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پس از يورش تازيان و استيالي فرهنگ عرب بر ايران زمني          پس از يورش تازيان و استيالي فرهنگ عرب بر ايران زمني          

  ..زن نيز مقام و منزلت خود را از دست دادزن نيز مقام و منزلت خود را از دست داد
انقالب مشروطيت ايران در دوران آخرين سالطني قاجاريه         انقالب مشروطيت ايران در دوران آخرين سالطني قاجاريه         
ناآام ماند و به دستاوردهاي خود نرسيد، رضاشاه با             ناآام ماند و به دستاوردهاي خود نرسيد، رضاشاه با             

ق داد و آشاورزي    ق داد و آشاورزي    ظهور خود ايران را به سوي صنعيت شدن سو        ظهور خود ايران را به سوي صنعيت شدن سو        
هم رونق گرفت، و آشور ما استقالل و متاميت ارضي خود را             هم رونق گرفت، و آشور ما استقالل و متاميت ارضي خود را             

  ..به دست آوردبه دست آورد
 رضاشاه آبري با آشف حجاب دو آار           رضاشاه آبري با آشف حجاب دو آار          13141314 دي  ماه    دي  ماه   1717در  در  

زنان ايراني آزادي خود را باز يافتند،       زنان ايراني آزادي خود را باز يافتند،       . . عمده اجنام داد  عمده اجنام داد  
تأمني دموآراسي   تأمني دموآراسي   و توانستند گامهاي بلندي در راه           و توانستند گامهاي بلندي در راه           

هات رضاشاه اين بود آه        هات رضاشاه اين بود آه        بردارند، ويل يكي از اشتبا       بردارند، ويل يكي از اشتبا       
  3535هم زمان در بازنگري قانون اساسي مشروطه پادشاهي اصل          هم زمان در بازنگري قانون اساسي مشروطه پادشاهي اصل          

  .. هيچ گونه اقدامي ننمود هيچ گونه اقدامي ننمود22و و 
پس از انقالب شوم اسالمي و حكومت نكبت و پليدي مجهوري           پس از انقالب شوم اسالمي و حكومت نكبت و پليدي مجهوري           

 هم   هم      ::اسالمي باز هم زنان در معرض ستم مضاعف قرار گرفتند         اسالمي باز هم زنان در معرض ستم مضاعف قرار گرفتند         
ره به  ره به  از آزادي هاي اجتماعي حمروم شدند و هم اينكه دوبا         از آزادي هاي اجتماعي حمروم شدند و هم اينكه دوبا         

زير حجابي برده شدند آه از مميزات زنان عرب بود و نه              زير حجابي برده شدند آه از مميزات زنان عرب بود و نه              
آزاد زنان ايراني، انسان گريزي و زن ستيزي از ويژگيهاي         آزاد زنان ايراني، انسان گريزي و زن ستيزي از ويژگيهاي         

 سال   سال  2424. . ذاتي آارگزاران اين حكومت و مهة دستاربندان است       ذاتي آارگزاران اين حكومت و مهة دستاربندان است       
از عمر تاريخ ايران به تباهي گذشت، حقوق زنان پاميال            از عمر تاريخ ايران به تباهي گذشت، حقوق زنان پاميال            

عه از  عه از  شد و موجب رآود جامعه شد، زيرا نيمي از جام              شد و موجب رآود جامعه شد، زيرا نيمي از جام              
مشارآت در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي در سازندگي و          مشارآت در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي در سازندگي و          

زنان ميهن ما امروز با بيداري      زنان ميهن ما امروز با بيداري      , , رشد جامعه حمروم ماندند   رشد جامعه حمروم ماندند   
و شجاعت آامل در مقابل اين نظام ستمگر ايستاده اند و            و شجاعت آامل در مقابل اين نظام ستمگر ايستاده اند و            
براي آزادي و حتقق آرماهناي ملي و ميهين مبارزه و تالش              براي آزادي و حتقق آرماهناي ملي و ميهين مبارزه و تالش              

  ..مي آنندمي آنند
  



   دآرت آرمان نوري دآرت آرمان نوري––پاينده ايران پاينده ايران 
هرب جنبش براندازي ملت ايرانهرب جنبش براندازي ملت ايرانرر   
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