
  شكوه السادات سميعي
آنچه پيش روي شماس�ت، به بازخواني رويدادي 
مغف�ول در تاري�خ انقاب اس�امي در خراس�ان 
مي پ�ردازد. در اي�ن روز بانوان مس�لمان ش�هر 
مش�هد در س�الگرد كش�ف حجاب رضاخاني، به 
خيابان ها آمدن�د و انزجار خ�ود را از اين تصميم 
رضاخان نش�ان دادند. ذك�ر اين نكت�ه ضروري 
اس�ت كه اين مقال نخس�ت به هماي�ش »تاريخ 
ش�فاهي انق�اب اس�امي« ارائه ش�د و اينك به 
مناس�بت تاريخي، در اين صفحه درج مي ش�ود.

  
  تأثير جريان روش�نفكری در تجددگرايی و 

دين زدايی
س��ابقة طرح و پیش��نهاد کش��ف حجاب ب��ه دوران 
ناصرالدین ش��اه بازمی گردد. به نوش��تة میرزاحسن 
جابری اصفهانی )سیاس��تمدار و مورخ عصر قاجار(، 
روش��نفکران فرنگ رفته به ناصرالدین شاه پیشنهاد 
دادند که کش��ف حجاب را در کش��ور معمول دارد. 
آیت اهلل حاج مالعلی کن��ی )فقیه وارس��ته و پرنفوذ 
وقت تهران( پس از اطالع از این موضوع به شاه چنین 
پیغام داد: »هر گاه کش��ف حجاب را در دربار خودت 
جاری ساخته و همسرت را مکشفه و بی حجاب بیرون 
آوردی، در کشور هم همین کار را بکن«. او با طرح این 
سخن، در واقع اجرای کشف حجاب در کشور را تعلیق 
به محال کرد زیرا انیس الدوله )همسر و سوگلی حرم( 
به طور قطع حکم اسالم و ش��رع را بر فرمان ملوکانه 
ترجیح می داد و این موضوع را در نهضت تحریم تنباکو 
به خوبی ثابت کرده بود اما سرانجام نزدیک به40 سال 
بعد، رضاخان زنان دربار را در مراس��می که به همین 
منظور برگزار شده بود، واداشت بدون پوشش اسالمی 
شرکت کنند و به این ترتیب، سناریوی کشف حجاب 
را در ایران اجرا کرد. در این زمینه یکی از کارشناسان 
اس��تعمار بریتانیا گفت: »با این اق��دام کاری کردیم 
که دیگر اتفاقی که در دربار ناصرالدین ش��اه به جهت 
موضع گیری زن��ان در مقابل تحری��م تنباکو رخ داد، 

تکرار نشود«.
  سفر سرنوشت ساز رضاخان

از مناب��ع مختل��ف برمی آی��د ک��ه رابط��ة عاطفی 
صمیمانه ای بین رضاش��اه و آتاتورک وجود داش��ت. 
رضاشاه در دورة س��لطنت 16 سالة خود تنها یک بار 
به خارج از کشور سفر کرد که یکی از ثمرات آن ایجاد 
تغییر اساسی در سرنوش��ت زنان بود. او در این سفر، 
چند روز بیش از موعد مقرر در ترکیه ماند و به قدری 
مجذوب ظواهر ترکیه و پوشش مردم آن دیار شد که از 
همان جا با ارسال تلگراف به دولت ایران درباره تغییر 

