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  مسئله کشف حجاب

  برگرفته از نشريه الكترونیكي زنان

  موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

http://www.iichs.org 

   

بـرداري در ايـران، موضـوعي اسـت کـه بـا حضـور افکـار متـأثر از فرھنـگ            مسئله کشف حجاب و يا به عبارت ديگر حجـاب 

بـدين مناسـبت تـاريخ ايـن     . شکل گرفت و با ارتباط بیشتر میان ايرانیان و اروپايیان، نمـود ظـاھري يافـت   اروپايي در ايران 

ولـي بـه دلیـل حضـور و نفـوذ افکـار مـذھبي و علمـاي مـذھبي در تمـامي           . گـردد  تفکر و بروز آن به دوران قاجاريه برمـي 

گـري و   نیافت ولي به تدريج بـا رشـد افکـار اروپـايي     ھاي جامعه از مردم عادي تا درباريان، مجال خودنمايي بیشتري اليه

رضـا پھلـوي بـه    . تبلیغ لزوم ھمرنگي با ايشان براي پیشرفت و توسعه کشور، طرفداران و معتقداني براي خود پیدا کـرد 

سازي با اشکال اروپايي قدم در راه اجراي اين طـرح گذاشـت در ايـن     سازي جامعه ايران و ھمسان عنوان منادي يکسان

ما بايد صورتًا و سنتًا اروپايي بشويم و بايد در قدم اول کالھھا ... « : (اره وي چنین اظھارنظر نموده و تکلیف کرده استب

ھا راھي را » بايد« و براي صورت عملي بخشیدن به ) »...تبديل به شاپو بشود و نیز بايد شروع به رفع حجاب زنھا نمود

البته بـا ذکـر عـدم اجبـار و بـه کـار       (برداري از زنان مأموران حکومتي داد  ه حجابدر قدم اول وي دستور ب. در پیش گرفت

  .ولي با تھديد اخراج و جريمه مأموران دولتي در صورت عدم رعايت آن) نبردن زور

   

  ١٣١٤دي  ٢٣  سواد تلگراف وزير مالیه:  ١سند 

ھايي  عضاي دوائر دولتي مراقبت نمائید از دعوتدر برداشتن چادر بايد ھمه قسم مساعدت نموده و نسبت به ا....      

ھرگاه يکي از مستخدمین مالیه بدون خانم و يا خـانم بـا چـادر    .... شود حتمًا با خانمھاي خود حاضر شده که از آنھا مي

  ... باشد، فورًا به موجب اين حکم آن شخص را منتظر خدمت کرده

   

يابـد، مطـابق بـا اسـناد و خـاطرات       رفـتن رضاشـاه از ايـران ادامـه مـي      آغـاز و تـا   ١٣١٤ساله که از  ٦اين مسیر و جريان 

ھاي بسیار که بر مردم تحمیل  ھا و درگیريھا، تبعیدھا و ضرب و جرح ھا و جريمه و اخاذي شفاھي از آن دوران با سختي

  .شده بود، ھمراه است

   

  ٥٣١٠شماره  ٢٣/٧/١٣٢٠، سندي است مورخ  ٢سند 

  ه زنھاي يزدمجلس شوراي ملي رونوشت ب

رسانیم در اين موقع که اراده شاھنشاه بر پايه قانون مشروطیت استوار، زبان و قلم آزاد، شـما   بعدالعنوان به عرض مي

ھـا   متأسفانه آنچه در راديوھا شنیده و روزنامه. توانید براي بیچارگان و ستمديدگان دادرسي فرمائید نمايندگان ملت مي

ظلم و ستمھايي که چندين سال است به ما بیچارگان شده، نیسـت کـه بـه واسـطه      شود، ھیچ اسمي از مطالعه مي

ھا، حتي از خانه به خانه ھمسايه طوري در فشار پاسـبان و مـأمورين شـھرباني واقـع       يک روسري يا چادرنماز در محله

کننـد و اگـر    و نمـي بوده و ھنوز ھم ھستیم که خدا شاھد است از فحاشي و کتک زدن و لگد زدن ھیچ مضـايقه نکـرده   

شد که تا به حال چقدر زن حامله يا مريضه به واسطه تظلمـات و صـدمات کـه از     تصديق حکما، آزاد بود از آمار معلوم مي

