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گفتوگو 88498437

نمون�های از لب�اس م�ردان ایران�ی پ�س از تصوی�ب قانون
«متحدالشکل نمودن البسه» در ایران

به بهانه انتشار یادمانی از دکتر
سیدجعفر شهیدی برای جوانان

در حاالت و مقامات
ادیب تاریخپژوه
محمدرضا کائینی
انتش��ار مجموع��ه
کتب شخصیتهای
مان��ا ،از س��وی
انتشارات سوره مهر
ب��رای عالقهمندان
به شناخت مفاخر
علم��ی ،فرهنگی و
سیاس��ی این مرز و
بوم ،خب��ری نیک
اس��ت .گروهی که
در این نش��ر ،تولید این مجموعه را بر عهده گرفته
است ،در مقدمه مش��ترکی بر تمامی مجلدات آن
چنی��ن آوردهاند «:در نگارش هر ی��ک از این آثار،
ابتدا پروندههای موجود در بایگانی فرهنگ ناموران
معاصر ایران ،در اختیار نویسندگانی قرار گرفت که
پیش��ینهای در زندگی نامهنویس��ی داشتند .آنان
عالوه بر بهرهگیری از پروندهه��ای پیش گفته ،از
منابع کتابخانهها و مراکز اس��نادی نیز اس��تفاده
کردند .همچنین در صورت نیاز با خانواده و نزدیکان
صاحب ترجمه ،مصاحبههایی انجام دادند .حاصل
کار که بر اساس منابع اصلی و به شیوه روشمند به
نگارش درآمده ،پس از کارشناسی توسط اعضای
گروه (یحیی آریا بخشایش ،اکبر خوشزاد ،محمد
قبادی ،جواد کامور بخشایش ،جعفر گلشن روغنی)
به دست چاپ سپرده شده است»...
اما اثری که در ای��ن مجال به حضورت��ان معرفی
میش��ود ،یکی از مجل��دات این مجموعه اس��ت
که حاالت و مقام��ات زندهیاد دکتر س��ید جعفر
ش��هیدی را باز میگوید .اکبر خوشزاد مؤلف این
کتاب ،در دیباچه خویش ب��ر آن ،در باب موضوع
و س��احتهای این پژوهش چنین آورده اس��ت:
«محدوده زمان��ی این اث��ر ،از دوران کودکی وی،
یعن��ی از ابتدای ق��رن حاضر ،تا زمان ف��وت او در
س��ال  1386اس��ت .او در زندگی پربارش ،شاهد
حوادث و رویدادهای مهم��ی در ایران بود .ویژگی

پس از تصویب قانون «متحدالشکل
نم�ودن البس�ه» ،مطبوعات کش�ور
همگام با دولت ،به تبلیغ کاله پهلوی
واردات�ی مد غ�رب ،از
و لباسه�ای
ِ
قبیل :فالنل ،پالتوهای بارانی و غیره
و نیز تبلی�غ تجارتخانهه�ای فروش
این گونه لباسها پرداختند .از سوی
یو
دیگر لباسهای مستعمل امریکای 
اروپایی که مملو از امراض مختلف بود،
به کشور سرازیر ش�د تا خانوادههای
کمدرآم�د که ق�ادر به خری�د لباس
نو نبودن�د ،از آنها خری�داری کنند!
ب�ا ورود لباسهای کهنه و اس�تعمال
آن توس�ط م�ردم ،بیمار یه�ای
زی�ادی ب�ه درون جامع�ه راه یافت!

نظری به طرح «متحدالشکل نمودن البسه» زمینهها و پیامدها

قزاق و نهادن «کاله بینالمللی»

بر سر مردم ایران!

دهه  .70زندهیاد دکتر سیدجعفر شهیدی

داود امینی

اجرای طرح یکسانسازی البسه در دوران رضاخان،
در واقع تالشی برای تحقق ساختارشکنی فرهنگی
وی بود و هم از این روی ،درخ�ور خوانش و تحلیل
است .مقال پی آمده س�عی کرده است تا تاریخچه
گرایش ب�ه تغییر لب�اس در ایران و نی�ز زمینهها و
پیامدهای عملی ساختن آن به دست قزاق را مورد
توجه قرار ده�د .امید آنک�ه تاریخپژوه�ان ایران
معاصر و عموم عالقهمندان را مفی�د و مقبول آید.

