
 
 

  
 

 
 
 

 ! جمهوري خواهي از موضع مردساالري
 نادره افشاري

 
 

ي آگاهي گذاشتند آه آليد رهايي  ي ايران روشنفكراني پا به صحنه          در جريان نهضت مشروطه
» آفن سياه«ايرانيان را از گازانبر ستم استبداد ديني و سياسي، رهايي زن ايراني از زنجير اين 

اين دمل » عارفنامه«ي زيبايش با عنوان  رج ميرزا آه در آن سرودهدانستند؛ شاعراني از طيف اي مي
 . چرآين را به روشني باز نموده است

 است و داستاني 1314 ديماه 17ي عيني تحقق اين خواست روشنفكران و روشنگران           مرحله
ي  از جمله. ده بودبه نام رفع حجاب؛ آه در اين دوران نيز روشنفكران و شاعراني را با خود همراه آر

پروين اعتصامي بود آه با شوري در خور يك زن ايراني آگاه از » اختر چرخ ادب«اين آزادي خواهان 
 . ي تاريخ معاصر ايران پشتيباني آرد اين فراز ويژه

ها در برابر اين  ي اين سال          هر چند آه واپسگرايان و عقب ماندگان سياسي و اجتماعي، در همه
دادند، اما همچنان با مقاومت ايران دوستان و آزادي خواهان روبرو  اآنشي نامتعادل نشان ميتحول و

ي  ي دآتر محمد مصدق با پيشنهادهاي ديكته شده يكي از اين فرازهاي شكوهمند، مقابله. شدند مي
از جمعيت تروريستي فدائيان اسالم بود آه به عنوان سخنگوي ارتجاع مذهبي جاري در متن جامعه، 

 …خواست آه حجاب اسالمي را اجباري آند، نماز جماعت را در ادارات برقرار آند و  دآتر مصدق مي
         عدم موافقت دآتر محمد مصدق با تصدي پست وزارت فرهنگ از سوي مهدي بازرگان را هم 

اي   را حيطهمصدق با اين آه خود مسلماني معتقد بود، اما اسالم. بايد دقيقا در همين راستا ديد مي
هاي  دانست و در تمام دوران صدارتش حاضر نشد به تهديدها و خواست فردي و شخصي مي

 . ارتجاعيون پاسخ مثبت بدهد
اي را در زندگي اجتماعي و  هاي تازه ها بعد زماني آه زنان ايراني فصل به فصل قله          سال
ي حكومت و تحديد  اي آشاندن دين به دايرهآردند، جرياني مذهبي آه از اساس بر شان فتح مي فرهنگي

ي  هاي اجتماعي پا به ميدان گذاشته بود، توانست براي بزك آردن چهره زنان ايراني و تحديد آزادي
حتما متوجه . ريزي آند اي بي امان را برنامه اش، مبارزه ي ياران ارتجاعي واپسگرا و عقب مانده

 . ويمگ  هستيد آه از نهضت مذهبي آزادي سخن مي
اي شد آه  ي حكومت، باني رشد همان جريان عقب مانده          اين جريان با آشاندن دين به دايره

اجتماعي، مانع اصلي » ي نسخ دين و آئين و آزادي و بي بند و باري آغازه«آزادي زنان را به عنوان 
ي اعالم موجوديت  انيه سال پس از انتشار علني بي17. ديد تداوم مردساالري جاري در متن مذهبش مي

ترين بخش اين  ترين و عقب افتاده ترين، ضد زن ترين، خشن نهضت مذهبي آزادي، راديكال
هاي نيم بند و تمام بند ديگر از طيف همين  ها در ايران به قدرت رسيدند و تمام جريان اسالميست

دآتر رضا آيرملو، . دي قدرت در ايران حذف آردن نهضت آزادي و سازمان مجاهدين خلق را از صحنه
همدستي، همراهي و همرايي » زن در گرداب شريعت«استاد دانشگاه گوتنبرگ در آتاب پر محتوايش 

علي [ي چهل  همين دهه» روشنفكر مذهبي«دو 



 
 

  
 

 
 
 

ي ايراني به  را براي به عقب آشاندن زنان ايران و در نهايت جامعه] شريعتي و مرتضي مطهري
 . روشني باز نموده است

هاي جنسي زن و  مهاجرت و بازبيني نقش«اي زير عنوان     خانم دآتر هايده مغيثي در سخنراني      
 جالل 2002ي   فوريه6هاي ايراني در تورنتو در تاريخ  دايي مهندسين و آرشيتكتدر آانون آانا» مرد