نوع پوش��ش و کاله مردان در ایران دستوراتی صادر 
کرد. علی اصغر حکمت، یک��ی از طراحان و مجریان 
اصلی کشف حجاب در ایران، در کتاب خود با عنوان 
30 خاطره از عصر فرخنده پهلوی، خاطراتی را درباره 
مقدمات رفع حجاب، تش��کیل کانون بانوان و شرح 
مراس��م 17 دی 1314 و بعد از آن نقل کرده اس��ت. 
وی که در آن زمان مسئولیت حساس وزارت معارف 
را به عهده داشت، نقش اصلی و عمده ای در طراحی و 
پیشبرد این مراسم ایفا کرد. حکمت در خاطرات خود 
ضمن بیان تأثیرات س��فر به ترکیه در ذهن و اندیشه 
رضاخان می نویسد: »سرانجام در آبان  1314 روزی که 
ایشان ]رضاشاه[ از سفر مازندران مراجعت می کردند، 
بعد از تعارفات معمول رو به من کرده و گفتند: فالنی، 
بگو ببینم در باب رفع حجاب چ��ه کردید؟« وی در 
جای دیگری به صراح��ت بیان کرده ک��ه چگونه به 
عنوان وزیر معارف روز، محل و مکان جشن 17 دی 
و نحوة حضور زنان دربار در این جش��ن را به رضاشاه 

پیشنهاد داده است.
  منع حجاب تحت لوای روز آزادی زن

در نهایت طی مراسمی در دی 1314 برای اولین بار، 
با حضور خانواده شاه، کشف حجاب علنی به نمایش 
درآمد و سپس از سوی ش��اه به شکل رسمی داشتن 
حجاب من��ع ش��د. در مراس��م روز 17 دی که »روز 
آزادی زن و کش��ف حجاب« نامگذاری شد، عالوه بر 
زنان خانواده پهلوی، تعداد دیگری زنان بدون حجاب 
نیز شرکت داشتند. بعدها محمدرضا پهلوی با اشاره 
به این موضوع در کتاب خود نوش��ت: »ایران پس از 
ترکیه، دومین کشور مسلمانی بود که رسماً حجاب 

را ممنوع ساخت«.
  آثار فرهنگی ممنوعيت حجاب در جامعه

با پیش��رفت بیش��تر و اجرای کامل کش��ف حجاب 
مشخص ش��د که برخالف تبلیغات گس��ترده ای که 
در جه��ت آزادی زنان بود، تنها دس��تاورد مش��هود 
این برنامه، تالش برای غربی کردن زن ایرانی اس��ت. 
مش��خصة اصلی این دوران برخورده��ای فرهنگی و 
سیاسی بود که چهرة فردی و اجتماعی بانوان ایران را 
دگرگون کرد و آثار زیادی در آن باقی گذاشت. با انتقاد 
افراطی از گذشتة زنان ایرانی، صدماتی به هویت آنها 
وارد شد که بیش از اینکه این هویت با نیازهای جامعه 
هماهنگ باشد یا در مس��یر استقالل ملی و فرهنگی 
تنظیم شود، با خواسته های سلطه و فرهنگ بورژوازی 
غرب گره خورده بود به طوری که سرانجام، بین زنان 
ایران تفرقه و پراکندگی عمیقی ایجاد ش��د که هنوز 
هم آثار آن مشهود است. به بیان دیگر، بخش عظیمی 
از زنان ایران در دنیای سابق باقی ماندند، گروهی به 

کلی غربگرا و بی تفاوت شدند و عده ای نیز بین این دو 
جناح قرار گرفتند و به طور مطلق به هیچ کدام تعلق 
پیدا نکردند. پس از اعالم رسمی کشف حجاب، دولت 
و سایر دس��تگاه های اجرایی در کشور موظف شدند 
برای پیشبرد این طرح در شهرها بکوشند. به همین 
منظور، از اقدامات تبلیغی و انتظامی در حد وسیعی 
بهره گیری شد. حتی مس��ئوالن در بسیاری از موارد 
کاربرد قوة قهریه را نیز در اولویت قرار دادند. نگاهی به 
مقاالت مجله های آن دوران نیز از ابتدا تا انتها مبین 
این مطلب است که نویسندگان این نشریات، پس از 
جلوس رضاخان بر اریکة قدرت، تعلیم و تربیت زنان را 
با تحکم در قضیة کشف حجاب جست و جو می کردند 
و در ترویج فرهنگ آن می کوشیدند. صادق بروجردی 
در مقالة »طبیعت و زن« چاپ ش��ده در نشریة عالم 
نسوان نوشت: »بهتر این است زن های ایران هم مثل 
زن های ترکیه از این کفن که در اس��الم جز بدعتی 
نیست و اس��مش را حجاب گذاشته اند، بیرون بیایند 
و اجتماعات مملک��ت را دو برابر کنند؛ یعنی ایرانیان 
نیم مرده کفن پوش خود را جزو زنده ها معرفی نمایند 
و زیاده بر این، نادانی و جهل خود را در تمام روی زمین 

