامند بدن آموزِی( نظام ساژ )دسترِکوشیده است تا با دِ  حاکمیتد.  شونمی 

، سیاست اعمال فضای مسطح، همگن  فارشیعیسمای و زبانی از طریق  های منطقهتفاوت

 کند. ش را تحمیل ساز و یکدست

تر در واقع، با دو جبهه مواجهه هستیم. از یک سو؛ حامیان نظم مستقر )که وسیع 

شدت ههای فردی و جمعی بی اسالمی است( و متعهد به سرکوب و انقیاد بدناز جمهور

ای مانع از هر شکلی از خودگردانی و خودمختاری بشوند. از اند تا به هر شیوه در تالش

صریح،   سوی دیگر؛ آن دسته از نیروهای مترقی و پیشرو را داریم که به صورت کامالا

بدن  خودگردانی  جخواهان  و  فردی  به های  از  و  هستند  و شناخته رسمیت معی  شدن 

تفاوت تکثیر  میاستمرار  دفاع  جبهه ها  است؛  کنند.  واحد  پرچمی  خواهانِ  نخست  ی 

است. در همنوایی ازخودبیگانه و وحدتی انتزاعی، که به طور بیرونی از باال تحمیل شده  

ارگانیک   ها، چندصدایی، و تکثرگیری تکثر پرچمی دوم خواهان شکلکه جبهه حالی

توان همچون جنگ زا و از پایین است.  این تضاد را به این ترتیب می به شکلی درون

»تک برابر   1۵بودنِ«آهنگیضربمابین  در  مستقر  ملی  طبقاتی/  نظم 

 بخش توصیف کرد.  یک نظم اجتماعیِ رهایی 1۶بودنِ«آهنگی»چندضرب

تجزیهآن خطر  از  را  مردم  که  می هایی  ایران  عمومترساننی  افراد   ااد  همان 

نگران تجاوز به پیکر مقدس »ملت« توسط بیگانگان و   ااای هستند که ظاهرزدهجنسیت 

باشد:    مرکزی ها باید ملک طلق یک اقتدار انحصارِی  ها هستند. تجاوز از دید آنخارجی

تواند عامدانه فرزندان خود پدر، ولی، دولت. بر اساس همین منطق است که پدر/ولی می

از بین ببرد و در عین حال قصاص )که متاسفانه در قوانین اسالمی، متداول است( را  

در مورد او اجرا نشود. این همان منطق دولت ملی )اسالمی یا غیراسالمی( است که در 

 میهن، آبادی« نمود پیدا کرده است.  مشخصن »مرد، ،شعارهای ارتجاعی این روزها

 

 
 

14 a systematic dressage of bodies 
15 mono-rhythmicity 
16 poly-rhythmicity 
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 »مرد، میهن، آبادی« و فاشیسم    

آریاییراست افراطیِ  فاشیسم  از  طیفی  که  ر  ایرانی  سلطنت گرایان  طلبان  گرایان، 

شیع)پهلوی  و  محافظه طبقه   گری فارسی/گراییایرانتا    گرایان  هها(،  متوسطِ  را ی  کار 

لیبرالی  دربرمی ایناسیونالیستی از حقوق دارند. آن  - گیرد ر برداشتی  به  ن ترتیب  ها 

نیستند. بر این اساس، آنان   1۷قادر به دیدن حقوق ورای چارچوب فردگرایانه و موروثی 

های فردی  اگرچه از حقوق فردی مانند حق آزادی بیان و اظهارنظر و کنترل بر بدن 

می  یا دفاع  شهری  محلی،  خودگردانی  برای  جمعی  حق  گونه  هر  همزمان  اما  کنند 

های حقِ بندی تمامی شکل گرایان با طبقه کنند. راست ی ای را محکوم و تقبیح ممنطقه 

ایران را    1۹طلبانه که »تمامیت ارضی«ذیل گرایش تجزیه  1۸جمعی برای خودگردانی

می  مخاطره  رسمیت به  از  مانع  حقِ  اندازد،  هرگونه  می یابی  چنین  جمعی  در  شوند. 