 .  زنان نام برده است هاي اجتماعي و آزادي آل احمد را هم در همين طيف معترضين به آزادي
         سوگمندانه بايد گفت آه نقطه حرآت بيشتر آناني آه در دوران پهلوي با اين دو پادشاه دشمني 

هاي اجتماعي جاري در متن  اند، نه از موضع آزادي خواهي آه دقيقا براي تحديد آزادي لفت آردهو مخا
 . ي آن روز ما بوده است جامعه

ي اصلي و  اند آه نقطه          آمدي آن آه در اين روزها هم آساني به چالش با ميثاق شاهزاده نشسته
اين آه بيشتر اين جماعت با تالش . ويه استي آور هيستري مخالفتشان با ايشان از همين زا گره

داد » هاي بي قيد و شرط جنسي آزادي«و » غرب زدگي«و » امپرياليسم امريكا«پيگيري بر عليه 
آشند، اما در برابر  ها را به رخ ديگران مي پهلوي» جنايات«دهند، و فصل به فصل ليست  سخن مي

 !ي آليدي همين چيستان است نكتهآنند،  جنايات حكومت اسالمي با مسامحه رفتار مي
ي حاآم بر   ساله1400         جرم بزرگ و بسيار بزرگ اين پدر و پسر زخمي آردن پيكر مردساالري 

برخي از اين جمهوريخواهان هرگز نتوانستند اين . روابط اجتماعي و فرهنگي ما ايرانيان بوده است
ي آن روز  تگاه مردساالري حاآم بر جامعهجرم مضاعف پادشاهان پهلوي براي آمي دستكاري در دس

خيلي از همين جمهوري خواهان خواهان حفظ اسكلت جمهوري اسالمي هستند، اما . ما را ببخشند
 به بازي گرفته شوند، جمالتي 76ي تاريخي نيز همچون دو خرداد  ناگزير و براي اين آه در اين برهه

 پاريس ـ  را در رابطه با زنان در منشورهاشان آپي اهللا خميني در  نمايانه ـ همچون سيد روح آزادي
 . آنند مي

 و 57هاي           واقعيت اين است آه اگر اين جماعت به واقع آزاديخواه بودند، هيچگاه در برش سال
ها، مجاهدين و چه بسياري از منفردينشان عصاي دست اين استبداد  هاشان، چه اآثريتي اي  چه توده76

ي  اگر اين حاميان و پشتيبانان حكومت اسالمي، در اين برهه و با اين همه نمره. شدند وقيح ديني نمي
خواهند در اين فرصت ويژه  هاشان همچنان در ميدان هستند، به اين دليل است آه مي صفر در آارنامه

 خورده هاي اجتماعي گره ي ملت ايران را آه به ويژه با آزادي ي آزادي خواهانه بار ديگر مسير مبارزه
دشمني هيستريك اين . است، منحرف آنند يا دست آم در اين سر فصل تازه هم به بازي گرفته شوند

توان تحليل آرد؛ واال آه دست آم در مقام مقايسه  ها را با ميثاق شاهزاده تنها از اين نقطه مي جريان
ز هر نوع ديكتاتوري تر ا تر و وحشيانه آردند آه ديكتاتوري مذهبي بسيار بسيار خطرناك درك مي

در آشور شيلي ديديم آه ديكتاتوري نظامي و غيرمذهبي اين آشور سرانجام به انتخابات . آالسيك است
در افريقاي جنوبي ديكتاتوري آپارتايد نژادي در نهايت جاي خود را به نظامي . آزادانه تن داد
 هم ـ با اين آه حكومت دگرباره حتا در اسپانياي بعد از ديكتاتوري نظامي فرانكو. دموآراتيك داد

سلطنتي شد ـ اما هم حكومت و هم ملت توانستند در نهايت متحول شده، براساس موازين مدرن و 
 . شان تداوم ببخشند متمدن و غربي به زندگي



 
 

  
 

 
 
 

مدعي » خواهان جمهوري«         اين آه چرا در ايران ما چنين امكاني در ذهن و نظر بسياري از 
در حكومت پادشاهي آسي را با زندگي . بعدي ممكن نيست، پاسخي ساده دارددستگاه حكومت 

ي زندگي شخصي افراد و پا را باالتر بگذارم،  همين محترم شمردن حيطه. خصوصي مردم آاري نيست
ي اجتماع ـ چه زنان و چه دگرانديشان ـ  همين تالش شاهان پهلوي براي آشاندن ايرانيان به صحنه

. گويند آند آه به آن دمل چرآين مردساالري مي  اين جمهوري خواهان زخمي ميتصويري را در ذهن
 .به اين مهم بازهم خواهم پرداخت

 


