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انقالب «يکی از داليلی که خمينی به ايران تحميل شده است مسئله آزادی بانوان، و دادن حق رای در راستای 
  بود. » سفيد شاه و مردم

  
 عمال فلج و خانه نشين شد. -زنان ميھن–ايران  تالشگردر ايران نيمی از جمعيت  یاسالمرژيم  با روی کار آمدن 

  »حجاب اجباری نيست«ه پيش از برکرسی نشستن ماليان خمينی و طالقانی در باره بانوان گفته بودند: درحاليک
  

ترکيبی از چادر و روبنده  است که سوغات حمله عرب و مغول و افغانھا به ايرانروسری و نقاب و مقنعه و چارد 
آنان  ن صورتک وحشتناک را بر چھرهدر خانه ھم اي ايران تحميل کرد و زنانرا بصورت وحشتناکی به  و برقع
  . بوده است پرده تيره حرام و کفر الھیداشتن گويا ديدن آفتاب و مھتاب بر زنان بدون  پوشاند

  
بودند، و  بودند و سواران عرصه نبرد؛ بر اين آب و خاک فرمان رانده پادشاھاندرجايگاه زن ايرانی که روزی 

امروز به دست مردان مسلمان متعصب افتاده بود تا  ھارا تشکيل ميدادندگردآفريد و سودابه و آزرميدخت شاھنامه 
  مرگ و زندگی اش به ميل آنان و به امر روحانيت متعصب متحجر رقم بخورد. 

  
يا  پير و نماز و قران آنھم زير نظر مالباجی سھم زنان از سواد و خواندن فقط از بر کردن احکامدر دوران قاجار 
  که ادعا می کردند امين ناموس مردم است. بود  پيشنماز مسجدی

  
آزادی زن ايرانی  زبان ديگر،ھمانا پديده کشف حجاب و به  ،شاھکار عصر پھلوی اول؛ رضا شاه بزرگ بزرگترين

  بود. 
  

  می نويسد: کفيل وزارت معارف کابينه فروغی  غر حکمتصشادوران علی ا
  
اد با حضور اعليحضرت تشکيل شد. ھفته ای يک روز جلسه ھيئت وزرا در سعد آب ١٣١۴يک روز در تيرماه «

اعليحضرت شخصا در ھيئت دولت می آمدند که در سعدآباد تشکيل می شد و در مذاکرات جلسه شرکت می 
  فرمودند و اوامری می دادند. 

  
ه بودم در آ نروز اعليحضرت رو به من کردند و فرمودند من سابقا به وزرا و کفيل وزارت معارف سابق دستور داد

ن مرسوم است که زنھا روی خودشان را می پوشانند و پيچه و نقاب می زنند ااين عادت منحوسی که در اير
برچيده شود و زنھا ھم مثل ساير نقاط دنيا آزاد باشند و در اجتماع شرکت کنند ولی اينھا ھيچکدام انجام ندادند حاال 

   از تو می خواھيم ببينيم تو چه کار می توانی بکنی؟
  

  عرض کردم امر اعليحضرت را که درست امر وجدانی خودم ھم ھست انجام می دھم. 
  

آمدم وزارت معارف و يک برنامه ای نوشتم. برنامه را به عرض رساندم و تصويب فرمودند. برنامه عبارت از اين 
تکلم کنند و جشن بود که حاال شروع کنيم در مدارس دخترھا حاضر شوند و در حضور مھمانان مرد نطق کنند و 

بر پا کنند و بعد در شھرھا ھر يک از وزرا و مامورين عاليرتبه دولت می روند در مجالسی که تشکيل می شود 
نجا خانم ھای کنيم به اسم کانون بانوان که در آل يک محلی تاسيس اھا ھم شرکت داشته باشند و در عين ح خانم

اشد که از رجال و دانشمندان و اشخاص معروف تھران دعوت تحصيل کرده جمع بشوند و آن کانون کارش اين ب
کنند که در آنجا برای حضار از زن و مرد خطابه ای راجع به مقام زن در جامعه و به خصوص جامعه اسالم ايراد 

  کنند....
  

ستانھا از ماده بعد اين بود که اجازه داده شود در مدارس ابتدايی تا سال چھارم مدارس به صورت مختلط باشد و دب
ھستند تشکيل شود و معلمشان ھم زن باشد زيرا که ما  ١٣ -١٢بچه ھای ذکور و اناث (پسر و دختر) که در سن 

از حيث معلم دبستان در مضيقه ھستيم و باالخره وقتی اين کارھا انجام شد و افکار حاضر شد يک روزی در 



اھدخت جلسه ای تشکيل شود و اعالم حضور اعليحضرت ھمايونی و علياحضرت ملکه و واالحضرت ھای ش
  (زنان) به اطالع اھل عالم برسد.... آزادی نسوان

