
  : ايميلی از سوی جاويد ايران با عنوان ٢٠٠٩دسامبر  ٢۴ر روز د

  چــــــادر پـــــــوسيــــــده، بنياد مسلمانی نبود        بايست، امـا از عفاف چشم و دل ر ا پـــرده می

 ديماه همين سال ١٧به اميد اين که زن ايرانی با برداشتن حجاب خود در خيابان ها و تظاهرات در روز 
 ... گترين اعتراض بانوان در جهان را رقم بزندبزر )٢۵۴٨=  ٢٠١٠(

برابري ميكند،  2010ژانويه  7بود و امسال با  1314ژانويه سال  8دراين روز كه برابر با 
 3:30دسامبر خود پيشنهاد كردم همه در يك ساعت معين  24همانطور كه در ايميل روز 

 پس از نيمروز در جلوي نمايندگي هاي جمهوري اسالمي در سرتاسر جهان و از جمله در
 –درون ايران و همه جاي ديگر در جاي مناسبي همزمان چادر و روسري از سر برداريم 

ياري كنيد به جهان ثابت كنيم زن ... اين روز را روز تاريخي زن در ايران خواهيم كرد  
  ..ايراني آزاده است، دخت ماندانا و كوروش سنت شكن است

ـ رد را به از راه داد              خرد بهتر از هر چه ايزد بداد               ِ  َ                    ســـتايش خـ ـ

ـ رد دست گيرد به هر دو سـراي                                 ُ    خرد رهنماي و خرد دلگ ـشاي     َ                          خـ

  ..دي را روز جهاني آزادي زن بكنيد 17روز 

  

 

جلو » نيست درکار حجاب اجباری مورددر«آنچه در زير می آيد در هنگامه خفقان و کشتار رژيمی که در ابتدا با شعار 
  : اينجا می آورم درد از درون ايران نوشته است برای پاسداشت دالوری های اوآم

ران نوين بر اساس نوشته ها و خاطرات افراد، بسياری و به شهادت تاريخ، تحريف کنندگان تاريخ بدانند، بنيانگذار اي
ولی شوربختانه عده ای . ١٣٠٧خيلی پيش از اينکه به ترکيه برود تصميم به آزادی زنان ايران داشت يعنی از سال 



وز به اين درد مبتال نشده ناجوانمرد نگذاشتند آنچه ما خود داريم قدرش را بدانيم ، اگر قدر دانسته و انصاف داشتيم امر
  .بوديم

و و  »وای آزادی و وای دمکراسی«شاعر زن ايرانی پروين اعتصامی را سانسور کردند و دم از  چکامه های آنها حتی
می زدنند و امروز همه چيز عيان شده است، آغاز شعر پروين با الهام از بيانات رضا شاه بزرگ می  »وای اسالما«

  باشد، 

  مثل اينکه زنها يک افراد ديگری بودند و جزو جمعيت ايران به شمار نمی آمدند،: رضا شاه بزرگ فرمود  

  :و پروين نوشته  

  زن در ايران، پيـش از اين گويی که ايرانی نبود

  

ايران انجام دادند، با سی سال سنگسار و امروز ديگر زمان تحريف تاريخ نيست، آنچه پادشاهان پهلوی در مورد بانوان  
برداشتن حجاب از سر يک « :گفته بود ١٣٢٣) ٢۴٨٣( مصدق السلطنه در سال     .اعدام پس گرفتنی نبوده و نيست
 ، اما او نمی دانست که جهان پيشرفت می کند و روزی مشخص می شود که در سال »عده پير زن چه فايده ای داشته

اح شده چندين صد دانشجوی زن را در رشته های زمانی که دانشگاه تهران افتت) سه سال پس از کشف حجاب( ١٣١٧



اگر زنان ايران آزاد نمی شدند هرگز خواب . مختلف پذيرفت، از رشته پزشکی و دندان پزشکی تا رشته های ديگر 
  :دانشگاه را نمی ديدند همانگونه که پروين نوشته 

  در دبستان فضيـــلت، زن دبستـــــــانی نبود

رضا شاه را تخطئه کرده و مدعی شوند بزور حجاب را برداشته و خواست زنان  ،د با تحريف تاريخآنهايی که قصد دارن 
  :ايران نبوده، به اين قسمت شعر پروين توجه کنند

  ورنـــــــه در اين کـــار سخت اميــد آسانی نبود            خسروا، دست تـــــوانای تــــو، آسان کـــــرد کار

  ســــــاحلی پيـــــدا از اين دريــای طوفانی نبود               ناخدای اين گمگشتـــه کشتی در شد گر نمی شه 