، )افزون گرافارسی/گرا رانهای ایتر؛ الیت طلبان و به طور گستره بافتاری است که سلطنت 

ی ایران، شدن« یا تجزیهای ایرانیان را از »سوریهبر جمهوری اسالمی، و همسو با آن(  

نیست   حاکمیتاین است که چنین گرایشی مختصِ    دارند. نکته ترسانده و برحیر می 

یا در معنایی   »مخالفان« ازجمله طرفداران پهلوی برخی  بلکه همچنین در دستورکار  

دور از ذهن نبود که  تمامی   قرار دارد. در نتیجه اصالا  گرایان فارسی/گرایانایرانتر،  وسیع 

شده، حول شعار ضدانقالبی »مرد، میهن، آبادی« متحد شوند؛ شعاری که های ذکرگروه

گرایانه ناسیونالیستی و توسعه  زده،جنسیت   روشنی مضامین و محتواهایی پدرساالرانه،به

 فارشیعیسم توان نامی دیگر برای آنچه که من  دارد. شعار »مرد، میهن، آبادی« را می 

 نامم دانست.  می 

جناح خاصی از چپ ضدامپریالیستی ایران نیز موضع مشابهی در این خصوص دارد. 

اما در  های فردگرایانه آغاز نمیفرضبا پیش  ااگرچه لزوم از همان موضع  کنند  نهایت 

می راست دفاع  لحظهگرایان  بگیارید  روی  کنند.  بهای  موسوم  محور   جریان  »چپ 

 
17  individualistic paternalistic 
18 self-determination 
19 territorial integrity 
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گرایان، بین  ی بین چپ محور مقاومت و راستمقاومت« متمرکز شویم. همین رابطه

چپ محور مقاومت و جمهوری اسالمی هم وجود دارد. یعنی اگرچه چپ محور مقاومت  

موضع واحدی دارند که همان »دفاع اما  نافع متفاوتی دارند،  م  ااظاهرو جمهوری اسالمی  

ها  ای« است. این به اصطالح ضدامپریالیستاز جمهوری اسالمی به هر قیمت و هزینه

مبارزه  نه  ایران  اعتراضات  که  هستند  دغدغهمدعی  از  برآمده  و  ارگانیک  و ای  ها 

آمریکا و غرب است که از   های ایرانیان، بلکه کار »دشمن«، یعنی امپریالیسم خواسته

برند. در نتیجه، هم جمهوری اسالمی و هم چپ سازی منفعت می ای و سوریه  تجزیه

محور مقاومت معتقدند امپریالیسم غربی، مردم ایران را برای اعتراضات تحریک کرده و 

ن و گوناگوثر  ؤمای از نیروهای  ستیزی قالبی، گستره است. این نوع امپریالیسمفریب داده  

- های امپریالیستی مانند روسیه و چین و نیز خودِ شکل دولتاز جمله نقش سایر قدرت

ستیزی قالبی در واقع، روابط طبقاتی موجود از گیرند. این امپریالیسمملت را نادیده می

 کند.  جمله تفکیک جنسیتی و استعمار داخلی را توجیه می 

خوانش   در  شیوهدرواقع،  به  غیرالیهمیکور»امپریالیسم«،  انتزاعی،  و   2۰مندای 

امپریالیسم    22شود و در نتیجه از فهم ماهیت نابرابر و چندمقیاسیِ درک می  21مسطح 

استعماری چندالیهسرمایه منطق  و  نهایت، چپ محور   23داری  در  است.  ناتوان  اش 

آمریکایی امپریالیسم  ایرانی،  می-مقاومت  طرد  را  آنغربی  برای  فقط  اما  که کند 

مقامت،   محور  دیدگاه چپ  اساس  بر  بکشد.  آغوش  به  را  روسی  و  امپریالیسم چینی 

به این معناست که   خودکارموضع ضدآمریکایی یا ضدغربی جمهوری اسالمی، به طور  

خود را به تعلیق درآورده و از دستورکار   ی خواهانهاپوزیسیون باید مبارزات ترقی  نیروهای 