ثابت نکنند«. 
  واقع�ه مس�جد گوهرش�اد و م�وج نفرت و 

سرخوردگی مردم
یکی از اتفاقات مهم تاریخی که از پیامدهای کش��ف 
حجاب در ایران و نیز عامل افزای��ش نارضایتی ها به 
شمار می رود، قیام مس��جد گوهرشاد است که نمود 
بی نظیری از اعتراضات مردم��ی به منع حجاب و نیز 
پوشش جدید مردان را به نمایش گذاشت. در 19 تیر 
1314 به مناسبت اعمال فشار مأموران دولتی برای 
کشف حجاب و اقدام آنها در کشیدن چادر از سر زنان، 
تظاهرات وسیعی در مشهد برپا شد که کانون اصلی 
آن در مسجد گوهرشاد و گردانندة تظاهرات، روحانی 
جوانی به نام ش��یخ بهلول بود. در این روز، ساعاتی از 
گردهمایی مردم نگذشته بود که نظامیان به مسجد 
وارد ش��دند و با دس��تور فرماندة نظامی��ان به مردم 
تیراندازی کردند. به این وسیله، در شهر مشهد کشتار 
عظیمی روی داد که تا آن روز در ایران کم سابقه بود. 
حتی پا درمیانی متول��ی حرم نیز ثمری نداش��ت و 
فرماندهان طبق دستوری که از مرکز ابالغ شده بود، 
مصمم بودند با حمله به مسجد این غائله را پایان دهند. 
کشتار مسجد گوهرشاد مشهد، مردم را هر چه بیشتر 
متوجه روند اجرای خشونت آمیز کشف حجاب کرد. 
این واقعه در آن اوضاع می توانست آغازگر نهضتی علیه 
سلطنت پهلوی باشد و سبب بروز شورش های فراگیر 
و عظیمی در سراسر کش��ور شود اما نداشتن رهبری 

در س�ال های آغازين ده�ه 50، فضای 
اجتماع�ی موج�ود در ش�هرها چنان 
عرصه را ب�ر نيروهای متدي�ن و مبارز 
تنگ كرده ب�ود كه به نظر می رس�يد 
طغيان آنه�ا در انتظ�ار كوچك ترين 
تلنگر و از ه�ر نظر آمادة بروز اس�ت. 
به تبع همي�ن وضعيت، در زمس�تان 
»اسام شناس�ی  مدرس�ة   ،1356
بانوان« در مشهد، مهيای رخدادی به 
يادماندنی برای تاريخ اين ش�هر بود...