طرف پاسبانھا به آنھا رسیده، جان سپردند و چقدر از ترس و حرس فلج شدند و چقـدر مـال مـا را بـه اسـم روسـري يـا        
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دانـد اگـر يـک نفـر از ماھـا بـا        ھايي از ما به ھر اسمي و رسمي گرفته شده، خـدا مـي  چادرنماز به غارت بردند و چه پول

بھتـرين رفتـار آنھـا بـا ماھـا      . کردند افتاد مثل اسراي شام با ماھا رفتار مي روسري يا چادرنماز به دست يک پاسبان مي

پولي نداشتیم بـه آنھـا بـدھیم مـا را بـه       شدند يا ھا لگد بر دل و پھلوي ما بود و اگر به پول گرفتن قانع نمي  ھمان چکمه

لذا استدعاي عاجزانه داريم اوًال انتقام مـا سـتمديدگان   . اذيت ما بیشتر و مخارج ما زيادتر. بردند شھرباني و کمیسر مي

بـه  . کمـا اينکـه در ممالـک اسـالمي حجـاب معمـول اسـت       . را از اين جابران بکشید و بعد ھم آزادي حجاب به ما بدھیـد 

لــذا از . ر انگلســتان و ھندوسـتان کــه آنقــدر اديـان مختلــف ھسـت مخصوصــًا مســلمانان داراي حجـاب ھســتند    عـالوه د 

نمايندگان محترم مسلمان کلیه ملت ايران استدعا داريم استرحامًا حال ديگر اسـت، دسـت ظلـم و تعـدي و شـکنجه از      

  .تقديم احترامات امضاي جمعي از زنھاي يزد در خاتمه با. سر ما زنھاي مسلمان ايران کوتاه و ماھا را آزاد فرمايید

   

خان در مبارزاتي بود که بـه حکومـت    بخشان کريم بیگم آقا، مادر کريم خان زند، از زنان دالور دوران خود و از الھام: عنوان 

بـه اسـارت او و   خان کـه   ق به سرکردگي آزادخان افغان به قلعه کريم.ھـ ١٢٦٦او در حمله افغانھا در . او بر ايران انجامید

تني چند از جنگاوران انجامید، نه تنھا خود و ديگران را از چنگ افغانھا نجات داد؛ بلکه با حمله به آنان، غنیمـت بسـیاري   

  . رود او در بیشتر مبارزات با پسرش ھمکاري داشت و از زنان پر جرئت دوران خود به شمار مي. را نیز به چنگ آورد

  

...................................................................  

 معرفي كتاب

  مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. ١٣٨٣چاپ اول . مريم فتحي. كانون بانوان

   

ھـاي تـاريخي حركـت زنـان در ايـران در دو مقدمـه و يـك مـدخل، در دو بخـش و           با رويكردي بـه ريشـه  كانون بانوان كتاب 

موضـوع اصـلي كتـاب، بررسـي كـانون بـانوان ايـران اسـت؛ بـه          . صفحه تنظیم يافته است ٢٧٨ فھرست منابع و مآخد در

   .شد عنوان اولین انجمن صنفي زنان كه به شكل دستوري و از طرف دولت تدوين و حمايت مي

   

سبت در بخش نخست به بررسي تحوالت جھان در ارتباط با نقش زنان و سپس به بازكاوي نگرش دين باستاني ايران ن

اي دارد بـین ايـن    دھـد و مقايسـه   به زن پرداخته و ديدگاه و اسالم را راجع به جايگاه زن در خانواده و جامعه توضـیح مـي  

سـپس موقعیـت ايـران را در رويـارويي بـا      . پیونـدد  فرايندي كه در مغرب زمین در ارتباط با نقش زنان به وقوع مـي   ديدگاه

و جامعـه  (شـود   غییراتي را كه جامعه در اين برخورد و در تمامي ابعاد آن دچار مـي جھان غرب و تفكر آنھا توضیح داده و ت

   .كند نقد مي) زنان نیز بدين قرار

   

 *ش و مقارن بـا دسـتورالعمل حجـاب بـرداري بـه اشـاره رضـا پھلـوي شـكل گرفتـه بـود،            . ھـ١٣١٤كانون بانوان در سال 

ھـايي را ارائـه    ا و آثاري كه از خـود بـه جـا گذاشـت، مؤلـف گـزارش      ھ دربخش دوم كتاب درباره اعضا، تشكیالت و فعالیت

   .دھد مي

   

در "ابـن سـینا   . تھـران . ١٣٤٧. زن ايرانـي از انقـالب مشـروطیت تـا انقـالب سـفید      به نقل از بدرالملوك بامداد در كتاب  *