 ای آن دفاع کنند.  ازجمله مداخالت منطقه حاکمیت 

امپریالیستی(  تعجب )ضد  چپ  از  خاصی  بخش  که  نیست  همین  آور  نیز  غربی 

مواجههموضع  در  را  دارد. چپگیری  اسالمی  جمهوری  با  وا  ی  در  مقاومت  قع  محور 

 
20 non-stratified 
21 flat 
22 uneven and multi-scalar nature 
23 multi-layered 
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بازنمایی دنباله  واقع  در  مقاومت،  محور  چپ  هستند.  غربی  چپ  همین  ی کننده روی 

های اعتراضی درون  موضع همین چپ غربی ضدامریکایی است که یا در خصوص جنبش

ی اصلی خود را همان حفاظت از شکل دولت  کنند و یا دغدغهایران سکوت پیشه می 

خودمی  دولت  شکل  که  نیستند  متوجه  و  تعریفی  لفه ؤم  دانند،  ی  کننده اصلی 

های ضدامپریالیست غربی  ی این چپهای ناآگاهانه گیری موضع  امپریالیسم غربی است.

های جمهوری اسالمی،  نسبت به جمهوری اسالمی، و یا سکوت آنان در خصوص قساوت

ویژه در میان ایرانیان شده  اعتباری کلیتِ جریان چپ بهباعث بدنامی و بی   همگی عمالا

رسد  می   گراشیعه  ی است. وقتی بحث به تضادها و اعتراضات داخلی ایران درون جامعه

از   هاروی(، این چپبرخی  و دیوید  علی،  کوربین، طارق  )از جمله جرمی  غربی  های 

های انتزاعی و پراشتباه  ی تحلیلتقریبا چیزی برای گفتن ندارند. این مسئله باعث ارائه

نتیجه است.  شده  آنان  سوی  همسویی    از  و  شباهت  که  شده  که  به آن  است  حدی 

در  مثالا  غربی و نظراتی که  های این بخش از چپ  توان تمایز چندانی میان دیدگاه نمی

می انتشار  تحلیل تسنیم  چنین  شد.  قائل  منعکس یابد،  موضع  هایی  تقویت  و  کننده 

 است.    حاکمیترسمی 

از جامعه انتقادی ملموس  ایران که    2۴ی چندملیتی فقدان دانش  و بسیار متکثر 

اصلی غربی و پروپاگاندای جمهوری اسالمی ممکن و تسهیل های جریان  توسط رسانه 

توسعهشده  و  روی گسترش  بر  مخربی  و  منفی  بسیار  تاثیر  رهایی،  مبارزات  بخشِ  ی 

این است که این  له  أ مساست.  گیاشته    ]۵[ی ایرانیهای مستعمرهجمعی، در میان ملت 

)با  امپریالیسم انتزاعی  اروپاییبی کید  أتستیزِی  امپریالیسم  روی  بر  یکسویه  و  - جا 

دولت   بازتولید  با  سرمایهآمریکایی(  شکلملی  از  تاریخی دارانه  بلوک  هرگونه  گیری 

ایران در مترقی جلوگیری می انقالبی  نیروهای  واقع، همین منطق است که  کند. در 

 صدد دگرگونی آن هستند.  

سازی« از سوی ای ی کشور« و »سوریههای »تجزیهفاده از گفتمان باید نسبت به است 

ترین حامی و ، مهم حاکمیت ایرانچپ محور مقاومت، محتاط باشیم. از یاد نبریم که  

 
24  multinational 
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   ]۶[سازی فضای سیاسی ای پشتیبان رژیم اسد و در نتیجه، خود، از عامالنِ اصلی سوریه

سازِی مداومِ فضا  ای نقش را در سوریهاین  ید  اند. در نتیجه تمامی نیروهای انقالبی بابوده 

مراتب فضایی جدید در ایران است( جدی ها و سلسلهبندی )که معطوف به تولید تقسیم 

تردید   کردن این استراتژی در  عملیزدنِ جنبش انقالبی،  برای زمین   حاکمیت بگیرند.  