تاریخچه گرایش به تغییر لباس در ایران
به واقع باید اذعان داش��ت که حاصل اع��زام اولین و
دومین کاروان دانشآم��وزان به غرب ،در زمینههای
فرهنگی و اجتماع��ی برای ایرانی��ان ،ترویج آداب و
رس��وم و لباس اروپایی در جامعه س��نتی ایران بود،
لیکن این جریانات در نوع و شکل پوشش زنان ایرانی،
تأثیر چندانی برجای نگذاشت .اما در دوره ناصری و
به دنبال مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا (  1290ق)
در ظاهر پوشش زنان اندرونی وی دگرگونی حاصل
شد! در این باره عبداهلل مس��توفی در خاطرات خود
مینویسد «:با سفر شاه به اروپا و مشاهده بالرینهای
پترزبورگ در روسیه و طرز لباس آنها ،او بر آن شد تا
پس از بازگشت به ایران ،زنهای حرم خود را به لباس
آنها درآورد»...
با تأسیس مدارس دخترانه در س��ال 1282ق ،توسط
یک دولت بیگانه ،زمینه تغییر برای پوش��ش خارج از
منزل زنان هم فراهم ش��د .تغییر در پوش��ش با تغییر
در وضع سیاس��ی -اجتماعی آنان نیز ارتباط داش��ت.
دگرگونی در پوشش اندرونی زنان ایرانی باعث شد که
بعد از مش��روطه ،یک طبقه مرفه و متمایل به غرب و
ارزشهای غربی ،رفته رفته چهره اجتماع ایران را تغییر
دهند .این قش��ر جدید با درج افکار خود در روزنامهها
و مجلهها -که بیش��تر حول محور بدبختی زن ایرانی
و حمله به علت ای��ن بدبخت��ی و عقبماندگی ،یعنی
حجاب مینگاشتند -باعث شد تا زمینه تقلید و پیروی
از الگوهای غربی در نوع پوشش ،جنبه عامتری به خود

پ�س از ابالغ بخش�نامه اجباری ش�دن
اس�تفاده از «کاله بینالملل�ی» ،از
طرف محمدعل�ی فروغی ،بح�ث آداب
اس�تعمال کاله نیز مطرح شد .به گونهای
ک�ه از کالههای مخص�وص ،در زمانهای
مختلف اس�تفاده میش�د .این آداب به
کارگی�ری کاله ،دقیق� ًا کپیب�رداری
از روش اس�تفاده کاله در غ�رب ب�ود
و به وضوح وابس�تگی رضاش�اه ،هیئت
دول�ت و روش�نفکران وابس�ته ب�ه آن
را ب�ه فرهن�گ غ�رب نش�ان م�یداد

گرفته و پس از کودتای 1299نیز این روند تجددگرایی
و پذیرش شیوه زندگی به سبک اروپا ،شتاب بیشتری
به خود گیرد.
آغازین گامهای تغییر لباس در دوران رضاخان
تغییر نوع پوشش لباس ،در واقع از تجددگرایی برخی
خانوادههای ایرانی که به اروپا مس��افرت کرده بودند و
همچنین تأثیرپذیری از پوشش خارجیان مقیم ایران
نش��ئت میگرفت که از اواخر دوره قاجار آغاز گشت .با
این همه در پی طرح ادغام نیروهای قزاق و ژاندارمری
و متحدالشکل نمودن آن نیروها ،رضاشاه عالقه وافری
به اش��اعه این طرح ،در میان تمامی مردم نش��ان داد
که نخس��تین گام در این باره در مرداد 1306برداشته
شد .این اندیشه رضاشاه ،در جهت خواست متجددان
بود ،چنانکه ش��یوه آمرانه و نظامی حکومت نیز مورد
رضای��ت تجددگرایان قرار داش��ت ،زیرا امی��ال آنها را
سریعتر عملی میساخت .از س��وی دیگر با استقرار و
تثبیت سلطنت پهلوی ،دوره اجرای سیاستهای نوین
استعمار انگلیس نیز فرا رسیده و سیاست مذهبزدایی
و استحاله فرهنگی ،از طریق اشاعه فرهنگ تجددگرایی
غربی ،در دستور کار هیئت حاکمه قرار گرفت ،اما برای
اجرای چنین سیاس��تی ،لزوماً باید جامعه اس�لامی و
مردم آن که پایبن��د به احکام و موازین ش��رع مقدس
و عامل احکام اس�لامی بود ،به یک جامعه بیهویت و
غیرمولد و فاقد تعصبات دینی مبدل میگشت و ناچارا ً
از سرمایه غنی فرهنگ و ارزشها و سنتهای اسالمی
و آداب ملی تهی میگردید .از آنجا که به دلیل ریشهدار
بودن تفکرات دینی و تقیدات فرهنگی و عرف و سنن
ملی ،سیاست مذهبزدایی رژیم با مشکالت عدیده و
جدی و مقاومتهای اجتماعی ،مواجه گردیده بود ،لذا
دولتمردان حکومت از طریق رواج القیدی و بیدینی و
بیاعتنایی و تحقیر نمادهای مذهبی و سنن ملی ،مبارزه
با دین و مذهب را آغاز کردند .از این رو یکی از طرحهای
رژیم رضاشاه ،در راس��تای به ثمر نشاندن اهداف مورد
نظر خود ،طرح« متحدالش��کل نمودن البسه» بود که
قان��ون آن در دهم دیماه ،1307ب��ه تصویب مجلس
شورای ملی رسید.