  
من در خوزستان بودم، تلگرافی از طرف آقای جم نخست وزير وقت  که) ٢۴٧۴(  ١٣١۴  يل دی ماه ادر او

وزی جلسه احضار شدم. وقتی به تھران آمدم و حضور اعليحضرت رفتم گفتند: سابقا به شما گفته بوديم يک ر
  ھا ھم حاضر باشند و اين عادت منحوس حجاب از ميان برداشته شود.  بکنيد و خانم

  
آن وقت من ھنوز مصمم نبودم ولی حاال به واسطه حوادثی که در خراسان پيش آمده و بعضی اشرار در مسجد 

جلسه  ايد به فوريت اينزمينه حاضر است بگوھرشاد تجمع کرده بودند و متفرق شدند و خيانتکاران مجازات شدند 
را حاضر کنيد. بعد در جلسه وزرا فرمودند که وزير معارف پيشنھاد می کند که يک روز من و خانواده ام در يک 
مجلس عمومی مشترک زن و مرد حاضر شوم. شما که اقدام نمی کنيد. اين عبارت خودشان است که فرمودند شما 

  ر شدم که اقدام کنم.که اقدام نمی کنيد باالخره من پيرمرد حاض
  

مناسبت به من فرمودند کی اين کار می شود؟ آن روزھا اين عمارت دانشسرای مقدماتی در خيابان  به ھمين
روزولت تمام شده بود و تازه از دست بنا بيرون آمده بود و ما می خواستيم افتتاح کنيم. قرار گذاشته بوديم که در 

ل ايز ھم ضمنا به عمل بيايد. من به نظرم رسيد که خوب است امسروز افتتاح جشن توزيع ديپلم ھا و جوا
در ھمان جلسه حاضر شوند و اين ديپلم ھا را بدھند. معلمان و مفتشات و بانوان خدمتگزار ھم حاضر اعليحضرت 

 شوند و وزرا ھم با زنھا و خانواده ھايشان حاضر باشند. يک جلسه رسمی انجام بدھيم. فرمودند کی اين کار را
  فرمودند بسيار خوب.... ھفدھم دی روز پنجشنبه. خواھيد کرد؟ من فورا عرض کردم 

  
ھوا خوب، آفتاب درخشان و نسيم معتدلی می وزيد. ايشان تشريف آوردند و سر  ١٣١۴روز ھفدھم دی ماه 

ن دخترھای پيشاھنگ ايستاده بودند و سالم دادند و اعليحضرت ھمايوين جلوی عمارت دانشسرا پياده شده راھشا
و به وزرا اظھار مرحمت فرمودند و من راھنمايی کردم به تاالر بزرگی که در طبقه دوم بود. آنجا تشريف آوردند 

ضرتھا و شاھدخت شمس و شاھدخت اشرف توی سالن ديگر که خانم ھا ايستاده بودند. علياحضرت ملکه و واالح
با لباس ھای بسيار زيبا و نجيبانه و محترمانه ايستاده بودند. صف بانوان و معلمات و مفتشات ھم با لباس متحد 
الشکل در يک کنار ايستاده بودند. اعليحضرت رو به آنھا کردند. خانم ھاجر تربيت در آنجا خطابه ای حاضر کرده 

  فرمودند:  رضا شاه بزرگ اعليحضرت سپس ان ايراد کرد.بود که از طرف بانو
  

<<بينھايت مسرورم که ميبينم خانم ھا در نتيجه دانايی و معرفت به وضعيت خود آشنا شده و پی به حقوق و 
مزايای خود برده اند. ھمانطور که خانم تربيت اشاره نمودند، زندای اين کشور به واسطه خارج بودن از اجتماع 

نستند استعداد ولياقت ذاتی خودرا بروز دھند؛ بلکه بايد بگويم که نمی نمی توا
توانستند حق خودرا نسبت به کشور و ميھن عزيز خود ادا نمايند وباالخره خدمات 
وفداکاری خودرا آنطور که شايسته است انجام دھند وحاال می روند عالوه بر 

گر اجتماع نيز بھره مند امتياز برجسته مادری که دارا ميباشند از مزايای دي
  گردند.

  
ما نبايد از نظر دور بداريم که نصف جمعيت ما به حساب نمی آمد. يعنی نصف 
قوای عامله مملکت بيکار بود. ھيچوقت احصاييه از زنھا برداشته نمی شد، مثل 
اينکه زنھا يک افراد ديگری بودند و جزو جمعيت ايران بشمار نمی آمدند. خيلی 

که فقط يک مورد ممکن بود احصاييه زنھا برداشته شود و آن جای تاسف است 
موقعی بود که وضعيت ارزاق در مضيقه می افتاد ودر آن موقع سرشماری 

  ميکردند و ميخواستند تامين آذوقه نمايند. 
  

