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زنان تاثیرگذار ایرانی

حاشیهنشینان آن بودهند بیآنکه حق دخالت در رسنوشت خودشان را داشتهباشند.
اما زنان زیادی بر این تبعیض شوریدهند و تالش کردهند که فضا را برای مشارکت
خویش باز کنند .در اینجا با زنانی آشنا میشویم که در عرصهی سیاست و مبارزه
سیاسی فعال بوده یا هستند.

پیشگفتار
تاریخ ایران و جهان به زندگی و رسنوشت چهره ها گره خورده است؛ هر یک
خشتی گذاشته اند تا سقفی پدیدار شود؛ خشت هایی که گاه به قیمت زندگی
و جان شان متام شده است .در این معامری عظیم ،زنان و مردان بسیاری نقش
آفریده اند .از سوی دیگر ،در تاريخ جهان بسيارى از زنان و مردان دیگر به دليل
استعداد شگرف آن ها براى تخريب و نابودى ساخته هاى ديگران« ،تاثريگذار» نام
گرفته اند.
زنان ایرانی نویسنده برگ های بسیاری از کتاب تاریخ  200سال اخیر ما بوده اند؛
چه به دليل تاثري مثبت بسيارى از آن ها در افزایش آگاهی عمومی ،کاهش تبعیض
علیه زنان ،ارتقای سواد و موقعیت اجتامعی شان ،مقابله با فشارهای مذهبی،
مشارکت در پروژه های علمی ،سیاست ورزی ،موسیقی ،سینام و چه به دليل تاثري
بعىض از آن ها در تشويق به خشونت ،گسرتش جهل و جزم انديىش و سوء استفاده
از قدرت ماىل و اقتصادى در جهت منافع خود.
مجموعه «زنان تاثیرگذار» «ایران وایر» يک مقدمه است .افرادى كه نامشان در اين
فهرست آمده ،مناينده برخی اقشار جامعه هستند كه هر روز در ايران و كشورهاى
ديگر بر زندگى خانواده و اجتامع خود تاثري مى گذارند .بديهى است هامن طور
كه اشاره كرديم ،همه فعاليت ها و یا متام افراد حارض در اين مجموعه ،مورد
تایيد «ایران وایر» نيستند اما تاثري گذارى هيچ يك از افراد اين فهرست را منی شود
كتامن كرد.
عرصه سیاست در جوامع مردساالر همواره جهانی مردانه بوده و زنان
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با وجود آن که دستهایش در قتل تنها دامادش آلوده است اما بیتردید «ملک
جهان خانم» ،ملقب به «مهدعلیا» میتواند لقب مقتدرترین و با نفوذترین زن
تاریخ معارص را به نام خود ثبت کند .او در جامعه مردساالر قاجار به مدت 40
روز توانست کشور را در رشایط بحرانی اداره کند بدون آن که خونی از بینی کسی
بریزد یا کسی فکر شورش به رسش بزند.
او هامن زنی است که با نگاهی مقتدر و چهرهای مصمم ،باالتر از پرس تاجدارش
روی تخت طاووس نشسته و به دوربین «عبدالله خان قاجار» چشم دوخته است.
ملکجهان خانم درست در هامن لحظه که «محمد شاه قاجار» در کاخ «محمدیه
تجریش» نفس آخر را کشید ،به جای شیون کردن ،به اتاقش رفت و نخستین فرمان
حکومتی را نوشت .او تنها پرسش ،یعنی «نارصالدین میرزا» را با نام شاه بعدی به
تهران فراخواند و با اعالم خرب مرگ شاه ،به او فرمان داد تا با کوکبه و دبدبهاش به
تهران برسد و زمام کشور را خود به دست گرفت.
مهدعلیا در دومین حکم خود« ،حاج میرزا آقاسی» را از صدارت خلع کرد و خودش
همزمان هم صدراعظم بود و هم شاه بی تاج .او دخرت «امیرمحمدقاسم خان
قاجار» ،ملقب به «ظهیرالدوله» و از تیره «قوانلو»ها بود که خانواده حکومت گر
قاجاریه هستند .مادرش «بیگم جان خانم» ،دومین دخرت فتحعلیشاه قاجار بود.
نامش را در زمان تولد ملکجهان گذاشتند ۱۵ .ساله بود که دایی بزرگش
«نایبالسلطنه» ،او را از پدرش برای «محمد میرزا» پرسش خواستگاری کرد.
ظهیرالدوله بدون هیچتردیدی این درخواست را قبول کرد؛ نه تنها برای این که
«عباسمیرزا» ،رسدار بزرگ ایران در دو جنگ ایران و روس و شجاعترین و عاقل

مهدعلیا
2

زنان تاثیرگذار ایرانی

خواهد بود.

ترین پرس فتحعلی شاه بود بلکه برای همه مشخص بود که شاه بعدی بیتردید
عباس میرزا است و از آنجا که محمدمیرزا پرس بزرگش است ،حتام شاه چهارم
قاجار خواهد بود.

با اعالم نام محمد میرزا به والیتعهدی ،به نظر میرسید که وضعیت ملکجهان
به عنوان ملکه آینده بر وفق مراد باشد .خاصه که کمی بعد از خواندن خطبه
والیتعهدی برای محمد میرزا ،فتحعلی شاه از غصه مرگ عباسمیرزا بیامر شد و
چند ماه بعد نیز در تهران درگذشت و تاج کیانی را به نوهاش سپرد.

عباسمیرزا در کنار وزیر مقتدری چون «میرزا عیسی قائم مقام فراهانی» بنیان
اصالحات را در کشور با فرستادن تعدادی از جوانان ایرانی به فرنگ برای تحصیالت
عالیه گذاشته بود و از تربیز کل کشور را اداره میکرد .اما رسنوشت چرخ دیگری
خورد؛ عباس میرزا که مدتی بود ناخوش احوال بود ،به همراه محمد میرزا که بعد
از چندین سال زندگی با ملکجهان صاحب پرسی شده بود ،به جنگ هرات رفت
که خرب مرگش به تهران رسید.