ی متناسبی را در این  لههای مقابنخواهد کرد. در نتیجه، نیروهای انقالبی باید استراتژی 

 خصوص بپرورانند. 

ی حیاتی ملل استعمارشده در ایران و ضرورت ایجاد این بحث توجه ما را به مسئله

فضایی  غیرمتمرکز  و  سیاسی  سازمان  یا   2۵یک  دموکراتیک  کنفدرالیسم  )مانند 

ای یابی و خودمختارِی منطقه کند. تنها با رسمیت فدراسیونی چندملیتی( معطوف می

ی جمعیِ ارگانیکی و قدرتمندی تشکیل داد. در غیر این صورت، توان جبههست که می ا

حاکمیت  های موجود سلطه را بازتولید خواهد کرد، حتا اگر  آسانی شکل بهجبهه  این  

آورد کار  سرِ  بر  فمینیستدیگری  آنارشیست .  مارکسیست ها،  نیروهای ها،  سایر  و  ها 

 در نظر بگیرند و نقش زنان در این خصوص بنیادی است. خواه، باید این موضوع را  ترقی

 

 هراسی ی اسالمسوزان: مسئلهروسری
)عموم ایران  در  اعتراضات  که  کنیم  روشن  را  مسئله  این  علیه ااباید  بر  اسالم (  ی 

ها اعتراض بر بدن   های سلطهایرانیان به حجاب اجباری و دیگر شکل بسیاری از  نیست.  

هراسیِ متفاوت از تصویب قوانین ضدِحجاب بر اساس اسالم  دارند )این موضوع کامالا

کشند،  های خود را در فضاهای عمومی به آتش می (. زنان شجاعی که روسری است  غربی

کنند. آنان  می کید  أتهای فردی و یا اجتماعی(  ) آزادی   2۶انی دبر ضرورت وجود خودگر

از   مندنظامت که به صورت ای هستند که بیش از چهار دهه اسخواستار حقوق بنیادی 

کیو  تیبیجیی الآنان سلب شده. زنان ایرانی و دیگر معترضان، از جمله اعضای جامعه

 
25 non-central political organization of space 
26 autonomy 
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فضا و    2۸، خودشان هستند. آنها اهمیت بنیادین حق به شهر  2۷خواهان حقِ زندگی 

، معترض هستند.    و نهادهای طبقاتی آن  به حاکمیت   کنند. ایرانیان تفاوت را تصریح می 

است  که در   گری شیعهدر واقع آنچه که در معرض خطر است، شکل خاصی از اسالم و  

 است و نه اسالم به خودِی خود.تجسم یافته حاکمیت 

برند  ی سلطه رنج می »ایرانیان« در واقع از طیفی از اشکال متقاطع و به هم پیوسته 

ی اسالمی است؛ همچنان که جمهوری اسالمی خود تراکم  اما حجاب فشردگیِ جمهور

 جمهوری اسالمی  2۹یابیِ و فشردگیِ روابط طبقاتی مسلط است. حجاب، در واقع مادیت

ی حجاب )و زبان فارسی( است که جمهوری به واسطه  اا در زندگی روزمره است. دقیق

توانسته است سلطه  تعبیری دیگر،  اسالمی  به  بخشد.  استمرار  را  اجباری، اش  حجاب 

. بنابراین، حجاب اجباری یکی از ارکان ]۸[است   یسمشیع یابی و فشردگی/تراکمِ  مادیت

 بنیادین تمامیت روابط سلطه در ایران است. 

است که ریشه   جنسیتی  آپارتایدی نظام  دهنده حجاب، به آشکارترین شکل نشان

ایدئولوژی   حاکمیت  گرانهشیعهدر  الیهی  اولین  زنان  بدن  اگرچه  برخورد دارد.  ی 

بر اساس زنان را هدف قرار نمی  فقط بدن  گری شیعه آمیز دولتی است  خشونت دهد. 