اي از  عـده ) اصـغر حكمـت   علي(ش به اشاره اعلیحضرت رضاشاه كبیر و با دعوت وزير معارف وقت . ھـ ١٣١٤ارديبھشت 
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به آنھـا گفتـه شـد كـه     . آباد دعوت شدند زنان فرھنگي، انتخاب و به محل دارالمعلمات و كوچه ظھیراالسالم خیابان شاه

مأموريت دارند تا جمعیتي تشكیل بدھند و اساسنامه آن را به نظر وزيـر معـارف برسـانند و بـا حمايـت دولـت، پیشـقدم        

   ."اين جمعیت در جلسات بعد نام كانون بانوان را براي خود اختیار كرد. دنھضت آزادي زنان ايران باشن

   

   

....................................................................  

  

 آسیه آل احمد

   

از چادر مشـکي  پس از کشف حجاب در ايران، مشکالتي در مورد پوشش ديگر ملیتھا بروز کرد که به سبک زنان ايراني 

شـدند و بـه    شد که براي زيارت به مشـھد وارد مـي   بیشتر اين موارد شامل زنان افغاني مي. کردند و روبند استفاده مي

علت حساسیت در اين منطقه از کشور، سرھنگ نوايي ريیس شـھرباني خراسـان در نامـه خـود بـه حکومـت خراسـان        

رئیس الوزرا، محمـود جـم، در پاسـخ    " . اين قضیه سوء استفاده کنند زنان ايراني نیز از"متذکر شده بود که ممکن است 

به نحوه برخورد با زنان افغان به حکومت خراسان اعالم کرد اين افراد بايـد از پوششـھاي ملـي خـود اسـتفاده کننـد واال       

ھـاي   خانـه  ي سـفارت در ضمن طبق ابالغیه اي بـه وزارت امورخارجـه بـرا   . مجوز آنان براي ورود به ايران باطل خواھد شد

دولت به شھرباني تاکید کرد کـه  . انگلستان و افغانستان دستورات الزمه فرستاده شد تا اتباع خود را از جريان آگاه کنند

  .با رعايت نکردن موارد فوق طبق قانون با آنان برخورد شود

   

خراسان در خصوص برخـورد بـا زنـان    سند شماره يک مکتوب محرمانه سرھنگ نوايي ريیس شھرباني خراسان به والي 

  :افغان است 

                     

)١(  

  ايالت خراسان

   

  اداره ايالت خراسان 

   

  سواد مراسله     

                  ٣٤٥٢نمره  

     ١٦/٤/١٥مورخه 

  اداره  شھرباني شرق

   

متضـمن سـواد راپـورت ژنـرال      ١٤/٤/١٥/  ٥٧٢٤و نمـره   ٥٥٧٤محرمانه ـ والي ايالت خراسان ـ عطف بـه مرقومـه، نمـره       

ــ بطوريکه ژنرال قنسول مزبور تشريح نمـوده چـادر ملـي بـانوان       قنسول دولت شاھنشاھي در ھرات معروض مي دارد

پیچه مختص خانمھاي ايراني بـوده کـه آنھـا اقتبـاس     افغان ھمان چادرھاي سفید روبند سرخود میباشد چادر مشکي و 
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لـذا  . نموده اند ـ چون از عبور و مرور بانوان افغاني با چـادر سـیاه ممکـن اسـت خانمھـاي ايرانـي سـوء اسـتفاده نماينـد          

درسـیاه  مامورين ناچارند که بازجويي و تحقیقات نمايند بنابراين عقیده دارد ھر آينه اجازه فرماينـد از خانمھـاي کـه بـا چا    

خارج میشوند ممانعت و بانوان افغاني را محدود نمايند که با چادر ملي خـود ايـاب و ذھـاب نماينـد ـــ رئـیس شـھرباني        

  ناحیه شرق ــ سرھنگ نوائي

   

   

  :سند شماره دو مکتوب رياست وزرا محمود جم به اداره کل شھرباني خراسان و دستور برخورد با زنان افغان  

   

)٢(  

  دشیر و خورشی

  رياست وزراء

   

  ٢٤٧نمره عمومي 

  محرمانه

   

  اداره کل شھرباني                                                       

   

ايالت خراسان بر طبق راپورت ژنرال قونسولگري دولت شاھنشاھي در ھرات اطالع مي دھد که چادر زنھاي افغانستان 