بعد از به سلطنت رسیدن محمد شاه ،خطبه ولیعهدی برای نارصالدین میرزا ،پرس
دو ساله او خوانده شد و حاال ملکجهان که فرزند دومش را باردار بود ،مادر
ولیعهد هم بود .اما او هیچ گاه ملکه دربار محمد شاه نشد .عشق محمد شاه به
زنی از اهالی کردستان به نام «خدیجه بیگم» که نسبش به شیوخ «نقشبندیه» می
رسید ،در اتاق خواب شاه را برای همیشه بر روی ملکجهان خانم بست.

مورخان نوشتهاند بیامری او از عوارض شوک هولناکی بود که بعد از جنگهای
ایران و روس و بر خاک افتادن رسبازان شجاعش و جدا شدن بخشی از خاک ایران
بر او وارد شد اما برخی منابع مرگ او را ناشی از بیامری کلیه میدانند.

او که زنی جاه طلب و حسود بود ،از این فرصت استفاده کرد و پشت پرده وارد
سیاست شد .با کشته شدن قائم مقام فراهانی دوم ،یعنی میرزا عیسی در کاخ
«نگارستان» ،رقیب دیگری برای ملکجهان به میدان آمد .شاه قاجار مرادش «میرزا
عباس ایروانی» ملقب به «حاج میرزا آغاسی» را به صدارت انتخاب کرد .او بدون
اجازه حاج میرزا آب هم منی خورد و براثر القائات او بود که تصمیم گرفت قانون
سلطنت در خاندان قاجار را بر هم بزند و «عباسمیرزا ملکآرا» ،پرس خدیجه خانم
را به نایبالسلطنتی انتخاب کند .این تصمیم اختالف میان ملکجهان و همرسش
را بیش تر و آن دو را به دو دشمن تبدیل کرد .ملکجهان به بزرگان خانواده پناه
برد و به شاه یادآوری کرد که مادر شاه باید خون قاجاری خاندان قوانلو داشته
باشد؛ نسبتی که میان سه زن محمدشاه تنها ملکجهان داشت و به همین دلیل،
تنها پرسش نارصالدین میرزا را الیق جانشینی خاندان قاجار میکرد.

مرگ عباسمیرزا معادالت جانشینی را در خاندان قاجار برهم زد .فتحعلی شاه
که جانش به جان ولیعهد دالورش بسته بود ،مرگ ناگهانی او را باور منیکرد و
بیتاب بود .هنوز  40روز از مرگ عباس میرزا نگذشته بود که در مجلسی رسمی،
رسم سلطنت را برهم زد و به جای انتخاب ولیعهد از میان بیش از  ۱۴۰پرسش،
محمد میرزا را به عنوان جانشین خود معرفی کرد اما دلتنگی و دلبستگی به فرزند
ارشدش بهانه اجرای بند آخر عهدنامه ترکامنچای بود .در بند آخر آن قرارداد که
نام ننگینترین قرارداد تاریخ ایران را به خود گرفته ،آمده است که روسها از
تداوم سلطنت در خاندان عباسمیرزا حامیت میکنند .این به معنی آن بود که
با به سلطنت رسیدن محمدشاه ،خاندان قاجاریه در پناه حامیت همسایه شاملی
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تجریش به بیامری نقرس دارفانی را وداع گفت .ملکجهان از زمانی که وضعیت
جسمی شاه  ۴۴ساله وخیم شده بود ،عمال اداره کشور را به دست گرفت.

محمد شاه نیز به تالفی رضبهای که ملکجهان به او زده بود ،پرسش را در
پنجسالگی به دست «میرزا تقیخان امیرنظام» که شاگرد خانه و معتمد قائم
مقامها بود و در جریان قتل «گریبایدوف» به همراه «فرهاد میرزا» حامل پیام
عذرخواهی عباسمیرزا و عاقد قرارداد «ارزنهالروم» بود ،سپرد و او را با حکم حاکم
ولیعهدنشین راهی تربیز کرد.

او «حاجب الدوله» را با نامهای به باغ سفارت انگلیس و روسیه فرستاد و از طریق
سفارت انگلستان به تربیز خرب داد که حال شاه خوب نیست و نارصالدین میرزا را
برای آوردن به تهران آماده کنند.
مهدعلیا برخالف قاعده مرسوم پادشاهی در ایران ،بر تخت نشست و نیابت
سلطنت و ریاست شورای سلطنت را به همراه بزرگان خاندان قاجار و دولتمردان
به دست گرفت .منابع تاریخی میگویند در طول این  40روز پردهای در تاالر
اصلی کاخ «گلستان» گذاشته بودند و ملک جهان خانم که حاال به دلیل این که
مادر شاه بود ،مهدعلیا نامیده میشد ،پشت آن مینشست و با مهر و نشان خود
فرمان دولتی مینوشت.

با آن که دوری از پرس برای ملکجهان سخت بود اما او را از پای نیانداخت.
ملکجهان در زمان والیتعهدی همرسش با زنی فرانسوی آشنا شده بود که همرس
«حاجی عباس گلساز» بود .حاجی عباس نقاش محمد میرزا بود که به فرمان او
به فرانسه رفته و ساخت گل مصنوعی را آموخته بود .او در آن جا زنی فرانسوی
از اهالی اورلئان را به همرسی برگزید که هم آرایشگری بلد بود و هم گلسازی
میکرد .خیاطی را هم به کفایت بلد بود و اینها کافی بودند تا ملکجهان از او
خوشش بیاید و تربیت دو فرزندش ،یعنی نارصالدین و «ملکزاده عزتالدوله» را به
او سپرد.

او حکم عزل حاجیمیرزا آغاسی را بعد از به قدرت رسیدن صادر کرد و بعد از
آن فرمان داد تا خدیجه خانم و پرسش را رسبه نیست کنند .اما همرس کردستانی
محمدشاه به دربار «فرهاد میرزا معتمدالدوله» ،دایی دیگر مهدعلیا پناه برد و
جان خود و پرسش را نجات داد.