های ی بدننباش!(. همه  ااها یا مرد هستند و یا زن )یا مرد باش یا اساس، بدنگری شیعه 

باشند.    که امکان زیستن داشتهشوند، چه رسد به ایندیگر از حیث وجودی انکار می

رابطه همجنس مجازات  همچنین،  است.  سنگسار  ازدواج  از  خارج  جنسی  گرایان ی 

ی شرعی، در معرض مجازات اعدام قرار دارند. نباید لحاظ قانونی و بر اساس قاعدههب

که اگر »ایرانیان« )چه مرد چه زن( التزام عملی به والیت فقیه نداشته  فراموش کرد  

های دولتی از جمله تدریس در مدرسه و دانشگاه،  ها و فعالیت توانند در شغلباشند، نمی

وکالت، قضاوت و بسیاری موارد دیگر استخدام شوند. تمام این فرایندها، سازوکارهای 

 
27 right to life 
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بدنبیگانه   مندنظام  تولید  و  رامسازی  و  هستند، سازوکارهایی که   3۰شدههای مطیع 

 بیش از چهار دهه اجرایی شده است. 

 

   و انقالب 31روزمرگیِ دولت

این جبهه از درون متکثر اما  شکل گرفته است.    حاکمیت  ی  ای واحد بر علیهجبهه

میان، سلطنت   تضادپایهو   این  در  فاشیست است.  و  از  طلبان  پهلوی،  های حامی رضا 

برنامه  برخوردارند.  صدا  این  انتشار  برای  مادی  ابزارهای  نیز  و  صدا  های بلندترین 

روزهگسترده هر  ارتجاعی  رسانه ی  کانال  از  آنان،  و ی  تلویزیون  اصلی،  جریان  های 

نشنال، منوتو و ایندیپندنت فارسی تبلیغ  اینترزبان همچون ایران  های فارسیخبرگزاری 

ها  می  آن  مطالبات بهشود.  جای  به  را  خود  امیال  که  هستند  تکاپو  و  تالش  در  جد 

پایی در میان بخشی از گرایان( جای  طلبان )پهلوی ، سلطنتالبتهمعترضان قالب کنند.  

شود که ، مشخص می گیرد نگاهی اندازیمها می ایرانیان دارند. اما اگر به آنچه در خیابان 

تحمیل  آن و  رواج  ندارند.  را  باال  دست  پروپاگاندای   مند نظام ها 

و    ی نهیاگرافارس/گرایانهایران کرده  رسوخ  اذهان  شکلثیر  أتبه  در  به عمیقی  دادن 

اساسجهان و  ایرانیان،  افکار عمومی  و  به خودِ »ایرانیان« داشتهدر شکل  اابینی    دادن 

محور خاصی مرکزگرا، شکل ناسیونالیستیِ دولتی  گرانهساست. یک قرن آموزش فار

عنوان سدی به   فرهنگ/است. این دانشسازی کرده  از »دانش تاریخی« را تولید و عادی 

های ی ملت گرایانههای انتقادی غیرملیگیری و گسترش »تاریخمستحکم در برابر شکل 

اگرچه میزان باالیی از اتحاد  ی انقالبی  کند. در این لحظهعمل کرده و می   32ایران« 

ثیرات أتتوانیم  مابین نیروهای بسیار متکثر و متضاد اپوزیسیون را شاهد هستیم، نمی 

ین روند بیانگر ملت را انکار کنیم. ا-مخرب یک قرن سرکوب مادی و فرهنگی، دولت

ملی    مبنای تکوین دولت قبل و بعد از انقالب سازِی استعمار است که در دورانطبیعی 

است.   نیز    حاکمیتبوده  را  زنان  سرکوب  و  اجباری  حجاب  گیشته  سال  چهل  در 
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های تحت ستم در ایران اما ملیتی  لهأمسسازی  سازی کرده بود. عمقِ طبیعیطبیعی 

پردامنه تاریخی  لحاظ  از  کم  همزمان دست  تا  است  آن  وقت  اما  حال  هست.  نیز  تر 

ملل   نابودسازی یکی و های سرکوببدن  ستم وتحتاستعمار  داد.  قرار  شده را هدف 

می نخوردهدست موجود  نظم  بازتولید  به  نهایت  در  دیگری  چنین  گیاشتنِ  انجامد. 