د کلیه آنھا بعنوان لباس ملي خود بـا چـادر سـیاه و ھمـان سـبک سـابق       سفید و روبند سرخود بوده و برخالف در مشھ

بانوان ايراني در خیابانھا و معابر ديده مي شو ند بايالت خراسان دستور داده شد که چون پوشیدن چادر در ايران ممنوع 

ادر ايرانـي خـودداري   است بزنھاي افغاني و يا اتباع مسلم ساير ملل ھمان لباس ملي خود را پوشیده و از استعمال چـ 

اسـت در ايـن زمینـه دسـتور الزم بشـھرباني      ] ناخوانـا [نمايد و اال شھرباني مشھد مجبور از جلـوگیري خواھـد بـود کـه     

  . مشھد صادر و از نتیجه رياست وزرا را مستحضر دارند

   

   

   

به سفارتخانه ھاي انگلیس و سند شماره سه دستور دولت به وزارت امور خارجه براي ابالغ ممنوعیت استفاده از چادر 

  :افغانستان

   

    

)٣(  

  شیرو خورشید

  رياست وزراء

  ٢٢٨نمره عمومي 
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  ٢٣/٤/١٥تاريخ پاکنويس 

  محرمانه 

  وزارت امورخارجه

طبق راپرت ايالت خراسان زنھاي افغاني و اتباع مسلم انگلیس چادرھاي قديمي منسوخ را در معابر بر سر مي کنند از 

قونسولگريھاي انگلیس و افغـان در ضـمن يادداشـت اطـالع داده شـده اسـت کـه اسـتعمال چـادر          طرف ايالت به جنرال 

ايراني را به اتباع خود قدغن نمايند چون درصورت تخلـف شـھرباني مجبـور بـه تعقیـب متخلـف اسـت بـراي اينکـه سـوء           

رين خـود صـادر نماينـد واال    ھاي انگلیس و افغان دستور الزم در اين بـاب  بمـامو   تفاھمي حاصل نشود توسط سفارتخانه

  .مامورين شھرباني بوظیفه خود عمل خواھند نمود

  رئیس الوزرا

      

   

   

  :سند شماره چھار نامه وزير خارجه خطاب به رئیس الوزراء مبني بر حجاب زنان ھندي

   

                                  

)٤(  

               

          اداره سوم سیاسي                       

  شیروخورشید                         ١٧١١/١٨٣٨نمره 

  وزارت امورخارجه                                   ٣٠/٤/١٥

  محرمانه است                                

   

  رياست وزراء

انگلیس زيب وصول داد در  راجع باستعمال چادر ازطرف زنھاي افغاني و اتباع مسلمه ٢٢٨نمره  ٢٣/٤/١٥مرقومه مورخه 

باب استعمال چادر از طرف زنھاي ھندي با آقاي ترات نايب اول سفارت انگلیس مذاکره شد مشارالیه توضیحا استفسار 

نمود که آيا در مورد استعمال چادرھاي مخصوصي ھم که زنھاي ھندي بر سر میکنند نظري ھست يا خیر لھذا متمنـي  

  .سمت مرقوم فرماينداست نظر مبارک را نسبت باين ق

  .راجع به زنھاي افغاني ھم به سفارت کبراي افغانستان مذاکره خواھد شد و نتیجه بعدا بعرض خواھد رسید 

   

  از طرف وزير امور خارجه

   

  امضاء
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  ]در حاشیه [                                                       

  جواب داده شود 

لباس اتباع خارجه نداريم به ھـر نحويکـه میـل دارنـد میتواننـد ملـبس باشـند فقـط اسـتعمال          ھیچ گونه نظري نسبت به 

  .البسه سابق ايراني ممنوع است

  دفتر محرمانه ٢٦٣نمره 

١/٥/١٥  

   

   

  :سند شماره پنج دستور دولت براي برخورد با زنان افغان در مشھد 

   

   

   

)٥(  

  شیروخورشید

  رياست وزراء

   

  ٢٥٥نمره خصوصي 

  ٣١/٤/١٥تاريخ پاکنويس 

   

  اداره کل شھرباني                                                           

   

راجع به زنھاي افغاني که در مشھد ھستند و بطوريکه دستور داده شده بايد مراقبت شود که چـادر و   ٢٤٧تعقیب نمره 

  .اقامت آنھا را منسوخ و از ايران خارج نمايند لباس خود را بپوشند اگر تخلف از مقررات نمودند جواز 

    رئیس الوزراء                                                                                                                        

  

  

.................................................................  