مروري بر يك رويداد مغفول در تقويم تاريخ انقاب اسامي در خراسان

دی 56 تجلی خشم بانوان خراسانی 
علیه کشف حجاب
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  نيما احمدپور 
بازخواني هویت و کارنامه 
رژیم پهلوي بدون خوانش 
و بررسي زندگینامه اشرف 
پهلوي ناتمام اس��ت، چه 
اینکه مافیاي سیاس��ي و 
اقتص��ادي وي، از عل��ل 
تداوم حیات این رژیم در 
گذرگاه هاي مهم تاریخ آن 
به شمار مي رود. هم از این 
روي پهلوي پژوهان معاصر، هر یک به فراخور دانش 
و توان خویش، این نکته را مورد توجه قرار داده اند. 
در س��الیان اخیر مرکز اس��ناد انقالب اس��المي در 
مجموعه کتب خوی��ش براي نوجوانان، به انتش��ار 
زندگینامه مجمل اش��رف پهلوي مب��ادرت ورزیده 
است. این اثر »پلنگ س��یاه« نام دارد و به قلم نصیر 
مشایخ تألیف شده است. دیباچه این کتاب، آیینه اي 
است از علل اهمیت این گونه آثار و چند چون سامان 
یافتن آن: »زندگ��ی با حقیقت های اس��طوره ای و 
نمادهای شورآفرین نشاط می یابد، تحرک می آفریند 
و هدفمند می گردد. نسلي که از گذشته خویش بُِبرد 
چونان گیاهی بی ریشه خواهد ش��د که با وزشی از 
جا کنده می ش��ود. آیندگان هر چه بیشتر ریشه در 
اعماق تاریخ خویش فروبرند، شاخه و برگ محکم تر 
و بیشتری در آس��مان زندگی می گسترانند. کمتر 
ملت و مکتبی همانند ایران اس��المی از اسطوره ها 
و نمادهای زندگی س��از بهره مند می باش��د، وظیفه 
فرهیختگان است که فرهنگ گذش��ته را به آینده 
منتقل کنند و الزمه  این عمل، انتخاب زبانی اس��ت 
که نسل جوان آن را دلپذیر بیابد؛ و ما ساده نویسی را 
برگزیدیم. ساده نویسی روشی وحیانی است: ما قرآن 
را با شیوه ای ساده بیان کردیم. سادگی آیات الهی را 
در شعر عرب و حتی در کالم پیامبر)ص( نمی توان 
دید. از این رو، قرآن کتاب بیان و... لقب یافته است 
و آنچه بر اهمیت آن می افزاید، این اس��ت که کتاب 
الهی در عین س��ادگی، از وزان��ت علمی بی نظیری 

برخوردار می باشد: ای پیامبر! ما بر تو سختی وزین 
نازل می کنیم... و همین امتزاج سادگی و سنگینی 

است که گذشت زمان از تازگی آن نکاسته است«.
در بخش دیگري از این مقدمه، چند و چون تدوین 
و انتش��ار این پژوهش، این گونه تشریح شده است: 
»مرکز اسناد انقالب اسالمی به حکم رسالتی که بر 
دوش دارد، مصمم است تا با زبانی شیوا اما محتوایی 
مس��تند، زندگی نقش آفرینان و آفریده ش��ده ها را 
برای جوانان ترسیم کند. این نوع نگارش که بر پایه  
مستندات تاریخی و نشر ادبی و در نهایت معطوف به 
خواننده خاص و جوان است، خود سبکی خاص است 
که ش��خصیت ها، رویدادها و مفاهیم و اصطالحات 
سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار در انقالب اسالمی را 
به روان ترین شکل آن به آیندگان و جوانان معرفی 
می نماید. امیدواریم که مورد قبول جوانان و رضای 
خداوند بزرگ قرار گیرد! آنچه پیش رو دارید روایتی 
مستند از زندگانی یکی از سرمستان باده قدرت است 
که روزگاری دراز بر مس��ند ملک و مال و بی پروایی 
روزه��ای افول تکی��ه زده ب��ود و اکن��ون از آن ایام 
قدرت گس��اری، تنها خاطراتی به یاد دارد. داستان 
چنین زندگانی اشرافی و شاهانه اما بدفرجام، حکایت 
مکّرر تاریخ اس��ت که به درازی عمر جهان بر گوش 
فراموش عهد و پندنشنوی بسیاری زمزمه شده است 
و از آن درس و پند نگرفته اند و آن را در لحظه، لحظه 
زندگانی خ��ود تجربه کرده اند تا به س��زای ناباوری 
خویش، بهایی س��نگین بپردازند که: چنین اس��ت 
رسم سرای درشت!« باشد که »پند گیرد و صاحب 
هوش. شایسته است از ریاست محترم مرکز اسناد 
انقالب اسالمی و دست اندرکاران معاونت پژوهشی 
این مرکز سپاس��گزاری کنم و از دوست خوبم آقای 
حس��ین کیاحیرتی که مرا در تهیه این کتاب یاری 

داده اند سپاسگزار باشم«.