 . نجامدبی تواند به یک زندگی معمولی برای همگان ای نمیسویهاستراتژی یک

نمی رو  همین  ساده از  خوشتوانیم  گستردهلوحانه  طیف  اما  باشیم،  از  بین  ای 

غیرفارسجمعیت ویژه  به  ایدئولوژی ها،  این  مخالف  شک  بدون  زبانان، 

غیرفارس  نهیاگرافارسی/گراایرانی این  استعماری  هستند.  منطق  از  که  زبانان 

توانند طور بالقوه می به متمرکزسازی اجباری، و تکوین دولت در رنج و مصیبت هستند،  

زنان غیرفارس )و  ایجاد و پیشبرد یک جنبش متحدِ مترقی را را رهبری کنند. احتماالا

گیری رهبری شکلتوانند یک بلوکِ پیشتاز برای  ( می LGBTQ2Sی  اعضای جامعه

جمعی و مشارکتی است    ااای که ضرورتتر انقالب بنا نهند ر رهبری ارگانیک و گسترده

گروه  دیگر  بلوک  این  فردمحور.  نه  ملت و  مانند  اجتماعی،  فرودست  های های 

اقلیت غیرفارسی  طبقهزبان،  و  میهبی  دربرمیهای  را  کارگر  ترقیی  زنان  خواه گیرد. 

( احتماالاایرانیِ ساکن مراکز  نیز  ایران(  از  و چه خارج  عنوان می   چه داخل  به  توانند 

ینِ  ینوآآفرینی کنند. رد تاثیرگیاری این اشکال  قدرتمندترین متحدان این بلوک نقش 

توان در این واقعیت دید که جنبش انقالبی ایران سازماندهی و رهبری جمعی را می

 را نیرو و جانی تازه ببخشد.   های فمنیستی سراسر جهانچگونه توانسته است جنبش 

در تمامی سطوح زندگی اجتماعی، باید به غیاب   مند نظام بعد از چهاردهه سرکوب 

های ، کنشاین  در ایران اذعان کرد. با وجود  یافتگی مناسبتشکلبا    های سیاسیِ  گروه

متفاوت فضاهای  در  افزایش گیری در حال شکل   33جمعی  را  مردمی  مشارکت  و  اند 

مفصل می  برای  موجود  پتانسیلِ  تحت  دهند.  و  مستعمره  مردمان/ملل  سیاسی  بندی 

ای و امر فدرال/کنفدرال؛ و امر تواند امر فردی و امر جمعی؛ امر محلی/ منطقه سلطه می 

ترین  شده برد که مستعمرهفرهنگی و امر اقتصادی را به یکدیگر پیوند بزند. نباید از یاد 

 
33 multiple spaces 
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ترین نیز هستند. به این  شده ترین، بلکه استثمار شده مالکیت ها نه تنها سلب ها/ملت بدن

مطالبه  مطالبه ترتیب  در ی حق خودگردانی،  و سیاسی  اجتماعی  رهاسازی  برای  ای  

مستقل ولی در عین حال از هر   تمامی ابعاد زندگی است. اگر از نظر اقتصادی کامالا

 تعیین توان از خودگردانی و حق  ونه حق تغییر همان نظام سیاسی محروم باشیم، نمی گ

 سرنوشت خود حرف زد.