زنی که به «مادام عباس گلساز» معروف است و هیچ کس نام کوچکش را منی
داند ،مهمترین مشاور مهدعلیا در اداره کشور بود .مهدعلیا در دورانی که مورد
غضب شوهرش بود ،به آموخنت مشغول شد و زبان فارسی و عربی را به حد
کفایت آموخت و کمی فرانسه را نیز نزد دوست نزدیکش یاد گرفت .او موسیقی
را میشناخت ،خط بسیار زیبایی داشت ،قرآن را با قرائتی خوش میخواند و اصول
سیاست را پنهانی از همرسش آموخته بود.

تاجگذاری نارصالدین شاه ،مهدعلیا را به حرمرسا بازنگرداند .او از این که فرزندش
مربی خود «میرزا تقیخان امیرنظام» را لقب «امیرکبیر» داده و به عنوان
صدراعظم انتخاب کرده بود ،راضی نبود چون در ناصیه این مرد خودخواهی
میدید اما نتوانست با خواست پرسش مخالفت کند .به همین دلیل ،قصد کرد تا
ملکزاده خانم عزتالدوله ،تنها دخرتش را به عقد امیرکبیر درآورد.

محمد شاه بعد از  ۱۴سال پادشاهی ،در  ۶شوال  ۱۲۶۴قمری در قرص محمدیه
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داشت.

اختالف میان امیرکبیر و مهدعلیا روز به روز بیش تر میشد و کار به جایی رسید
که امیرکبیر از شاه درخواست کرد تا مادرش را از دخالت در امور دولت دور بدارد.
دعوای لفظی میان داماد و مادر زن به جایی رسید که یک روایت تایید نشده
میگوید زمانی امیرکبیر ،مهدعلیا را روسپی خوانده بود .این اعالم جنگ برای
مهدعلیا سخت آمد و به «حامم فین» و رگ بریدن امیرکبیر منتهی شد .مهدعلیا
حتی نگذاشت تا یک سال از مرگ امیر بگذرد ،او ملکزاده را که دو دخرت از امیر
داشت ،به عقد پرس میرزا آقاخان نوری ،صدراعظم دستنشانده خود در آورد.

مهد علیا در سن  ۷۰سالگی در  ۶ربیعالثانی  ۱۲۹۰قمری ،هنگامی که نارصالدین
شاه به سفر اروپا رفته بود ،در تهران درگذشت و در آرامگاه محمدشاه در قم دفن
شد .سنگ گور او در حال حارض در کنار سنگ گور محمد شاه ،در موزه آستان قم
قرار دارد.

مهدعلیا تا سال  ،۱۲۹۰یعنی بیش از نیمی از سلطنت نارصالدین شاه به عنوان
مقتدرترین زن دربار ایران ،سمت «ملکه ایران» را در دست داشت .تا زمانی که او
زنده بود ،نارصالدین شاه روی حرف او کم تر حرفی میزد و زنان حرمرسا نیز زیر
سایه او اداره میشدند .زنان فرنگی مانند «لیدی شیل» که در این سالها به ایران
آمدند ،او را زنی قدرمتند توصیف کرده اند که با طال و جواهر و آرایشی بسیار
تند از آن ها درباره وضعیت حکمرانی ملکه انگلستان سوال میکرد .مادام حاجی
عباس در کنار وی به عنوان مرتجم حضور داشت.
مهدعلیا مانند همه زنان قدرمتند به ساخت و ساز و وقف اهمیت زیادی می
داد .ساخنت و نوسازی بناها مانند «باغ مادر شاه» در زاویه مقدسه «عبدالعظیم
حسنی»« ،مدرسه حکیمباشی» (یا مدرسه مهدعلیا) ،ساخنت بارگاه و بقعه «زبیده
خاتون» ،تعمیر و امتام «مسجد امیرقاسم خان» به یاد پدرش و یا «مسجد مادر
شاه» به دستور او بود .از مهدعلیا چند ُمهر با عنوانهای «ملک النساء العاملین»،
«عصمة الدنیا و الدین» و… باقی مانده است .او به کتاب خواندن هم بسیار
عالقهمند بود و کتابخانه خصوصی او به دیوان شعرا و کتب تاریخی اختصاص
5
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زینبپاشا