 حجاب

   

شوند مربوط به برخوردھاي حکومتي با مخالفان کشف حجاب اجباري در دو اسنادي که در اين شماره معرفي مي

وزير، گزارشي از اهللا پاکروان استاندار خراسان به محمود جم، نخستدر نامه نخست فتح. ايالت خراسان و زنجان است

  . را داده است» اروضعیت مخالفان کشف حجاب و دستور برخورد با آنان در سبزو«
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در نامه دوم نیز َمنِظم حکومت خمسه در گزارش به رياست وزرا از ھمزماني دھه محرم و بحران کشف حجاب اظھار 

  .کندکند و از مرکز، تقاضاي نیروي بیشتري براي سرکوب مخالفان مي نگراني مي

   

)١(  

  ]دستگیري مخالفان کشف حجاب در سبزوار[

   

  شیروخورشید 

  کابینه رياست وزراء 

  ]١٣[١/١١/١۴        ۶٢استخراج تلگراف رمز ايالت خراسان        نمره 

   

الـوزراء        حکومـت سـبزوار بـا ارسـال سـواد راپـورت نظمیـه آنجـا اطـالع داده اسـت شـیخ محمـود،              جناب آقاي رئیس

شـريعتي بـرادرزاده مشـارالیه کـه مـديره      پیشنماز مسجد جامع اظھاراتي بر ضـد رفـع حجـاب نمـوده و ھمچنـین خـانم       

 مدرسه است مخـالف رفـع حجـاب بـوده اسـت تلگرافـا بحکومـت سـبزوار فـورا آخونـد مزبـور را جلـب و تعقیـب نمـوده و              

عنداللزوم شبانه بیک منطقه ديگر تبعید نمايند ھمچنین خانم شريعتي را در صورتیکه اظھـاراتي بـرخالف تجـدد نسـوان     

. جلوگیري نمايند به نظمیه شھر نیز دستور داده شد به نظمیه سبزوار دستور الزم صادر نماينـد  نمايد از مدرسه خارج و

٣٠/١٠/١۴  

  پاکروان :] امضا[ ٣٠١نمره 

  :]حاشیه[

  . ـ بايالت خراسان جواب داده شود که اگر ايرادات صحیح باشند١

  .ـ بوزارت معارف دستورداده شد مدير مدرسه را ھم منفصل نمايند٢

  .زارت معارف نسبت به انفصال مديره نوشته شودـ بو ٣

   

  ١/١١/١۴          ۶٢نمره 

   

   

)٢(  

  ]عاشورا و کشف حجاب در زنجان[

   

  شیروخورشید 

  کابینه رياست وزراء

  ]١٣[٢٨/١٢/١۴        ١٣٩نمره          استخراج تلگراف رمز زنجان

   

نھضـت بـانوان ھسـتم و تـا حـدي ھـم اجـرا شـده اسـت ولـي بـا            رياست وزراء          بعد از ورود، دائما مراقب موضـوع  

است متاسفانه وسیله اجـرا   استحضار کاملي که از روحیه علماء و اھالي زنجان داريد پیشرفت کامل آن مستلزم فشار
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در زنجان مثمر به شھرباني با عده نفرات خیلي کم است که حتي خود رئیس شھرباني حضورا از عادات اھالي در دھه 

در اين صورت مقتضي است امر فرمائید . کند شورا خصوصا که تصادف بموضوع رفع حجاب که صريحا اظھار نگراني ميعا

منصب آزموده موقتا مامور زنجان  يک عده از پاسبانھاي شھرباني طھران يا يک عده بیست نفري سرباز با يک نفر صاحب

ھه عاشورا مراجعت نمايند واال با اين ضعف شھرباني اتفاقات و طبق تعلیمات حکومت مراقب انتظامات باشند و بعد از د

  .آتیه مسئول نباشم پیدا کند و با الضروره مراتب را بعرض رسانیدم که در اخیر اين دو سه ساله ممکن است نظاير

     ، منظم حکومت خمسه۵٢٠٨نمره  ٢٧/١٢/١۴

  

  

..............................................  