ی ی »فشردگی رابطهرا به مثابه   جمهوری اسالمیخواهم برداشتی از  در پایان می

ضرورت که  روابطی  ر  دهم  پیشنهاد  نیروها«  تعین   ااطبقاتی  در  همزمان  های باید 

اقتصادی  و  تحلیل طبقاتی صرفاستعماری، جنسیتی  معنا،  این  در  دیده شوند.    ااشان 

گوید: »یک تحلیلی اقتصادی، سیاسی، و یا فرهنگی نیست. همان طور که پوالنتزاس می

های اجتماعی، یعنی با جایگاهش  اش در سرجمعِ پرکتیسی اجتماعی با موقعیت طبقه 

کار،   اجتماعی  تقسیم  میمثابهبه در  تعریف  کل،  یک  و ی  سیاسی  روابط  که  شود 

محورِ ملیِ ، پدرساالری دولتگری فارسی. عالوه بر  ]۸[گیرد«ایدئولوژیک را نیز در بر می 

جمهوری  ی  کننده برسازنده و تعریف  یز یک ویژگین  ]۹[  3۴گرانههی شیعزدهجنسیت 

در   است که روابط طبقاتی و تمامیت روابط سلطه   3۵ایاست. و بدن آن عرصه اسالمی  

می  اِعمال  آن  بر  روزمره  بدنشودزندگی  است  .  جایی  همان  رام،  و   گری فارسی های 

 رسند.  به هم می  گری شیعه 

اند و جنبش  شده شوریده ظاهر مطیع و رامه های ببدنبیش از دو ماه است که این  

های دادن به استراتژی اند. با این حال برای شکلعمومی مقاومت مردمی را تشکیل داده

هایی چندجانبه و چندمقیاسی برای خلق یک بلوک بخش در ایران، تالشسیاسیِ رهایی 

و هم از نظر ایدئولوژیک   را هم از نظر فیزیکی  حاکمیتاجتماعی الزم است که بتواند  

باید جبههبه گونه  انقالبی ای متحد از بدن ای موثر از پای درآورد. برای این کار  های 

بدن شود.  می تشکیل  شامل  را  وسیعی  طیف  انقالبی  از سرکوبهای  ترین شده شوند: 

همجنسبدن و  )زنان  استعمارشدهها  تا  گرفته   )... و  کوئیرها  و  بدنگرایان  ها ترین 

کردها، لوچ)ب ترکمنترکها،  عرب  ها،  استثمارشده ها،  از   ،)... و  بدنها  )زنان ترین  ها 
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کاران، و ...(،  ثباتکاران، بی ها )بی ترین بدنشدهکارگران، ...( گرفته تا محروم  دار،خانه

بیگانه  بدنشده از  )دانش ترین  مرکز آموزان،  ها  ...(    اا نسبتنشینانِ  دانشجویان،  و  مرفه، 

ها، مستاجران، و ...(  خانمانها )بی ترین بدنشده مالکیت ترین و سلبشده گرفته تا غارت 

سازی وضعیت هستند. پتانسیلی بیدار شده است: این  همه به درجاتی به دنبال دگرگون 

دادن به یک بدنِ جمعی انقالبی هستند.  های منفرد حاال در کنار هم به دنبال شکل بدن

شده که های سرکوبی جمعی متحدی از بدن داریم تا چنین جبهه   به طور مبرمی نیاز

 حاال به شکلی فعاالنه به دنبال خودگردانی هستند شکل بگیرد و تقویت شود. 

. انقالبِ  فرینندبیاتوانند فضای خود را  اند میشده حاال نشان دادههای سرکوببدن

سرکوببدن رهاییهای  فضایی  تولید  به  گرایش  بیانگر  آن شده  در  که  است  بخش 

های فردی و جمعی هیچ اقتدارِ تحمیلی و بیرونی را تحمل نخواهند کرد. انقالب  بدن

بر بدن  تولید فضایی جدید است:  به معنای ردِ کاملِ هر گونه والیت و سلطنت  ها و 

و سلطنت فضایی خودگردان. چنین فضای والیت تولید  ستیزی عرصهستیز  و  بروز  ی 

همین    ااناپییر است. دقیق ها، و رویدادهای کنترل ، پیشامدها، نوبودگیهای تفاوتپیوسته 

ناپییر، و انقالبی فضای اجتماعی است که جنبش اخیر را تا این  برنامه ویژگی گشوده،  

 همتا کرده است. حد متمایز و بی 

 