نام «زینب پاشا» به انقالب و جنبش گره خورده است .او رسدسته زنانی بود که
درست در لحظهای که مردان از ترس تهدید حکومت میخواستند اعتصاب بازار
تربیز را بشکنند ،به بازار رفت و با بیرون راندن قزاقها ،نگذاشت بازار باز شود.
در تاریخ ایران اگر بخواهیم  ۱۰نفر از تاثیرگذارترین زنان را دستهبندی کنیم ،نام
زینب پاشا در میان پنج نفر نخست آن است .زنی که از میان جامعه بسته روزگار
قاجار برخاست و رهربی گروهی از زنان و مردان را در دو جنبش «تنباکو» و
«مرشوطه» برعهده گرفت.
درباره کودکی و نوجوانی زینبپاشا اطالعات زیادی در دسرتس نیست .تنها چیزی
که درباره این زن مبارز میدانیم آن است که در محله «عمو زینالدین» تربیز به
دنیا آمد .پدرش« ،شیخ سلیامن» دهقان تهیدستی بود که مانند دیگر روستاییان،
زمینی از خود نداشت و روی زمین دیگران کار میکرد و زندگی سختی داشت .این
تنها اطالعاتی است که تا جنبش ضد «رژی» یا هامن جنبش تنباکو از زینب پاشا
در دست است.
نام زینب اما در تاریخ با نهضت تنباکو بر رس رس زبانها افتاد .نارصالدینشاه که
برای سفر به فرنگ با خزانهای خالی رو به رو شده بود ،مجبور به قرض کردن
و دادن امتیاز به کمپانیهای فرنگی شد .یکی از این کمپانیها متعلق به «لُرد
تالبوت» بود که موفق شد امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو را از شاه بدهکار
ایران بگیرد.
در آن زمان ،توتون و تنباکو یکی از مهم ترین اقالم کشاورزی و تجاری ایران بودند
و مردم زیادی از کاشت تا فروش این محصوالت نان در میآوردند .اما با اعطای
این امتیاز به کمپانی رژی ،دچار رضر و زیان فراوانشدند .همین باعث شد تا
اعرتاضهایی در تهران و سایر شهرها نسبت به واگذاری این امتیازنامه رشوع شود.
نقطه اوج این اعرتاضها ،استفتای «سید جاملالدین اسدآبادی» از آیتالله «میرزا
حسن شیرازی» ،مرجع تقلید شامر زیادی از ایرانیها بود که در نجف زندگی
6
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او در این شهر رسوده بود«:فرمان بداد زینب پاشا /به شیر زنان و فراشا /بازار به
سنگ بندید شام/من چامق را حارض کنم /پاتابه را به پیچم به پا».
به نوشته منابع تاریخی ،مأموران دولتی بارها سعی در باز کردن بازار کردند ولی
گروه زینب هربار با اسلحه گرم و سنگ و چامق به بازار می ریختند و رشته های
دولتیان را پنبه می کردند.
این تعقیب و گریز تا زمانی که اعالم میشود شاه لغو امتیاز را اعالم و میرزا حسن
شیرازی حکم را باطل کرده است ،ادامه می یابد.
«کریم طاهرزاده بهزاد» در کتاب «قیام آذربایجان» که به این قیام و فعالیتهای
زینب پاشا پرداخته است ،از زنانی نام میبرد که یاران اصلی این زن مبارز بودند
و در گردآوردن سپاه زینب پاشا ،او را یاری می کردند .از این افراد تنها نامی به
یادگار مانده است؛«یوز باشی خاور»« ،نایب کلثوم»« ،فاطمه نساء»« ،آتلی شاه به
بیم» و «سلطان بیگم».
در منابع تاریخی آمده است او زنی تنومند و قوی بود که برخالف زنان هم عرص
خود ،هیچگاه پیچه منیپوشید و صورتش را باز میگذاشت .او چادرش را به کمر
میبست و چامقی داشت که با میخ و فلز ساخته و همیشه همراهش بود .زینب
بعد از جنبش تنباکو ،گروهش را حفظ کرد و در سال  ،۱۳۱۳یعنی آخرین سال
سلطنت نارصالدینشاه ،بار دیگر قیام کرد .این قیام برای نان و برعلیه کسانی بود
که نان مردم را احتکار کرده بودند تا در فصل زمستان ،با امتام ذخایر آرد مردم ،آن
را به بهای گزاف به فروش برسانند.
آن سال ،قحطی در غرب ایران حاکم شده بود و افراد سودجو ،ذخیره گندم را
احتکار کرده بودند .صفهای طویل در جلو نانواییها به وجود آمده بود و نان
به سختی و به قیمت گران به دست مردم میرسید .محتکران گندم ،مجتهد تربیز،
مبارشین ،ولیعهد و حاکم تربیز بودند.
این بار هم بار دیگر زینب پیشقدم شد و به همراه یارانش به شهر آمدند و