«متحدالشکلنمودنالبسه»پسازقانونیشدن
رژیم پهل��وی پس از تصوی��ب این طرح ،به ش��دت به
اجرای قانون آن مب��ادرت ورزید و در نتیجه همه اتباع
ذکور کشور را ملزم و مکلف به پوشیدن لباس یکسان
کرد .به طوری که حتی بر پوشش لباس متحدالشکل
دختران نوجوان محصل ،در مدرسه و خیابان نیز تأکید
و اصرار میورزید .به همین جهت دولت سریعاً به همه
حکام کشور ،دستور و ابالغ کرد تا با سرعت تمام ،این
قانون را به مرحله اجرا گذارند! مسئوالن دولتی ،همواره
پیگیر اجرای آن بوده و پیوسته گزارش پیشرفت طرح
را از دس��تاندرکاران مناطق مختلف کش��ور دریافت
میکردند.
طبق ماده سوم قانون متحدالشکل نمودن البسه ،برای
متخلفان ،مجازاتهای نقدی و جنسی در نظر گرفته
شده بود که به همین دلیل ،بس��یاری جریمه یا به بند
کشیده شدند! در صورتی که اجرای طرح در شهری با
پیشرفت مواجه نبود ،حکام و مسئوالن آن شهر ،توبیخ
یا از کار برکنار میشدند! به طوری که در سندی که از
والی ایالت خراسان برای حکومت والیات ثالث ارسال
گردید ،چنین نگاشته شده است «:با دستورات اکیدی
که راجع به پیشرفت نهضت بانوان و اتحاد شکل صادر
شده ،معهذا طبق اطالع صحیحی که رسیده ،در اجرای
امر از طرف آن حکومت ،اقدام��ی به عمل نیامده .مث ً
ال
آخوندهای حکمآباد ،همه در لباس آخوندی و زنها در
چادر و سایر اشخاص با لباس قدیمی هستند ...از این
سهلانگاری و غفلتی که در اجرای مقررات و دستورات
صادره به عمل آوردهاید ،کام ً
ال توبیخ میشوید»!...
اجرای «متحدالشکل نمودن البسه» به شکل
تدریجی
رضاش��اه همچون ش��یوههای بدیع جوامع بشری ،از
روش تدریجی در برقرار ک��ردن ضد ارزشها بهره برد.
وی از بدو به قدرت رس��یدن ،با هماهنگ��ی و آموزش
نظام اس��تعماری انگلیس -که به وسیله ایادی داخلی
خود ،برنامههای آماده شده را یک به یک و گام به گام
به مرحله اجرا میگذاش��تند -موضوع لباس وطنی را
به عنوان مقدمه تغییر لباس مل��ی ،در نظر گرفته و با
نمونهای از لباس مردان ایرانی پس از تبدیل کاله «لبهدار» به کاله «تمام لبه»