به بهانه بازنشر اثر تاريخي-پژوهشي 
»زندگاني اشرف پهلوي«

 گذري بر كارنامه
 »پلنگ سياه«

واحد، این امر را در آن دوران محقق نکرد.
  وضعيت اجتماعی زنان و ايجاد محدوديت 

برای آنها
عملکرد زنان در برابر کشف حجاب، بسته به سطح 
طبقة اجتماعی آنها متفاوت بود. زنان اش��راف و 
رجال درباری اگر چه بیشتر در 17 دی 1314 به 
رفع حجاب پرداختند اما در فراهم آوردن زمینة 
کش��ف حجاب یا پیش��برد آن در مقایسه با زنان 
طبقة روشنفکر و تحصیل کرده که با نظام جدید 
آموزش��ی و س��یر  تجددگرایی ارتباط بیشتری 
داشتند، فعالیت چشمگیری نکردند. در حقیقت، 
برای آنها مسئله حجاب از نظر تجددگرایی مطرح 
نبود، بلکه بیش��تر برای حفظ موقعیت سیاسی و 
اداری همسران خود رفع حجاب کردند و از عامالن 

اجرای این طرح شدند.
در مقابل این دو دسته، زنان سایر طبقات شهری 
قرار داشتند که واکنش آنها در برابر کشف حجاب 
منفی بود و حاضر به ترک چادر نشدند. به همین 
دلیل، پلیس نیز مأموریت داشت با شدت هر چه 
بیش��تر با آنان برخورد کند؛ به طوری که »چادر 
از س��ر زنان برمی داش��ت و به ضرب و جرح آنان  
می پرداخت.« در مش��هد خانواده های متدین در 
منزل خود حمام ساختند تا همسرانشان مجبور 
نباش��ند حتی برای رفتن به حمام از خانه خارج 
شوند. بانوان هنگام ش��ب آن هم خیلی دیروقت 
به زیارت امام رضا)ع( می رفتن��د و در میان آنان 
زنانی بودند که تا ش��هریور 1320 از خانه خارج 
نش��دند و حاضر نبودن��د بی حج��اب در اجتماع 
حاضر شوند. دولت آموخته بود چگونه از نیروی 
زنان علیه عناصر مخالف اس��تفاده کند زیرا زنان 
مؤثرترین س��الح سیاس��ی و از ظرفیت عاطفی 
شدیدی برخوردار  بودند. در زمانی که هیچ کس از 
آزادی واقعی برخوردار نبود، آنان را با شعار آزادی 
در جهت منافع خود قرار دادند و ادعا کردند زنان را 