میکرد .شیرازی در پاسخ به این استفتا ،در یک جمله حکم به تحریم توتون و
تنباکو داد .حکمی که باعث شد هزاران قلیان شکسته شوند و کسانی که توتون و
تنباکو استعامل میکردند ،ترک آن را کردند.
تربیز که شهر حکومت ولیعهد به شامر می رفت ،دومین شهری بود که در اعرتاض
به قرارداد رژی به تهران پیوست و قلیانها را شکستند .مردم تربیز به دعوت شیخ
«جواد مجتهد» و در همراهی با بازار تهران ،بازار را تعطیل کردند .اما فراشان
«مظفرالدین میرزا» ولیعهد و حاکم تربیز با تهدید و وعده و وعید تالش کردند تا
بازار را باز کنند .فراشان به منایندگان صنوف مختلف بازار گفتند که اگر بازار را باز
نکنند ،این بازار چند صد ساله را با خاک یکسان میکنند .این تهدید باعث شد تا
گروهی از بازاریها برتسند و برای باز کردن آن پیش بروند .اما خرب باز شدن بازار
با اعرتاض گروهی از کسانی که موافق پیوسنت به نهضت تنباکو بودند ،همراه بود.
زینب پاشا یکی از همین معرتضان بود .او که در مورد فتوای میرزا حسن شیرازی
در مجلس «شیخ جواد» شنیده بود ،به این نتیجه میرسد که نباید بگذارد بازار را
باز کنند .در کم تر از نصف روز ،دستهای از زنان تربیز را جمع میکند و با مسلح
کردن تعدادی ،آنها را به سمت بازار حرکت میدهد.
براساس گزارشهای تاریخی ،ایران تا آن روز اجتامعی به این وسعت را از زنان
ندیده بوده است .این زنان که بخشی از آنها پیچههایشان را انداخته بودند و
گروهی بچههایشان را در آغوش و یا دست شان را در دست داشتند ،به سمت
بازار میروند.
به گفته برخی منابع ،همراه زینب سه هزار زن مسلح شده بودند .سخن گوی
گروه ،خود زینب بوده است« .میرزا فرخ» ،از شاعران آن دوران است كه در شعری
 22بیتی به رشح واقعه «قیام زینب پاشا» در بازار پرداخته و در بخشی از این
شعر که به ترکی رسوده شده ،آورده است«:در چنان روزی ،این حقیر (میرزا فرخ)
از ترس از خانه بیرون نیامدم».
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درهای انبارها را باز کردند .نیروهای حکومت ،قشون مراغه را خرب کردند و دستور
تیراندازی داده شد .در دم ،پنج زن و یک سید کشته شدند .در این جا روحانیت
معرتض هم علیه مجتهد بزرگ به زنان پیوست و در کنسول گری روس تحصن
کردند.
فردای هامن روز تظاهرات را از رس گرفتند .این بار نیز سه زن کشته و تعدادی
زخمی شدند .شعار نان تبدیل به شعار سیاسی و علیه سلطنت قاجارها شد.
حکومت هراسید و بار دیگر عقب نشینی کرد.
به گفته برخی منابع ،او و یارانش هر از چند گاهی در محل تجمع مردم جمع
میشدند و مردان را به مبارزه با ظلم فرامی خواندند .سخرنانیهای آتشین و
تهییجآور زینب در کتابهای تاریخی ضبط شده است .در کتاب «زنان در جنبش
مرشوطه» آمده است«:زینب به جمع مردم میرفت و میگفت اگر شام مردان
جرات ندارید جزای ستم پیشگان را کف دستشان بگذارید ،اگر میترسید که
دست غارتگران و دزدان را از مال و ناموس و وطن خود کوتاه کنید،چادر به رس
کنید و در کنج خانه بنشیند و مبارزه را به ما زنان بسپارید».
درباره رسنوشت زینب پاشا اطالع زیادی در دست نیست .گفته میشود او در
سالهای بعد به همراه گروهی از نزدیکانش ،به زیارت کربال میرود .اما در
خانقین ،رشطههای(پلیس) عثامنی که برای تفتیش زوار آمده بودند ،سخت گیری
میکنند و زینب پاشا که هیچگاه زیر بار ظلم نرفته بود ،از این رفتار آزرده شده و
به اعرتاض ،به این رشطهها حمله میکند.
به نوشته اکرث منابع ،بعد از این واقعه ،از زینب پاشا دیگر خربی به دست نیامده
است .به نظر میرسد که او در این آخرین سفر خود ،جان به جان آفرین تسلیم
کردهاست و پیکرش نیز هیچ گاه به شهرش تربیز و زادگاهش ،عموزین الدین
منتقل نشده و در کربال دفن شدهاست.
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نامش با دالوریها و جنگآوریهایش گره خورده است و باالتر از نام ایل و
خاندانی که از آن جا برخاسته نام خودش مشهور شد «:رسدار مریم بختیاری».
رسداری بدون رده نظامی که در مقابل ظلمی که به رسزمین و ایلش شده بود
ایستاد و در مقابل دشمنان خارجی تفنگ بدست گرفت .زنی دالور از خاندان
بختیاری و چهار لنگ که نه فقط دالوری چون شیرعلی مردان بختیاری را تربیت
کرد و این که تنها زنی که نشان صلیب طالیی آملان را در جهان به سینه آویخت
که دردآوازهایش در میان مادران فرزند از دست داده ایل تکرار میشود آن جایی
که از زبانش میخوانند«:بی عروس تو کِل بزن تا مو کُ ُنم جنگ ممدلی شیر علی
مردون /شُ مشی ُرم به گِل َزنُم سی ایل چارلنگ ممدلی شیرعلی مردون».
بیبیمریم دخرت حسینقلی خان ایلخانی کل بختیاری و بیبی فاطمه کیانرسی از
تبار چهار لنگ بود که در سال  1253خورشیدی بدنیا آمد .او خواهر علیقلی خان
رسدار اسعد بختیاری یکی از دو فاتح اصلی تهران و مادر علیمردان خان قهرمان
ایلیاتی مبارزه با پهلوی اول نیز بود که در زندان قرص اعدام شد.
مریم که بعد از تولد نشانکرده علیقلی خان بختیاری شد .اما رسنوشت او که در
یکی از پرآشوبترین دوران تاریخی بدنیا آمده بود در  9سالگی تغییر کرد .پدرش
خان یکی از بزرگرتین ایالت ایران با نارصالدینشاه دچار اختالف شد .اختالفی
که به قتل او به تحریک ظل السلطان حاکم اصفهان و فارس منتهی شد .بیبی
مریم در خاطراتش نوشته «:پدرم خیال منیکرد که بتوانند صدمه جانی به او وارد
بیاورند ،چونکه خیلی قدرت داشت و ایل بختیاری خیلی قوی بود ....پدرم ایلخانی
را ظلالسلطان خواست و در عامرت حکومتی منحوس خود او را شهید منود ».او
همچنین نوشته که شایعه کردند که پدرم فوت کرده است و در تخت فوالد به
خاک سپردند .بیبی مریم چهل روزه بود که به عقد علیقلیخان چهار لنگ در
آمده بود .بعد از مرگ پدر برادرهای بیبیمریم تالش کردند تا این پیوند را برهم
بزنند اما موفق نشدند و مریم در پانزدهسالگی در حالی که در میانه تحصیالت

سردارمریمبختیاری
1253-1316
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منزل کرد .به مجرد حمله رسدار اسعد به تهران ،پشت بام خانه را -که مرشف به
میدان بهارستان بود -سنگربندی کرد و با عدهای سوار بختیاری ،از پشت رس با
قزاقها مشغول جنگ شد.
بیبیمریم شخصاً تفنگ به دست گرفت و روی اسب نشست و با قزاقان جنگید.
نقش او در فتح تهران ،هر چند البهالی تاریخ مردانه ایران گم شد اما میزان
محبوبیتش را در ایل افزایش داد و طرفداران بسیاری یافت ،به طوری که به لقب
رسداری رسید.
تالشهای آزادیخواهانه بیبیمریم بعد از فتح تهران به پایان نرسید .خانههایی
بیبی مریم پناهگاه بسیاری از آزادیخواهان عرص مرشوطه و دوره پهلوی اول
بود .ملکالشعرای بهار و وحید خراسانی و دهخدا به خانه او پناه آوردند .اگر
حامیتهای او نبود شاید دهخدا منیتوانست جان سامل بدر بربد .در زمان اقامت
در خانه بیبی مریم بود که خالق بزرگرتین لغتنامه فارسی به فکر نوشنت این
مجموعه افتاد و نخستین مشوق او هم این زن بزرگ بود.
بیبیمریم در زمان جنگ اول جهانی با گروهی از زنان اصفهان به این نتیجه
رسیدند که از آملانها حامیت کنند .زمان فتح اصفهان توسط روسها (در جنگ
جهانی اول)؛ فن کاردف ،شارژ دافر سابق آملان ،به خانه رسدار مریم بختیاری پناه
برد و مدت سه ماه و نیم در پناه او بود .بعد از این بود که نیروهای روسیه
و انگلیس در نزدیکی اصفهان به تعقیب یک گروه لژیون ارتش آملان و تعدادی
از منایندگان سیاسی آملان پرداختند ،رسدار مریم که می خواست با پشتیبانی
متحدین و به ویژه آملانی ها به مبارزه با استعامرگران روسی و انگلیسی بپردازد،
با نیروهای زیر فرماندهی خود در منطقه تیران و کرون در برابر نیروهای مشرتک
انگلیس و روس ایستادند و پس از جنگ سختی  ،آنها را به عقب نشینی وادار
منودند و لژیون آملانی را نجات داده و با خود به پایگاهشان در « سورشجان »
درمنطقه بختیاری برده و پناه دادند و پس از مدتی از راه خاک عثامنی ،آنان را