ين من ميل  به تظاھر ندارم ونمی خواھم  از اين اقداماتی که شده است اظھار خوشوقتی کنم ونمی خواھم فرقی ب
امروز و روزھای ديگر بگذارم،  ولی شما خانم ھا بايد اين روز را يک روز بزرگ بدانيد واز فرصت ھايی که 

  داريد برای ترقی کشور استفاده کنيد. 
  



من معتقدم که برای سعادت وترقی اين مملکت بايد ھمه از صميم قلب کار کنيم. ھمينطور بايد در راه معارف کار 
نتيجه کوشش اعمال دولت پيشرفت دارد ولی ھيچ نبايد غفلت نمايند که مملکت محتاج به کرد. گرچه معارف در

  فعاليت وکار است وبايد روز به روز بيشتر وبھتر  برای سعاعد ونيک بختی مردم قدم برداشته شود. 
  

گذارده اين،  شما خواھران و دختران من، حاال که وارد اجتماع شده اين وقدم برای سعادت خود ووطن خود بيرون
  بدانيد که وظيفه شماست که بايد درراه وطن خود کار کنيد. 

  
  سعادت آتيه در دست شماست>>

  
، نيمه ديگر مردم زجر را به دست زن ايرانی سپرد» سعادت آتيه«در آن روز بی نظير تاريخی رضا شاه بزرگ 

خی کرد. به زن ايرانی آموخت که او نيز در کشيده و ستم ديده ايرانی را آزاد کرد. آموزش را آرمان فرھنگی وتاري
  آموزش وپرورش و رسيدن به سعادت عضوی از جامعه است. 

  
 ١٣۴١ديماه  ٢١بر ھمين بنياد بود که شاھنشاه آريامھر، محمد رضا پھلوی، در  

» انقالب شاه ومردم«) در کنگره ملی کشاورزان در تھران اصل پنجم منشور ٢۵٠١(
تخابات ايران به منظور دادن حق رای به زنان وحقوق برابر را به اصالح قانون ان

سياسی با مردان اختصاص دادند و اين اصل به ھمراه اصل ھای آبادانی و پيشرفت 
  ) در يک ھمه پرسی سراسری به تصويب مردم رسيد.٢۵٠١( ١٣۴١در ششم بھمن 

  
ن خمينی و اين دو کار بی نظير در تاريخ سه ھزار ساله کشورمان بر جيره دھندگا

به اعتراض برخاستند و طوق بندگی وبردگی را در اعوان وانصارشان خوش نيامد و 
) به گردن انداختند و اسير مشتی مالی کينه توز ٢۵١٧=  ١٣۵٧( ١٩٧٩شورش 

شدند و سنگسار و توھين در حد بی ارزش شدن جانشان به اندازه ديه يک بيضه 
ناخواسته و بدون مبارزه از سوی دو مردان پايين آمدند. حقوق فردی خودرا که 

  پادشاه ايرانساز به آنان پيشکش شده بود را با مبارزه ای نابخردانه از دست دادند. 
 

  َ                              م ـدار از فلک چشم، نيک اختری را  تو خود چون کنی اختر خويش را بد
  

خانی، با مردمانی  زمانيکه رضا شاه بزرگ ايران را تحويل گرفت، کشور ورشکسته، نابسامان، قحطی زده، خان
  بيمار وبيسواد که دستاويزشان دعا و عبا و خرافه بود. 

  
ايران استعمار شده ای که گوشه گوشه اش به دست باج گيران و قداره بندان الت و لوط ھا اداره می شد و ھر 

و ناموس  کس برای خود گذری داشت و دار و دسته ای. اوباش و جيره بگيرانی که وظيفه شان غارت جان و مال
  مردم بود.  اگر به زنان تجاوز ميشد زن حق نداشت ادعايی بکند. 

  
کشوريکه مرد و زنش زندگی قفسی را تجربه می کردند. کشوريکه به حکم اسالم، مردان صاحبان زنان بودند و 

  علمای اسالم و شاھان قاجار، صاحب ھر دو.
  

و نوسازی و ايجاد تمدن تازه نمودن و بر خالف  حال در چنين کشوری آمدن و شاه شدن و صحبت از دگرگونی
عرف پوسيده علمای دين، زنان و مردان را برابر دانستن، ھنری فراتر از يک شاھکار و حماسه ای باالتر از يک 

  شاھنامه می خواھد. 
  

، ايران  دوران پھلوی ذره ذره ساخته شد. تحصيالت و بھداشت رايگان، اعزام دانشجو به خارج، آزادی زن
برداشتن حجاب خفت از سر زنانی که تا ديروز بازيچه دست ھوسبازان مسلمان بودند، رفاه، شکوفايی علمی و 

  بود و بازيچه.اقتصادی و سياسی و از ھمه باالتر؛ يکپارچگی و استقالل ايرانی که تا ديروز مستعمره 
  ک- ح