از سیاه چاله های قرون وسطایی بیرون کشیدند.
  شيوه جديد دين زدايی در دوران حكومت 

پهلوی دوم
این روال تا شهریور 1320 ادامه داشت تا اینکه در 
دورة پهلوی دوم، مبارزه با حجاب به شیوة جدیدی 
دنبال شد. هدف این مبارزه، رویارویی با ریشه های 
فرهنگ دینی بود. اگر در آغاز س��یطرة رضاخان 
پیاده کردن این طرح به زور سرنیزه و دیکتاتوری 
نی��از داش��ت، در دوران حکوم��ت فرزندش، خو 
دادن زنان به آن و پذیرش تدریجی اش از س��وی 
گروه هایی از مردم، موجب ایجاد نگرش��ی خاص 
در باورهای فرهنگی و اجتماعی شد. زنان ایرانی 
تا پیش از کش��ف حجاب، همچون مردان حقوق 
سیاسی نداش��تند و پس از کش��ف حجاب نیز تا 
مدت مدیدی به حقوق سیاس��ی قابل مقایسه با 
مردان دس��ت نیافتند. ورود زنان به صحنه های 
اجتماعی، ماهیتی جز فریب نداشت. بعدها امام 
خمینی که نه با آزادی زنان بلک��ه با عوام فریبی 
رژیم مخال��ف بود، اعالم کرد: »ما ب��ا ترقی زن ها 
مخالف نیس��تیم، ما با این فحشا مخالفیم، با این 
کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت 
آزادی دارند که زن ها داش��ته باشند؟ مگر آزادی 
مرد و آزادی زن با لفظ درس��ت می ش��ود؟ ...ما 
می گوییم زن ها را به اسم آزادی و ترقی به فساد 
نکشید و منحرف نسازید. ش��ما حساب کنید در 
این بیست و چند س��الی که از این کشف حجاب 
مفتضح می گ��ذرد چه چیزی عاید زن ها ش��ده؟ 
چه چیزی عاید مردها شده؟ چه چیزی عاید این 

مملکت شده است؟«
  تمرك�ز نيروه�ای ناراضی در ش�هرهای 

مذهبی
در این اوضاع اتف��اق جدیدی که در ش��هرهای 
مذهبی مثل مشهد و قم رخ داد، تمرکز تدریجی 
نیروهای مذهبی و ناراضی از وضعیت موجود بود. 
این نیروها به طور طبیع��ی منفعل و خنثی باقی 
نماندند و در هیچ شرایطی، از فعالیت برای جاری 
کردن احکام اس��الم در جامعه دست نکشیدند. 
تأس��یس مدارس مختل��ف مذهب��ی، برگزاری 
جلسات و مراسم سیاس��ی و دینی، فعالیت های 
زیرزمینی ش��امل توزیع و تکثیر پیام های امام از 
نجف و برنامه ریزی منس��جم برای جذب و ارشاد 
اقش��ار مختلف اجتماعی مثل دانشجویان، زنان 
و حتی کودکان، ش��اهدی بر این مدعاس��ت. از 
مراکز مهم تربیت و آماده سازی افراد برای اهداف 
مذهبی و سیاس��ی این نیروها، مدارس اسالمی 
بود که سال ها پیش از انقالب، فعالیت خود را در 
این زمینه آغاز کرده بودن��د. در خصوص بانوان، 
تأسیس 14 مدرسة اسالمی در آن سال ها، اهمیت 
تالش زنان متدین مهاجر یا مجاور شهر مشهد را 
نشان می دهد. به همین دلیل، س��اواک همواره 
مسئوالن، مدرسان و طالب این مدارس را تحت 
نظر داشت و گاهی محدودیت ها و مزاحمت هایی 

نیز برایشان ایجاد می کرد.
  شگل گيری قيام 17 دی 1356

در سال های آغازین دهه 50، فضای اجتماعی 
موجود در ش��هرها چنان عرص��ه را بر نیروهای 
متدین و مبارز تنگ کرده بود که به نظر می رسید 
طغیان آنها در انتظار کوچک ترین تلنگر و از هر 
نظر آمادة بروز است. به تبع همین وضعیت، در 
زمستان 1356، مدرسة »اسالم شناسی بانوان« 
در مش��هد، مهیای رخدادی به یادماندنی برای 
تاریخ این ش��هر بود. این مدرسه بعد از مدت ها 
فعالیت پنهان، در سال 1347 به صورت رسمی 
تأسیس شد و مدیریت آن بر عهدة بانو صدیقه 
مقدس��ی )دختر آیت اهلل ابوالحس��ن شیرازی( 
بود. این مدرس��ه در کنار سایر مدارس اسالمی 
بانوان در مشهد، با مبارزات سیاسی بیگانه نبود. 
فعالیت های آنها به دو شکل رسمی یعنی آموزش 
مباحث دینی و غیررسمی یعنی تعلیم نیروهای 