مقدماتی بود به ایل همرسش رفت و با او زندگی را آغاز کرد .زندگی در میان
ایل باعث شده بود تا او در تیراندازی و سوارکاری ماهر شود و به زودی به
عنوان همرس جانشینِ خان شده و عدهای سوار در اختیار داشته باشد .همرسش
خیلی زود او را با کودکان کم سن و سالش تنها گذاشت  .یکی از این فرزندان
علیمردانخان بود  .در بعضی از منابع تاریخی آمده است همرس اول کشته شده
است اما خودش در خاطراتش مینویسد که او جوامنرگ شده است .بیبی مریم
بعد از مرگ همرسش مدتی در خانه برادرش رسدار اسعد زندگی کرد و در نهایت
بار دیگر به ازدواج پرسعمویش فتحالله خان ضعیم السلطنه در آمد.
اما نام رسدار مریم از سال  1285خورشیدی که مظفرالدین شاه قاجار دست بر
کاغذ برد و فرمان مرشوطه را صادر کرد بیشرت رس زبانها افتاد .ایل بختیاری و
برادران رسدار مریم به ویژه علیقلیخان یکی از ایالت حامی مرشوطه بودند.
ایل بختیاری یکی از نخستین ایالتی بود که بعد از به توپ بسنت مجلس توسط
محمد علی شاه به فکر باز پس گرفنت مرشوطه افتاد .بی بی مریم که از مرشوطه
حامیت کرده بود مشوق اصلی رسدار اسعد بختیاری برای فتح تهران بود .او به
برادرش مینویسد ... «:حاال که تصمیم دارید در این کار متعهد و مردانه باشید،
اگر متام مردهای رشید بختیاری شهید شدند ،متام زن های بختیاری را جمع منوده،
کفن به گردن ،تفنگ به دست برای شکست دادن دشمن رو به طرف اردوی
استبداد حرکت می کنیم ...امیدوارم  ...که ریشه استبداد پوسیده را به عقل رسشار
و فکر عمیق خودتان و به زور شمشیر آتش بار جوان های رشید ایرانی از بیخ و
بن بکنید»...
خانه بیبی مریم در اصفهان محل جمع شدن مبارزان بود .او شخصا نامهها و
تلگرافهای مختلف را برای رسان ایالت مختلف میفرستاد و با سخرنانیهای
مهیج و گیرا ،افراد ایل را برای مبارزه با استبداد صغیر تهییج میکرد  .او قبل از
فتح تهران ،مخفیانه با عدهای سوار وارد تهران شده و در خانه پدری حسین ثقفی
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می باشد و [ به ] اصطالح فرنگی ها عرص طالیی .امروز زن های اروپایی در متام
اداره جات دولتی و ملتی مقام بزرگی را دارا می باشند ،کرسی وکالت را اشغال
منوده اند اما ما زن های ایرانی ابدا از عامل انسانیت خارجیم»...
رسدار مریم از آرزوهای برباد رفته خود و بسیاری از زنان ایرانی و به ویژه زن
بختیاری برای «برکندن سنت های پوسیده از بیخ و بن « هم چنین مینویسد«:
...ای بسی آرزو که خاک شده ،چه قدر آرزو داشتم که در بختیاری کارهای نیک
بکنم خصوصا برای زن های بدبخت » ...
در سال  1313علیمردانخان بختیاری که در برابر قانون تختهقاپو کردن عشایر
توسط رضا شاه ایستادگی کرده بود بعد از  5سال مبارزه در برابر حکومت مرکزی
دستگیر و در زندان قرص به دار آویخته شد .بزرگ علوی که یکی از شاهدان اعدام
علیمردان بود نوشته «:جامه ای زیبا بر تن کرده و رس و رویی اراسته داشت با
گامهای بلند و استوار حالج وار بدون انکه ذره ئی ترس در وجودش داشته باشد به
قتلگاه نزدیک می شد و در حقیقت او می رفت تا شهادت مظلومانه ی خود را بر
صحیفه ی رژیم دیکتاتوری رقم زند».
سید جعفر پیشه وری از قول یکی از زندانبانان که شاهد اعدام ان رس کرده دلیر
بختیاری بود می نویسد :در اخرین لحظاتی که میخواستند وی را به چوبه دار
ببندند کاله پهلوی خود را به نشان نفرت از رژیم پهلوی مچاله کرد و دور انداخت
و صدای رسایش که می گفت زنده باد ایران و آزادی با صفیر چند گلوله خاموش
شد و لحظاتی بعد جسد بیجان مردی که دلی چون شیر و عزمی پوالدین داشت و
در میدان های جنگ هیچ رزمنده ای پشت او را ندیده بود دمر بپای چوبه دار بر
زمین در غلطید.
بیبی مریم در مرگ پرس که در راه وطن و حفظ وطن کشته شده بود صبورانه
سوگواری کرد اما سوگوارهاش چکامهای شد برای مادران فرزند از دست داده ایل.
اعدام علیمردان خان که در ایالت بختیاری به شیرعلی مردون شهرت داشت تاثیر