مهم زندگی شهیدی ،فعالیت خس��تگیناپذیر او
در راه کسب علم و پرورش ش��اگردانی بنام است.
شهیدی تحصیلکرده حوزه و دانشگاه بود و در هر
دو به اوج رسید .او با تحمل سختیهای بسیار ،به
تحصیل علوم دینی در حوزه علمیه نجف پرداخت
و با کسب درجه اجتهاد به ایران بازگشت .او ابتدا
در دبیرس��تانی در تهران ش��روع به تدریس کرد.
همزمان تحصیالت دانش��گاهی را هم پی گرفت.
شهیدی در دو رش��ته معقول و منقول(الهیات) و
زبان و ادبیات فارس��ی ،مدرک لیس��انس دریافت
کرد .س��پس دکتری زبان و ادبیات فارس��ی را از
اس��تادان صاحبنام دانش��گاه تهران دریافت کرد
و بالفاصله عضو هیئت علمی دانش��گاه شد .او در
آنجا بسیاری از متون دشوار ادبیات فارسی و عربی
را تدریس کرد .تدریس برای او یک شغل نبود ،او
به این کار عشق میورزید .خاطرات دانشجویانش
که هر یک اکنون از اس��تادان بنام ادبیات فارسی
هستند ،گواه این امر است .او برای تدریس ،زمان
و مکانی قائل نبود .در خارج از دانشگاه و حتی در
منزل ش��خصی خود نیز پذیرای دانشجویان بود.
دوران تدری��س و فعالی��ت او در دانش��گاه تهران،
دوران طالیی دانشکده ادبیات بود .در دهه 1350
شهیدی و استادان جوان دانش��کده ،محیط آنجا
را به یک آکادم��ی علمی تبدیل کردن��د ،چنانکه
بسیاری از دانشمندان و دانش��جویان خارجی ،به
ای��ران روی آوردند و حتی عدهای از دانش��جویان
ایرانی ،از رش��تههای دیگر تغییر رش��ته دادند و
ادبیات فارسی را برگزیدند! دورانی که دیگر تکرار
نشد! او همزمان با تدریس در دانشگاه ،در مؤسسه
لغتنامه دهخدا با علیاکبر دهخدا و دکتر محمد
معین همکاری داشت و پس از بیماری و فوت دکتر
معین ،ریاس��ت این مؤسس��ه را بر عهده گرفت .با
تالش او بود که لغتنامه به سرانجام رسید .شهیدی
در بسیاری از کنفرانسهای علمی و مذهبی ،حضور
فعالی داشت .از آنجا که او تحصیلکرده هر دو روش
حوزوی و دانش��گاهی بود و بر هر دو زمینه تسلط
داشت ،پیشنهادهایی برای اصالح نظام تحصیلی در
ایران ارائه کرد که در بخش«آرا و دیدگاهها» مفصل
در این باره پرداختهام»...
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صدور بخش��نامههایی ،مأموران و کارکنان دولت
را موظف به اجرای آن و برای متخلفان نیز جریمه
برقرار س��اخت .این موضوع با هدف آمادهس��ازی
اف��کار عمومی ،ب��رای تغییرات بع��دی که تبدیل
لباس ملی به لباس غربی بود ،صورت میگرفت و
از سوی دیگر میخواست دولت ،مسئوالن و وزرا را
افرادی وطنپرست ،استقاللطلب و مخالف مظاهر
بیگانه نشان دهد و بدین ترتیب با کسب وجاهت،
ملت را مطیع خود سازد .اهمیت این نکته پیداست
که در واقع لباس هر انسان ،همچون پرچم کشور
وجود اوست؛ پرچمی که او به س��ردر خانه وجود
خود نصب کرده اس��ت و با آن اعالم میکند که از
کدام فرهنگ تبعیت میکند .اصوالً روش پوشاک،
سنن و لباس پوش��یدن و زینتها ،اساسیترین و
مشخصترین شکل یک جامعه است که بالفاصله به
چشم میخورد و غالباً از روی سنن لباس پوشیدن
افراد یک جامع��ه ،تعلق وی به مرحل��ه خاصی از
فرهنگ مشخص میشود.
آنان که از «متحدالش�کل نمودن البسه»
منتفع شدند
بیتردید ،اجرای قانون متحدالشکل نمودن البسه
با موانعی جدی مواجه گش��ت .چون بس��یاری از
مردم ،بهویژه جماعت دور از مرکز ،مایل نبودند که
لباس و کاله آباواجدادی خود را کنار بگذارند و لذا
این قبیل موارد ،تنها با فش��ار و مداخالت مأموران
ی میشد .با تغییر اجباری لباس مردم و
دولت عمل 
متحدالشکل شدن آن ،استعمار غرب دو بازار مهم
به دس��ت آورد ،یکی بازار مصرف فرهنگ و تمدن
مبتذل و بیبندوبارخوی��ش و دیگری بازار مصرف
اجناس و تولیدات کارخانههای خود ،چنانکه امام
خمینی دراین مورد چنین فرمو دهاند «:آن روز که
کاله پهلوی س��ر آنها گذاش��تند ،همه میگفتند:
مملکت باید شعار ملی داش��ته باشد،استقالل در
پوشش دلیل استقالل مملکت و حافظ آن است...
در همه این مراحل ،اجانب که نقش��ههای خود را
میخواستند عملی کنند و با کاله گذاشتن بر[سر]
شما میخواستند کاله را از سر شما بردارند ...غافل
از آنکه در سرتاسر کشور ،افتخارات تاریخی را بردند
و در سرتاسر کش��ور ،منابع ثروت ش��ما رفت و از
دریای[خلیجفارس] تا دریای شمال[دریایخزر]
را زیر پا درآوردند»!...
مطبوعات کشور نیز همگام با دولت ،به تبلیغ کاله
پهلوی و لباسهای وارداتی مد غرب از قبیل :فالنل،
پالتوهای بارانی و غیره و نیز تبلیغ تجارتخانههای
فروش این گونه لباسها پرداختند .ازس��وی دیگر
ی و اروپایی که مملو
لباسهای مس��تعمل امریکای 
از امراض مختلف بود ،به کش��ور س��رازیر ش��د تا
خانوادههای کمدرآمد که ق��ادر به خرید لباس نو
نبودند ،از آنها خریداری کنند!
برپایه اعالن وزارت داخله توس��ط علی منصور در
ش��هریورماه ،1310دول��ت تمام��ی کدخدایان و
ریشسفیدان دهات را ملزم به پیاده کردن قانون
متحدالشکل نمودن البسه کرد .خیاطان را مجبور
س��اخت تا فقط لباس متحدالش��کل تهیه کنند و
متخلفان از قانون را به مجازاتهایی چون جریمه و
حبس محکوم کرد .این اعالن به همه حکام کشور
ابالغ شد و آنان هم در مناطق تحت حکومت خود،
به رؤسای محلی و کدخدایان و ریشسفیدان ابالغ
کردند و ماده س��وم از قانون متحدالشکل نمودن
اتباع ایران را یادآور شده و مجازاتهای سنگین را
برای متخلفان متذکر گشتند .حکمران مازندران در
اعالن خود به منطقه تحت حاکمیتش ،صریحاً به
مجازات صاحب منصبان و افراد آژان ،در حوزههایی
که تا آن زمان نظمیه تش��کیل نش��ده و نیز نواب
حکومت و در روس��تاها کدخدایانی که به اجرای
کامل قانون متحدالش��کل( کاله پهلوی ،نیم تنه
کاله) مبادرت نورزند ،تصریح نموده است .حسین
مکی در کتاب تاریخ 20ساله ایران مینویسد:
«تا تاریخ خرداد ،1314کاله یک لبه که به نام کاله
پهلوی نامیده میشد و با فشار دولت متداول گردیده
بود ،ناگهان موقوف و به کاله تمام لبه (شاپو) تبدیل
شد .میگویند این تبدیل کاله هم از سوغاتهایی
بوده که رضاشاه از مس��افرت ترکیه آورده بود! زیرا
ترکها هم پس از تغییر رژیم[و به قدرت رس��یدن
مصطفی کم��ال آتاتورک] کاله فین��ه را تبدیل به
ش��اپو کرده بودند .اطالعات در یک ربع قرن پیش
درباره کاله شاپو چنین نوشته بود که تا تاریخ1314
کاله یک لبه که به نام کاله پهلوی نامیده میشد،
در تمام کشور متداول گردید .فرقی که کاله مزبور
با کاله قدیم ایران داشت ،این بود که جلوی آن برای
جلوگیری از آفتاب لبهای داش��ت .ای��ن کاله را در
مجالس و محافل رسمی سر میگذاشتند»...
مهدیقل��ی هدای��ت نی��ز در خص��وص مس��ئله
تغییر لب��اس در خاطرات و خط��رات خود چنین
مینویس��د«:ظاهرا ً قص��د از تغییر لب��اس ،ازبین
بردن لباس اهل علم است که بسیاری مردم عادی
دربردارند و وسیله اخاذی است! ...همه قسم لباس
بلند ،کوت��اه ،بیدام��ن ،بادام��ن ،در مملکت و به
اسامی مختلف متداول است .به هرحال و هر قصه،
پیشنهادی به مجلس شد و لباس متحدالشکل به
تصویب رسید .کاله پهلوی از یک طرف لبه داشت.
در نظمیه کاسکت بر سر گذاشته و در آن موقع گفته
شد ،زیر کاله را باید عوض کرد و کاری مشکل است.
تغییر کاله نظمیه به کاسکت انگلیسی ،قدری افکار
را مشوب کرد .اولین کس��ی که در این باب اظهار
نگرانی کرد ،آقا سید محمد بهبهانی بود»...
هر استعمارزده ،نقش یک سرباز استعمار
را انجام خواهد داد!
در این دوره مطبوع��ات هم در ام��ر ترویج لباس
متحدالش��کل نقش فراوانی را بر عه��ده گرفتند.
روزنامهها پیوس��ته با چاپ عکسهایی از مقامات
دولتی و مردم که کاله تمام لبه بر سر گذاشته بودند
و نیز انتشار مقاالت و خبرهای مربوط به جشنهای