سیاسی انجام می گرفت.
  گام های نخست برای ورود به صحنه

در 16 دی 1356 مسجدالرضا یکی از پایگاه های 
مهم مذهبی در مش��هد پذیرای جمعیت زیادی 
بود تا مس��تمع یکی از سلسله خطابه های صریح 
و جذاب حجت االس��الم عبدالکریم هاشمی نژاد 
باش��ند. نیروهای س��اواک بعد از مدتی بررسی 
و تجس��س، آن روز را ب��رای حمله به مس��جد و 
دستگیری سخنران انتخاب کرده بودند اما پس 
از ش��روع عملیات، جوانان زی��ادی وارد معرکه 
شدند تا از این اتفاق جلوگیری کنند. در نتیجه، با 
وقوع درگیری، تعدادی از حاضران توقیف شدند 
و برخی دیگر مورد ضرب و ش��تم ق��رار گرفتند؛ 
لحظاتی که مدرسة اسالم شناسی که از مدت ها 
قبل طالب منتخب و شناخته شده ای را در محافل 
خصوصی تعلی��م داده بود، برای ثب��ت یک روز 
جاودانة تاریخی آماده می شد. در خاطرات فاطمه 
زندی مدیر مدرسة اسالمی »پیروان زهرا)س(« 
آمده اس��ت: »عامل اصلی حرکت روز 17 دی ماه 
خانم مقدسی بود. او از مدت ها قبل برای این روز 
برنامه ریزی می کرد«. مهدی واعظ طباطبایی از 
فعاالن انقالبی شهر مشهد که از طریق همسرش 
به طور مستقیم با این رویداد مرتبط بوده است، 
در مصاحبه ای می گوید: »ای��ن کا در حقیقت از 
طرف مکتب اسالم شناس��ی برنامه ریزی ش��ده 
بود اما برای اینکه امنیت مدرس��ه حفظ شود، به 
شکل غیرمحس��وس به همس��ر بنده و چند نفر 
از افراد شناخته ش��ده اعالم کرده بودند که فردا 
برای برنام��ه ای در حس��ینیة نخودبریزها جمع 
شوید. دلیل اصلی حضور در این حسینیة را بیان 
نکرده بودند، چون به طور مسلم اگر ساواک مطلع 

می شد، این حرکت را از نطفه خفه می کرد«.
  روز واقعی زنان

علی شیرخانی در کتاب خود با اشارة کوتاهی به 
این اتفاق، روز واقعی زنان را زمانی می داند که »در 
سالروز کشف حجاب عدة زیادی از زنان محجبة 
مشهد برای اعتراض به رژیم شاه، اولین تظاهرات 