از ایران بیرون بردند.به دلیل همین حامیت بی بی مریم از آملانیها ویلهلم دوم
(امپراتور آملان) متثال میناکاری و املاس نشان و همچنین صلیب آهنین خود را،
که مهمرتین نشان دولت آملان بود برای او فرستاد تا او تنها زنی بود که در دنیا
توانسته به دریافت این نشان برسد.
رسدار مریم بختیاری یکی از مخالفان قرارداد  1919و انگلیسیها بود و در دورانی
که این قرارداد در مجلس در حال بررسی بود او در اصفهان و تهران به مبارزات
خود ادامه میداد .او همچنین از کودتای انگلیسی سوم اسفند  1299نیز مخالفت
کرد و به همراه پرسش علیمردان خان بختیاری به مخالفت با این کودتا برخواست.
دکرت محمد مصدق ،حاکم فارس در زمان کودتای  ،۱۲۹۹پس از مخالفت و عزل از
اصفهان راهی بختیاری شد و مدتها مهامن بی بی مریم بود.
جدا از مبارزات سیاسی بیبیمریم یکی از زنانی بود که با وجود سواد اندکی
داشت در مقابل جامعه مردساالرانه برخاست و سعی کرد تا سنتهای رایج را
چون سنت ناف بُری و ازدواج اجباری ،نابرابری حق ارث ،نداشنت حق طالق،
نابرخورداری از حق آموزش را تغییر دهد .او که در یک جامعه مردساالر به دنیا
آمده و در سنین نوجوانی برخالف خواست خود مجبور به ازدواج شده و از حق
ارث نیز محروم شده بود ،عمق مشکالت و مسائل زن ایرانی را درک میکرد و به
سهم خود سکوت تاریخی زن ایرانی شکست و نسبت به این نابرابری ها و پایامل
شدن حقوق زنان اعرتاض کرد .او در کتاب خاطراتش که بسیار ساده نوشته شده
دلیل بدبختی زنان را ناآگاهی آنها میداند و نوشته ... «:متام بدبختی های ما از
خودمان می باشد [ است] زیرا که نه علم داریم و نه حقوق خود را می دانیم ،اگر
ما هم بدانستیم که برای چه خلقت شدیم البته در اطراف حقوق خود جان فشانی
ها می کردیم .ما حاال فکر می کنیم فقط برای رفع شهوت مردها خلق شدهایم یا
برای اسارت و کنیزی خلق شده ایم .ما می توانستیم برای حقوق انسانی خود به
متام ملل عامل تظلم بکنیم و حقوق خود را برقرار بکنیم زیرا که امروز قرن بیستم
11
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زیادی در میان ایلنشینها داشت و در سوگ او رسودها و سوگوارههای زیادی
خوانده شده که بخشی از آنها از زبان بیبی مریم به مقام شیرعلیمردان در
میان بختیاریها معروف شد .بیبیمریم سه سال بعد از مرگ علیمردان خان در
اصفهان درگذشت و در گورستان معروف تخت فوالد به خاک سپرده شد.
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زنی به اندازه متام مردان خاندان
رضا شاه روزی گفته بود«:در کل خاندان قاجاریه یک مرد و نیم متولد شده است».
آن مرد نیمه« ،آغا محمدخان قاجار» بود و مرد کامل این خاندان کسی نبود
جز «ارشف امللوک فخرالدوله امینی» ،دخرت «مظفرالدین شاه قاجار» و مادر
«علیامینی» نخست وزیر محمدرضا شاه پهلوی.
او رصف نظر از این طعنه جنسیتزده پهلوی اول ،بیتردید یکی از موثرترین و
قدرمتندترین زنان  150سال گذشته ایران بوده و هست .ارشف امللوک فخرالدوله
به جز فعالیتهای سیاسی ،فرهنگی و خیریهای که در زمان حیاتش انجام داد،
بنیان گذار تاکسیرانی تهران هم بود .اگر مرگ ناگهانی پرسش« ،حسین امینی» رخ
نداده بود ،بیتردید نخستین بورس ملی را نیز در ایران راهاندازی میکرد.
ارشف امللوک (فخرالدوله) فرزند مظفرالدین شاه و «رسورالسلطنه»(حرضت علیا)
در سال  ،1300در زمان والیتعهدی طوالنی پدرش در تربیز به دنیا آمد .او از
طرف مادری ،نوه «فیروزمیرزا فرمانفرما» بزرگ و خواهرزاده «عبدالحسین میرزا
فرمانفرما» و «نجمالسلطنه» بود.
رسورالسلطنه و نجمالسلطنه آن قدر به هم نزدیک بودند که نجمالسلطنه ارشف
را برای پرس بزرگش« ،محمد مصدق» از شاه آینده وعده بگیرد .اما این ازدواج
رسنگرفت چرا که هنوز ماجرای این خواستگاری جدی نشده بود که نارصالدین
شاه در زاویه مقدسه شاهعبدالعظیم کشته شد و ارشف امللوک به همراه او به
تهران آمد .شاه تازه بعد از به قدرت رسیدن« ،میرزا علیخان امینالدوله» را به
صدراعظمی انتخاب کرد و برای این که حسن نیت خودش را به این صدراعظم
فرهیخته نشان بدهد ،ارشف  14ساله را که حاال لقب «فخرالدوله» گرفته بود ،به
پرس بزرگ او ،یعنی «محسن امینالدوله» داد.

فخرالدولهامینی
1261-1334
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كه شاه فرمودهاند اگر اطاعت نكنید و مراجعت نفرمایید ،مأمورم به زور شام را
برگردانم .مادرم به این تهدید تن در نداده و حتی خواجهباشی را تهدید كرده بود
كه با كتك و پسگردنی بیرونت میكنم .باالخره دربار تسلیم شد و مادرم به اتفاق
تبعید شدگان به رشت رفت و در امالك خودش در لشتنشا ساكن شد».
او در لشت نشا زنی جوان به نام «لیال ضیا کوالکرسی» را برای پدرشوهرش گرفت
که حاصل این ازدواج ،پرسی به اسم «حسن» شد که تقریبان همسن فرزندان
ارشفامللوک بود و بعدها با درجه رسلشگری در ارتش استخدام شد.
حاصل ازدواج محسن امینی و فخرالدوله  9فرزند بود که در میان آن ها بیتردید
پرس سوم ،یعنی علی امینی که درست در زمان اصالحات ارضی به نخست وزیری
پهلوی دوم رسید ،شاخصتر از بقیه است.
با مرگ امینالدوله در سال  1322در لشتنشا ،مشکالت فخرالدوله هم آغاز شد.
او که در مقابل حرف پدر ایستاده بود ،بعد از مرگ پدرشوهر به تهران بازگشت
و در باغ بزرگ خاندان امینالدوله مستقر شد .این ملک بزرگ که به پارک
امینالدوله مشهور بود ،درست پشت مجلس شورای ملی قرار داشت.
در روز سوم تیر  1327شمسی که «محمدعلیشاه» دستور به توپ بسنت مجلس را
داد ،برخی از آزادیخواهان رسشناس ،از جمله «ملکاملتکلمین» و «میرزاجهانگیر
خان صورارسافیل» از پشت مجلس به سمت پارک امینالدوله پناه آوردند .محسن
خان که به دلیل مخالفتی که محمدعلی شاه با خاندان امینالدوله داشت از
کارهای دولتی دور مانده بود ،با به باغشاه و برادرزنش خرب داد که این افراد در
آن جا پنهان شدهاند .این خوشخدمتی باعث شد تا فردای هامن روز محمدعلی
شاه ملکاملتکلمین و صورارسافیل را جلوی توپ بگذارد و به وضع فجیعی بکشد.
او بعدتر در سفری به لشت نشا توسط انقالبیان جنگل دستگیر و زندانی شد .این
بار فخرالدوله با کمک گرفنت از بزرگان خانواده و دایی خود فرمانفرما ،او را نجات
داد .این واقعه باعث خانهنشینی کامل محسنخان و سپردن کلیه امور خانواده به