از مصدق السلطنه گرفته تا حزب توده و مجاهد خلق ،   اين است پاسخ خاينين به ايران به مردم ايران و زنان ايران، 
  .جبهه ملی

   :دی گفت ١٧در مقابل آن رضا شاه بزرگ در روز 

بدانيد . د و قدم برای سعادت خود و وطن خود بيرون گذارده ايدايشما خواهران و دختران من، حاال که وارد اجتماع شده«
ی نسل آتيه خواهيد بود، انتظارمان از شما خانم ی شماست که بايد در راه وطن خود کار کنيد، شما تربيت کنندهوظيفه

  ».های دانشمند اين است که در زندگی قانع باشيد و کار نمائيد و از تجمل و اسراف بپرهيزيد

زنان  ،نامقدس سرخ و سياه  يده پادشاهان پهلوی بود و جبهه خائنين از جبهه خيانت ملی تا حزب توده يعنی اتحاداين د
ايرانی را موجود درجه دو می پنداشتند، چرا همه را به گردن مالها بياندازيم اينان عــــادت کرده اند خودشان کارشان را 

  امروز ديگر چرا بايد به حرفشان توجه کرد ؟می کنند و پشت سر کسان ديگر پنهان می شوند، 

کتاب اين و يا آن آزاد باشد تا ما و مردم ايران آنرا بخوانيم، سی سال    به ياد داريم که می گفتند پادشاه ايران نگذاشتد
کننده است که کتاب آقای منتظری آزاد است يعنی تا بحال کمونيست های بی پدر شده که در فراق او می گريند و دريافت 

می خواند و پاسداران و بازجويان قبلی از احکام اعدام و سنگسار  »پدر خود«جايزه صلح نوبل شيرين عبادی که او را 
خوابی ديگر است که  »حقوق بشر«اين شيون آنها تحت پوشش در کتاب منتظری بی خبرند و او را پاس ميدارند؟ 

  . ر جيمی کارتر سی سال پيش برای مردم ايران ديده بوداربابان جزيره نشين از جمله حرامزاده بادام فروش مشهو

چند نکته از آقای منتظری می گذارم تا سی سال ديگر شيرين عبادی، محسن سازگارا، اکبر گنجی، کديور نگويند که 
  .نوری زاده نگويد که جوان بودم گولمان زدند ا ضرآزادی نبود و ما نمی دانستيم و علي

  .دفن مينمايند یسينه در گودال یآمر، و زن را تا نزديك سنگسار شدن تا یمرد زناآار محصن را برا -٣١٦٩مساله «  
   



 :سوال و جواب در وبسايت منتظری
 

اگر هست چرا؟ آيا حكم مرگ و اعدام در مورد مرتد متعلق به . است  می خواستم بدانم آه آيا حكم مرتد اعدام: سوال
 ؟ است نبوده یزمان خاص

 
ديگر، آن را  یو لجاجت يا انگيزه ها عناد یآه با يقين به حقانيت اسالم ، از رو یآس یحكم مرتد يعن: جواب منتظری

  )منبع وبسايت منتظری.(تاعدام اس آيد یعمال انكار ميكند و درصدد مبارزه با آن برم

و پروين  چه گذشت  )2474( 1314دي ماه  17روز تاريخ را آنگونه كه بوده بخوانيم در 
 و براي ثبت آن در تاريخ چي سرود   براي جنين روزياعتصامي 

   .ادی زن شناخته شده استديماه در گاهنامه ايرانی به روز زن و روز آز ١٧همانطور که می دانيم   

به تنهائی در  ١٣١٤ديماه  ١٧بعد از ظهر روز چهارشنبه  ٣اعليحضرت رضا شاه بزرگ در ساعت «
اتوموبيل سلطنتی و ملکه پهلوی همراه با شاهدخت شمس پهلوی و شاهدخت اشرف پهلوی در 

که در آن روز برای اولين بار (ای عالی اتوموبيلی ديگر از در جنوب غربی ساختمان نوساز دانشسر
نام خيابان روزولت و پائيتتر از تخت جمشيد  ٥٧که تا پيش از شورش (وارد دانشسرائی ) افتتاح ميشد

 .ملکه و شاهدختها دارای پالتوی مشکی بلند و کاله مشکی بودند. واقع شده بود گرديدند) بود

يشاهنگ در دو طرف سرسرا و پلکان به حال احترام دختران پ - از ابتدای در ورودی عمارت دانشسرا 
 .ايستاده بوده اند

در اين روز وزراء و همسرانشان و نيز همسران رؤسای دانشکده ها و رؤسای مدارس دخترانه بدون 
  . چادر حضور داشته اند