  

 خواھي علیه جريان جمھوريزنان 

   

  فاطمه معزي

   

. مطرح شد ١٣٠٢خواھي توسط رضاخان و حامیان او در  اي به نام جمھوري در جريان اضمحالل سلسله قاجاريه مسئله

خواھي و مخالفت با آن به راه افتاد، تلگرافات بسیاري روانه مجلس شوراي ملي دوره  تظاھراتي در حمايت از جمھوري

مخالفان طرح که نگران قدرت گرفتن رضاخان بودند از . موافقان و مخالفان اين طرح در مجلس بحث کردندپنجم شد و 

اصناف و ديگر  شدند از نمايندگان مجلس به رھبري سیدحسن مدرس تا زنان، علما،  طیفھاي مختلف تشکیل مي

دا کرده بودند و بیش از پیش در خیابانھا تري در جامعه پی زنان که بعد از انقالب مشروطه حضور پررنگ. اقشار جامعه

مخالفتھا سرانجام نتیجه . خواھي بودند و در تظاھرات خود حضوري جدا داشتند      شدند از مخالفان جمھوري ديده مي

. اي از جمھوريت انصراف داد و راه ديگري را براي قبضه قدرت پیدا کرد فروردين طي اعالمیه ١٢خود را داد و رضاخان در 

السلطنه گزارشھاي کاملي از اين تظاھرات با حضور زنان خاندان قاجار در فروردين  ر روزنامه خاطرات قھرمان میرزا عیند

، درست در اوج درگیريھاي مجلس و مخالفان با رضاخان، ارائه شده است که به بخشھاي از آن در اين شماره ١٣٠٣

  :پردازيم مي

   

خانم ساالر عیال ساالر اعتضاد، : رت واال بودند معلوم شد دو دختر حاج فخرالملکخانمھا امروز خانه حض             

اند گفتند مبادا  به ھر نظامي رسیده. کنند فخرالسلطنه عیال مديرالسلطنه يک ماه است متصل پروپاگاند مي 

. موار کرديمگفت به خودمان ھ گفتند نه جونم و اين جونم را خانم ساالر مي باشي جمھوري شويد، مي وکیل

درب خانه وزير . به تمام دکانھا رفتیم. گفتند تر بودند جونم نمي اما آنھا مودب. به ھر آژان رسیديم ھمین قسم

يک نفر از آن . خواھیم رفتند ھمان جا داد زديم ما شاه مي روزي که اجزاي وزارت خارجه مي) رضاخان(جنگ 

فرياد زديم ھنوز جمھور نشده، ھر وقت . را نشان داد کردھاي مکري به ما گفت بفرمايید و با دست طويله

  .کنند، ھي ھي آن وقت داد زديم دم خانه رئیس جمھور ما را به طويله دعوت مي. شد اطاعت
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براي اعالم مخالفت  ١٣٠٣فروردين  ٢برد که ھمگي در روز  السلطنه در بخشي ديگر از اعضاي خانواده خود نام مي عین

  :لس راھپیمايي کردندبا جمھوري به سوي مج

   

ھمه . روي ناصريه سمت راست و به قدر پنجاه نفر زن خارجي را ھم از بین راه ھمراه نموده بودند از پیاده...               

  ما شاه الزم داريم،. زنده باد شاه، زنده باد ولیعھد گويان،  زنده باد اصناف، زنده باد علما و طالب و تجارگويان

خواھند روي ما را باز کنند، اي اھل محالت، کسبه و تجار، اي علماي  دين و آئین است،  مي جمھوري خالف

  الوزراء، مرده باد تدين، پست باد رئیس  زنده باد قرآن، شويم،  دخیل شما مي  آوريم، محترم پناه به شما مي

تا رسیدند به عکس شاه   آرام ،از دو سمت خیابان گاھي شديد گاھي   زاده، زنده باد خالصي  زنده باد مدرس،

و گفته بودند؛ . الوزراء ناسزا او را دعا کردند، قربان صدقه رفتند و به رئیس. که زير آن عکس سردار سپه است

  .خواھد به جاي آن نازنین بنشیند ماند مي مردم اين که مثل پیرزن بیوه مي

     

السلطنه در اين ھنگام از نزديک شدن زنان  آمد به گزارش عینبا ورورد رضا خان به میدان بھارستان وضعیتي ديگر پديد 

الملک مجاور میدان بھارستان بودند و بقدر صد  خانمھاي ما پشت بام خانه مرحوم افخم"  :به بھارستان جلوگیري کردند

ه خانمھا ديگر زن راه نداده بودند و مردم شھري ب. السلطان نفر زن جلوي کمیساريا و ھمانقدر جلوي عمارت معین

  ".کنیم  گفتند نیائید ما براي مستوري شما اقدام مي مي

...............................................................  

  