 ها شتیاددا
البی  کم چهار ویژگی یک رخداد انقدست دانم زیرا  من این جنبش را »انقالبی« می .1

که این  مبخش و فراگیر است: »زن، زندگی، آزادی«. دورا داراست: نخست، دارای شعاری رهایی

ها و نیازهای انضمامی زنان رهبری ارگانیک این جنبش را برعهده دارند. سوم اینکه از خواسته

استثمارشده/بیگانه قشرهای  و  استعمارشده  ملل  ارگانیک  جامعهشدهو  سرچشمه ی  ایران  ی 

 که درصدد براندازِی دولت مستقر است.گیرد. و چهارم اینمی

ه این مقاالت نگاهی بیندازید؛ برای نمونه، از میان تفاسیر و مصاحبه های انتقادی ب .2

 radiozamaneh.comکه در خارج از ایران انتشار یافته است، برخی از آنان قابل توجه است:  

  ،midnightsunmag.ca  ،feministgiant.com     :است. و دو مصاحبهjacobin.com  ،

nymag.com  . 

 ماهیت شهری اعتراضات انقالبی، هنوز مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. .3

https://www.radiozamaneh.com/734994
https://www.midnightsunmag.ca/iran-a-history-of-violence-and-a-revolution-in-the-making/
https://www.feministgiant.com/p/essay-women-life-liberty
https://jacobin.com/2022/10/iran-protests-women-islamic-republic-imperialism
https://nymag.com/intelligencer/2022/10/iranian-protesters-in-their-own-words.html
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4. twitter.com/marcowenjones. 

کنم.  های ایران« استفاده میهای ایران« به جای »قومیتمن عامدانه از مفهوم »ملت .5

ها درونِ دولت ایرانی، بسیار اخیر  سازی« ملتکردن این موضوع است که »قومیهدفم برجسته

 ملت در قرن گیشته بوده است.-و محصول شکل گیری دولت

بعد ای است که  سازی فضا، آن فرایندها و سازوکارهای کلیدی ای منظورم از سوریه   .6

سازی فضا« به ای است. من »سوریه کشور رخ داده  این  در    2۰11  از قیام مردم سوریه در سال 

دولت فضایی  منطقِ  که  پروراندم  منظور  استعمار، -این  به  ذاتی  گرایشی  همچون  را  ملت 

پردازی کنم. استداللم  ساختنِ فضا مفهومکردن و متالشیتکهراتبی، تکهمسازی سلسلهپارهپاره

و فروپاشی فضای ملی با شروعِ جنگی داخلی )و   ملت مرکزی، عامل تجزیه   -این است که دولت

در عین حال بازنمایی فضای ملی همچون فضایی متحد و یکپارچه( است. در ایران نیز همین 

دهد که اگر اعتراضات متوقف نشود، ایران ترضان هشدار میبه مع   حاکمیتمنطق حاکم است.  

شود و کشور )فضای ای دیگر تبدیل خواهد شد. به عبارتی دیگر، جنگ داخلی آغاز میبه سوریه 

ی کلیدی این شود. فضای ملی با این حال پیشاپیش تجزیه شده است. نکتهملی( تجزیه می

- ای که در این شکل خاصی و پیشامدی دولتسیاسی-است که نیروها و فرایندهای اقتصادی 

 . است ای شدههستند که منجر به چنین فروپاشیملت مادیت و تجسم یافته 

 استعماری است. گری غیر از حجاب، روی دیگر آن فارسی  .7

8. Nicos Poulantzas, Classes in Contemporary Capitalism, 

London: Verso, 1976, p. 14. 

شود.  منحصر به خوانش رسمی جمهوری اسالمی از آن نمی  است که تشیع،  گفتنی  .9

ها در  طلبی نیز هست. پهلویستی والیت )قیمومیت(، ویژگی بارز سلطنتی پدرساالرانهاندیشه

شان فرد  شان در این است که ولیمدارِی خاص خود را دارند. تفاوتو والیتگری  هواقع شیع

 دیگری است. 
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