 توسط رضاشاه به رؤسای در اين مراسم مدارک تحصيلی فارغ التحصيالن مدارس پسران در يک سالن 
مدارس مربوط داده شد و مدارک تحصيلی دختران هر مدرسه نيز توسط ملکه در سالنی ديگر به 

  .مديران مدارسشان اعطاء گرديد

در هر يک از هر دو سالن يک خانم سخنرانی کرده و از اقدام اعليحضرت که قيود زنان را برانداخته و 
  .زنان را همدوش مردان ساخته است سپاسگزاری نمود

رضا شاه بزرگ پس از پايان مراسم نطقی ايراد کرد و بانوان را از فرصتی که از آن روز به بعد به 
آنان داده ميشود برای ترقی کشور و پرورش افراد وطن پرست و رعايت اقتصاد و احتراز از تجمل 

  .خواهی و اسراف تشويق فرمود

  » .يب که آمده بودند مراجعت کردندو ربع به همان ترت ٤اعليحضرت و خانواده سلطنتی در ساعت 

 



  

   

کشف حجاب را رسما اعالم کرد و در مراسمی که در جشن پايان تحصيلی  ١٣١٤دی ماه  ١٧رضا شاه پهلوی در 
  :دختران در دانش سرای مقدماتی تهران بر گزار شد چنين سخن گفت

  

بی نهايت مسرورم که می بينم خانم ها در نتيجه دانايی و معرفت به وضعيت خود آشنا و « 
همانطور که خانم تربيــت اشاره نمودند، زنهای اين اند، به حقوق و مزايای خود پی برده

کشـــــــور به واسطه خارج بودن از اجتماع نمی توانستند استعــــداد و ليـــاقت ذاتی خود را 
بــروز دهند بلکه بايد بگويم که نمی توانستند حق خود را نسبت به کشور و ميهن عزيز خود 

خود را آنطور که شايسته است انجام دهند و حاال می ادا نمايند و بالخره خدمات و فداکاری 
رونـــد عالوه بر امتيـــاز برجستـــه مادری که دارا می باشند از مزايای ديگر اجتماع نيز 

  .بهره مند گردند

آمد يعنی نصف قوای مــــا نبايد از نظر دور بــداريم که نصف جمعيت کشور ما به حساب نمی
مثل اينکه زنها يک هيچوقت احصائيه از زنها برداشته نمی شد . دعامله ی مملکت بيکار بو

خيلی جای تاسف است که فقط  افراد ديگری بودند و جزو جمعيت ايران به شمار نمی آمدند،
يک مورد ممکن بود احصائيه زنها برداشته شود و آن موقعی بود که وضعيت ارزاق در 

  .ند و می خواستند تامين آذوقه نمايندمضيقه می افتاد و در آن موقع سرشماری می کرد

من ميل به تظاهر ندارم و نمی خواهم از اقداماتی که شده است اظهار خوشوقتی کنم و نمی خواهم فرقی بين امروز با 
روزهای ديگر بگذارم ولی شما خانمها بايد اين روز را يک روز بزرگ بدانيد و از فرصت هايی که داريد برای ترقی 

  .کنيد کشور استفاده



  .من معتقدم که برای سعادت و ترقی اين مملکت بايد همه از صميم قلب کار کنيم

ولی هيچ نبايد غفلت نمايند که مملکت محتاج به فعاليت و کار است و بايد روز بروز بيشتر و بهتر برای سعادت و نيک 
  .بختی مردم قدم برداشته شود

بدانيد . ايد و قدم برای سعادت خود و وطن خود بيرون گذارده ايدع شدهشما خواهران و دختران من، حاال که وارد اجتما
ی نسل آتيه خواهيد بود، انتظارمان از شما خانم ی شماست که بايد در راه وطن خود کار کنيد، شما تربيت کنندهوظيفه

  ».های دانشمند اين است که در زندگی قانع باشيد و کار نمائيد و از تجمل و اسراف بپرهيزيد

  

   سعادت آتيه در دست شماست

را سروده است و اگر دقت کنيد » زن در ايران «   ساس بخشی از سخنان رضا شاه، پروين اعتصامی شعر گنج عفتبر ا
 .با بخشی از سخنان رضا شاه آغاز می شود شروع اين سروده

   

  بودــروزی و پريشــــــانی ن اش جز تيره هــپيــــش  زن در ايران، پيـش از اين گويی که ايرانی نبود

  زن چه بود آن روزها، گــــر زان که زندانی نبود  گذشت می  ج عزلتـــش اندر کنــمــــرگ زندگی و 

