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در بزرگداشت پيکار غرور آفرين زنان ايران
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ھم ميھنان آزادی خواھم،
دختران ،خواھران ،و مادران شيردل ايران،
امروز سالگرد و ياد آور فصل پربار ديگری از تاريخ معاصر ميھن عزيزماست .فصلی که
به حق می توان فصل رھائی زنان ايران از بند اسارت ناميد .در اين فصل بود که زنان
پس از قرن ھا اجبار به رعايت س ّنت ھای کھن و تبعيض آميز جامعۀ مرد ساالر ،از
حصارھا و محدوده ھای تحميلی بيرون آمدند و به راھی گام نھادند که سرانجام و ناگزير به
تحقق ھمۀ آزادی ھا و حقوق انسانی آنان خواھد انجاميد .گرچه کشف حجاب در آغاز با
مقاومت ھای سرسختانۀ گروھی قشری و زن ستيز ھمراه بود ،بی ترديد می توان آن را
نماد و نشانی از آغاز ورود زنان به پھنه ھای گوناگون اجتماعی دانست .از آن پس بود که
قوانين و مقررات ناسازگار با اصل برابـری زن و مرد در ايـران به تدريج رنـگ باخت تا
آن جا که در طـی نيم سده عرصه ای از زندگی اجتماعی در ايران نماند که زنان در آن
سھم و نقش شايستۀ خويش را نداشته باشند.
ھم ميھنانم:
ھمۀ اين حقوق و آزادی ھا ،در پی انقالبی ويرانگـر و ايـران سوز ،آماج دشمنی و تجاوز
بی انتھای نظام واپس گرای جمھوری اسالمی شد .امّا ،زنان ھشيار و دلير وطن در پيکاری
سی ساله و پيگير برای بازيافتن آزادی ھا و حقوق از دست رفته نه تنھا عقب ننشسته اند
بلکه به ھمّت و آگاھی ھا و توانائی ھائی دست يافته اند که نظيرش را مشکل بتوان در ديگر
جوامع جھان يافت .امروز اين زنان دلير و مصمم در صف نخست پيکار سرنوشت ساز
مردم ايران اعتبار و افتخار می آفرينند .در ھمان حال که مردم دنيا در برابر تصميم و ارادۀ
شکت ناپذير زنان سر تحسين و تعظيم فرو می آورند ،رھبران جمھوری اسالمی تالش
مسالمت آميز آنان را در طلب آزادی با خشونت خونين و تجاوز وحشيانه ای پاسخ می دھند
که در تاريخ نظيرش را نمی توان يافت.

زنان سربلند ايران:
ترديد نکنيد که پيروزی نھائی بر تاريکی و تباھی و نام بلند و جاودانی در تاريخ از آن
شماست .بدانيد که به حق در صف رھبری پيکار ،پيکاری نيک فرجام و افتخار آفرين جای
گرفته ايد .مطمئن باشيد که پايداری خلل ناپذير و مسالمت جويانۀ شما به تدريج و سرانجام
سپاھيان فريب خورده و افسون شدۀ دشمن را نيز بيدار و آگاه خواھد کرد و به استقبال شما
خواھد کشيد .دل قوی داريم که تا آن روز فاصله چندان نيست.
خداوند نگھدار ايران باد
رضا پھلوی