تبدیل کاله پهل��وی به کاله تمام لب��ه در تهران و
شهرستانها ،سعی در بازار گرمی کاله بینالمللی
که منظورش��ان همان اروپا و غرب بود،داشتند .با
آماده س��اختن افکار عمومی ،محمدعلی فروغی
رئیسالوزرا وارد عمل شد و همانند جریان اجباری
کردن کاله پهلوی ،طی بخش��نامهای در هش��تم
تیر ،1314مأم��وران و کارکنان دول��ت را ملزم به
اس��تعمال کاله بینالمللی کرد .در این بخشنامه
چنین آمده بود « :استعمال کاله بینالمللی برای
مأموران دولتی اجباری اس��ت و باید هر چه زودتر
تمامی مأموران ،کاله خود را تغییر دهند و هر یک از
مأموران و مستخدمان تعطیل یا استنکاف نمایند،
فورا ً منتظر خدمت خواهند ش��د .اگر چنانچه در
محل به قدر کفایت کاله یافت نشود ،اطالع دهند از
تهران فرستاده شود»...
پس از اینکه این بخشنامه به تمامی دستگاههای
دولتی ابالغ ش��د ،از ط��رف فروغی بح��ث آداب
اس��تعمال کاله نیز مطرح ش��د .به گونهای که از
کالههای مخصوص در زمانهای مختلف استفاده
میش��د .ای��ن آداب ب��ه کارگی��ری کاله ،دقیقاً
کپیبرداری از روش استفاده کاله در غرب بود و به
وضوح وابستگی رضاشاه ،هیئت دولت و روشنفکران
وابسته را به فرهنگ غرب نشان میداد .آداب سالم
دادن و احترام گذاشتن غربیان را آموزش میداد و
سابقه درخشان تمدن و فرهنگ اسالمی این کشور
را نادیده میگرفت ،تا با گرفتن ارزشهای یک ملت،
آن جامعه را بیهویت سازند و آنگاه به وابستگی تام
رضایت دهند و بدین ترتیب این س��خن «قانون»
را که هر اس��تعمارزده نقش یک سرباز استعمار را
انجام خواهد داد ،جامه عمل پوشانند .همانگونه که
اشارت رفت ،همزمان مطبوعات هم با درج مقاالتی
از این دسته روشنفکران در زمینه ترقیخواهی ،به
تبیین ضرورت آموختن آداب کاله پرداختند! در
این زمان با وجود تمام��ی این اقدامات ضددینی و
ضدفرهنگی ،روحانیت هرگز اجازه مخالفت نداشت.
چنانکه یک روحانی کوچکترین سخنی برخالف
تغییر لباس و کاله و کش��ف حجاب میگفت ،فورا ً
دس��تور بازداشت وی صادر میگش��ت ،به طوری
که وزیر داخله در ،1314/9/18طی دس��توری به
حاکمان والیات چنین نوشت «:اگر کسی از وعاظ
یا غیره مخالفت یا اظهاراتی بر ضد[کشف حجاب]
بنمایند ،فورا ً توسط شهربانی جلب و تنبیه شود»...
این دستور عیناً توسط حکام ،به حاکمان والیات و
مناطق تابعه ابالغ شد و سپس هرگونه اقدام علما
و وعاظ ،با برخورد ش��دید مأموران رژیم و جلب و
بازداشت آنان روبهرو میگشت.
جش�ن و پایکوب�ی در پی کالهب�رداری و
کالهگذاری!
از س��وی دیگر با برگزاری مراس��م جشن در نقاط
مختلف از جمله عمارت مجلس ش��ورای ملی در
میدان بهارستان ،حسن اسفندیاری رئیس مجلس