باشکوه خود را در سطح شهر آغاز کردند«.
به غیر از خش��م نیروهای مذهبی به خاطر حملة 
پلیس به مسجدالرضا)ع(، دو واقعة دیگر اهمیت 
و حساسیت این روز را در شهرهای ایران به ویژه 
مشهد تشدید می کرد. در 17 دی 1356 مقاله ای 
با اسم مس��تعار احمد رش��یدی مطلق با عنوان 
»استعمار س��رخ و س��یاه« در روزنامه اطالعات 
به چاپ رس��ید که لبة تیز آن متوجه شخصیت 
آیت اهلل خمینی بود. در همان شماره از روزنامه، 
مطالب دیگ��ری راجع به آزادی زنان و تحس��ین 
کشف حجاب از قول اشرف پهلوی به چاپ رسیده 
بود اما مقاله ای که توانس��ت احساسات انباشته 
شدة مردم را که س��ال ها در سینه ها حبس شده 
بود، آزاد کند، نگارش مقالة اول بود. از سوی دیگر، 
بنا بر خاطرات برخی شاهدان، هر ساله در روز 17 
دی زنانی از س��ازمان ها و مجامع وابسته به رژیم 
به منظور گرامیداشت روز کش��ف حجاب، اقدام 
به راهپیمای��ی در خیابان های اصلی ش��هرهای 
بزرگ از جمله مش��هد می کردند. رژیم از یکی از 
این مراکز به نام »سازمان زنان« به عنوان دست 
راست خود یاد می کرد و با مشارکت آنها دیگر هیچ 
مانعی برای رسیدن به تمدن بزرگ نمی دید. با این 
شرایط، حضور همزمان بانوان مذهبی در آن روز، 
مخاطره انگیز به نظر می رسید. در خاطرات یکی 
از شاهدان آن روز آمده است: »می گفتند عده ای 
از بانوان مدرس��ة اسالم شناسی مشهد قرار است 
راه بیفتند و راهپیمایی کنند. در مقابل، زنانی هم 
قرار بود مثل هر س��ال در 17 دی تاج گل ببرند و 
به مجسمه رضاشاه اهدا کنند. من آمدم فلکة آب 
و دیدم تع��دادی خانم چادر مش��کی بدون هیچ 
پرچمی در حال راهپیمایی هس��تند؛ تعدادشان 
تقریباً 15 نفر بود. من رفتم جل��و و با آنها همراه 
شدم. آهسته آهس��ته حرکت کردیم تا تعدادی 
از خانم های دیگر ب��ه ما پیوس��تند. در آن زمان 
پرچم ها را باز کردیم که در آنها نوش��ته شده بود: 
»ما زنان ایران این روز را روز شومی می دانیم و با 
آن مبارزه می کنیم.« کم ک��م جمعیت به حدود 
300 نفر رس��ید.« راهپیمایی از خیابان شاهرضا 
)ش��هید اندرزگو(، به س��وی میدان شاه )شهدا( 
ادامه یافت، در حالی که هیچ ش��عاری داده نشد 
و فقط پرچم هایی در محکومیت کش��ف حجاب 
و دستگیری توقیف شدگان روز قبل )16 دی( در 

دست راهپیمایان دیده می شد.
  درگيری و توقيف بانوان

غالمرضا جاللی نویس��ندة کت��اب تقویم تاریخ 
خراس��ان می نویس��د آن روز حین راهپیمایی، 
عده ای از بانوان نیز مش��غول توزیع اعالمیه بین 
تماش��اچیان اطراف بودن��د. رژی��م در آن روز با 
استفاده از گروه های چماق به دست به راهپیمایان 
حمله کرد و تعداد زیادی را مورد ضرب و شتم قرار 
داد. بر اساس شواهد، برخی از بانوان تا مدت ها از 
کبودی و درد به جا مان��ده از ضربة چماق و باتوم 
رنج می بردند. در همان روز بعد از تعقیب و گریز، 
15 نفر از زنان را دستگیر کردند و با اتومبیل های 
مخصوص به کالنتری انتقال دادند. مردم شاهد 
بودند که برخی از آنها بدون هیچ ترسی مقاومت 
کرده، ب��ا پلیس درگیر می ش��دند و بلند ش��عار 
می دادند. در کتاب انقالب اسالمی و مردم مشهد 
از آغاز تا اس��تقرار جمهوری اسالمی می خوانیم: 
»به قرار اطالع، پلیس در کوچه ن��و، جنب اداره 
ثبت سابق، عده ای از بانوان تظاهرکننده را تعقیب 
می کند. در این تعقیب، متجاوز از 15 نفر از بانوان 
به پاخاس��ته دس��تگیر و بقیه پراکنده می شوند. 
آن گونه که ش��نیدم، بانوان دس��تگیر شده را به 
کالنتری 5 می برند و سخت مورد تحقیق و ایذا و 

شکنجه قرار می دهند«.
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