  بــد سالوس قــربانی نبودـــس چو زن، در معـــک  ـــزل نکردــکس چو زن، انـــدر سياهی قرنها من

  ضيـــلت، زن دبستـــــــانی نبودــستان فـــــــدر دب  اهـــد نداشتـــی انصاف، زن ش در عدالتخانـــــه

  کارا بـــــــود اين بيــــــداد، پنهـــــــانی نبودـــآش  جواب مانــد عمری بی یـــــدادخواهيهـــــای زن م

  ـوپانی نبودــمله گـــرگی بود، چــــ              ِ   در نهــــــــاد  ج  کـــبس کســـان را جامه و چوب شبانی بود، لي

ِ    ی زن به ميــــــدا ن فــــراخ  زناز بــــــرا   متی، جز تنگ ميــدانی نبودـــرنوشت و قســــسـ   ــــــدگی                            

ــ نـــــور دانـش را زچ   ن ز پستی و گرانجـــــــانی نبودـــــستــاين نـــــدان  داشتند یـــشم زن نهـــان م  َ ـ

ــ زن ک   ل نبـــود آنجا که دهقانی نبودـــحاصخـــــــرمن و   ــرنخ و دوک هن شــد بی نــده میــجــا باف    ُ ـــ

  ــراوانی نبودبهــــــــر زن هــــرگز نصيبی زين فــ  ـود ، ليکــی دانش فراوان بـــ       ّ    های دک ـــه ميـــوه

ــ در گ  داد جان س میــــفــآرميد و در ق در قفـــــــس می   لستانی نبودــــــرغ گلستــــان، نام از اين مـ  ُ ـ

  ش اين راه ظلمانی نبودــاو رهــرک آن زن کــزيــ  تنه و چـــــاه بالستـــــــد تيه فبهـــــــر زن، تقلي

ّ    بـــــــــا زمـــــــر د ي  ست شــــرط برتریـــــباي آب و رنـــگ از علم می   اره و لعل بـــــــدخشانی نبودـــ                     

  وســــــرانی نبودــــبود، از ه ايستگیــعـزت از ش  ساده نـيست ک قبایــي چون  پرنيان ،  دــــص ی جلوه

  رانی و بـــــه ارزانی نبودـستی، با گــــــقــــدر و پ  ارزنده کرد  جامــــــه را  فش وـــارزش پوشنده، ک



  ـــا گوهـــــر کانی نبودـــگــــــوهر تابنـــــده، تنهــ  دـــســــادگی و پاکی و پرهيز، يک يک گــــوهرن

ِ                 پـــــوش  عيب نادانی نبود زيـــــــور و زر، پــــرده  ــادان است زنآنجا که نـ از زر و زيور چه سود          

  وا، بهتر ز عريانی نبودــی عجب و هـــ جامـــــــه  ست و بــس ی پرهيز پوشانده هــا را جامــــه عيب

  ـوده دامـــــــانی نبودبی از آلــــــــــپـــــاک را آسي  يند تا گـرانسنگ است و پاکــــزن سبکساری نب

  ين نگهبــــــــــانی نبودـــوای اگـــــــر آگـــــه از آي  آز،دزد و  و عفت،گنج و حرص استزن چو گنجور

  ای مهمانی نبودـــان جا، جـــــدانست ک زان که می  مــــانـــشد ميه و ی نمیـــی تق اهـــرمن بر سفره

  نمـودی، جــــز پشيمانی نبودــــــای و ره تـــــوشه  در راه کجـــپا بــــــه راه راست بايــــد داشت، کان

  مانی نبودــياد مسلـــــچــــــادر پـــــــوسيــــــده، بن  فافــــبايست، امـا از ع چشم و دل ر ا پـــرده می

  سانی نبوداميــد آ ،ن کـــار سختــــورنـــــــه در اي  روا، دست تـــــوانای تــــو، آسان کــــرد کارـــخس

  وفانی نبودــيـــــدا از اين دريــای طـــــســــــاحلی پ  ناخدای شتیــدر اين گمگشتـــه ک رـــشد گ نمی هــــش

  شان را نشايـــــد گفت نــورانی نبودـــــمهــــــر رخ  بايـــد اين انـــوار را پروين بـــــه چشم عقــل ديد

  »تصامیپروين اع«                                      

ديماه همين  ١٧به اميد اين که زن ايرانی با برداشتن حجاب خود در خيابان ها و تظاهرات در روز  
 ... گترين اعتراض بانوان در جهان را رقم بزندبزر )٢٠١٠=  ٢٥٤٨( سال