با مخابره تلگرافی به ملک��ه پهلوی ،حضور اعضای
هیئت دولت و امرای لش��کری با خانمهایش��ان را
در این مراسم اعالم کرد و ملکه پهلوی هم با اظهار
مسرت و خرسندی ،این اقدام تجددخواهانه آنان
را چنین س��تود «:تلگراف جنابعال��ی که حاکی از
حضور خانمهای نمایندگان در عمارت بهارستان
و ابراز احساسات آنها بود ،مالحظه شد .از این اقدام
تجددخواهانه که برای ترقی بانوان و مطابق منویات
اعلیحضرت همایون شاهنش��اهی اس��ت ،نهایت
مسرت و خرسندی حاصل گردید»!...
در گزارش مربوط به این جلسه آمده است که حضور
خانمهای وزرا و امرای ارتش ،همگی با وضع بیحجاب
تا پاسی از شب همراه با مراسم موزیک ،ادامه داشته
است .فضاحت این حرکت اسفندیاری تا حدی بود
که حتی حاج مخبرالسلطنه هدایت هم آن را تقبیح
کرده است! با این وجود ،مراسم بیحجابی در پایتخت
و با حضور رؤسای ادارات و امرای ارتش ،الگویی شد
تا در همه ادارات استانها ،چنین مراسمی با حضور
کارکنان دولت و همسران بیحجابشان برگزار گردد.
در این مجل��س ،رؤس��ای ادارات در موضوع تجدد
نس��وان ،معایب حجاب و محس��نات رفع حجاب و
لزوم تجدد و تربیت دختران جوان سخن میگفتند
و س��پس خواستار معاش��رت و مجالست خانمهای
بیحجاب در منازل یکدیگر میشدند .گزارش این
مجالس نیز به صورت مستمر و با آب و تاب فراوان ،به
حکمران ایالتها و سپس به وزارت داخله ،رئیسالوزرا
و شخص شاه ارسال میشد.
و کالم آخر
اجباری نمودن تغییر لباس و کاله پهلوی ،به لباس
و کاله بینالمللی در سال 1314و کشف حجاب،
برای تمامی اقشار جامعه ،از جمله حقوقبگیران
دولت و نیز نظامیان -که در تنگنای ش��دید مالی
بودند -مش��قات فراوانی پدید آورد و هزینههای
س��نگینی بر دوش این خانوادهها تحمیل ش��د.
کارکنان دولت و نظامیان ،ناچ��ار بودند مقروض
ش��وند و این لباسه��ا را تهیه کنن��د و حتی در
مواردی ،حقوق آنها به صورت مس��اعده پرداخت
میش��د تا هر چه زودتر مبادرت به این امر کنند.
همچنین به دلیل اینکه تهیه لباس نو برای بسیاری
از خانوادههای کمدرآمد ناممکن بود ،دولت اجازه
ورود لباسهای کهنه و دستدوم خارجی ،توسط
تجار از کشورهای امریکا و اروپایی به کشور را صادر
کرد .با ورود لباسهای کهنه و استعمال آن توسط
مردم ،بیماریهای زیادی به درون جامعه راه یافت.
در این شرایط سودجویان هم بر قیمت این قبیل
کاالها افزودند و با قیمتهای کالن عرضه کردند
که این هم برمش��کالت اقتصادی مردم افزود ،به
طوری که دولت مجبور ش��د با ص��دور اعالمیه،
متخلفان گرانفروش را به مجازات سنگین تهدید
و آنان را به نصب اتیکت روی کاالهایش��ان ملزم
نماید .داستانی که بازخوانش آن ،امروز برای بسا
کسان ،به طنز میماند!