با این وصلت ،موقعیت خاندان امینی در میان دربار بیش تر میشد ولی میان
دو خواهر کدورتی سنگین پیش آمد .به طوری که نجمالسلطنه تا پایان عمر
خواهرش را نبخشید .محسن امینالدوله پیش از این با دخرت «محسن مشیرالدوله»
ازدواج کرده بود اما رشط مظفرالدین شاه مانند پدرش این بود که داماد در زمانی
که دخرتش را به عقد در میآورد ،زن دیگری نداشته باشد .امینالدوله دخرت
مشیرالدوله را طالق داد و دخرت شاه را به عقد پرسش در آورد.
فخرالدوله به زودی در خانواده همرسش جا باز کرد و به ویژه مورد توجه
علیخان امینالدوله قرار گرفت .میرزاعلیخان امینالدوله که همه فرزندانش را به
جز محسن و یک دخرت به نام «نرصت» از دست داده بود ،به خوبی میدانست
که این پرس توانایی اداره خانواده و زنی چون فخرالدوله را ندارد .به همین دلیل،
سعی کرد با محبت کردن و توجه به عروسش ،این نقیصه را جربان کند.
فخرالدوله نیز آن قدر به پدر شوهر ارادت داشت که بعد از عزل و تبعید
امینالدوله ،یک تنه مقابل پدر تاج دارش ایستاد و نگذاشت آسیبی به او برسد.
علیامینی پرس رسشناس فخرالدوله در خاطراتش از این موضوع یاد میکند و
مینویسد «:مادرم نقل كرد كه روز بعد از حركت پدرشوهر و شوهرم ،از اندرون
شاه به من خرب دادند كه احتامل میرود شوهر و پدرشوهر شام را از قزوین به
اردبیل بربند و جانشان در معرض خطر باشد .با شنیدن این اخبار ،بالفاصله به
قزوین حركت كردم و شبانه وارد آن جا شدم .پدرشوهر و شوهرم از این ورود
ناگهانی من تعجب كردند ولی ابراز مطالبی كه شنیده بودم ،نكردم .فقط گفتم
كه من مصمم هستم تا رشت با شام بیایم و بعد مراجعت خواهم كرد .فردای
آن روز قاصدی از تهران رسید كه به امر شاه باید فخرالدوله به تهران مراجعت
كند .من زیر بار نرفتم و به همین جهت اقامت ما چند روز در قزوین طول
كشید و قاصدهای متعددی آمدند و مأیوسانه بر میگشتند .كار به جایی رسید
كه «معتمدالحرم خواجهباشی» به قزوین فرستاده شد و مادرم را تهدید كرده بود
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همراهی میکرد .این همکاری باعث شد تا فخرالدوله بعدها در زمان رسدار سپهی
رضا شاه به او کمک کند تا او بتواند سید ضیا را از دولت بیرون بیاندازد.
ایرج امینی در کتاب «بر بال بحران» از پدرش نقل میکند«:صبح زود رسدار سپه
به الهیه آمد و روی مقداری تیر کاج که برید بود ،نشست و اظهار نگرانی کرد که
اگر جمعیت جلوی منزل بهبهانی جمع شوند ،ممکن است اختیار از دست برود و
آشوبی برپا شود .مادرم به او اطمینان داده بود که خربی نخواهد شد .بعد از این
مالقات ،فکری به نظر مادرم رسیده بود که عملی کند تا دل سید ضیا به اصطالح
خالی شود و خودش کنار برود» .
آن فکر ،انتشار شایعه دستگیری سید ضیا و رسدار سپه بود که توسط نزدیکان
فخرالدوله منترش شد .این ترفند جواب داد و سید ضیا که ترسیده بود ،استعفا کرد.
فخرالدوله بعد از این تا به سلطنت رسیدن رضا شاه همواره با او روابط خوبی
داشت و رصف نظر از این که رضا شاه برعلیه برادرزادهاش کودتا کرد ،همیشه به
او برای پیشبرد نقشههایش کمک میکرد.
علی امینی در خاطرات شفاهی خود که در «هاروارد» ضبط شده ،به یاد آورده
است «:در اوایل سلطنت رضاشاه ،روزی از دربار خرب دادند كه شاه میخواهد به
دیدن مادرم بیاید .مادرم فورا َ دستور داد وسایل پذیرایی را آماده كنند و مبل ها را
طوری ترتیب دهند كه رضاشاه پایینتر از مادر مینشست .در ضمن ،دستور داد
لنگه در ورودی باغ را هم ببندند كه رضاشاه نتواند با كالسكه و با اتومبیل خودش
وارد باغ شود و ناچار مقداری راه را پیاده تا عامرت طی كند .مرا هم كه بچه ده،
دوازده سالهای بودم ،دم در فرستاد كه از شاه استقبال كنم .رضاشاه همراه من تا
داخل عامرت آمد ولی روی مبل ننشست و هامن طور كه قدم میزد ،رشوع به
صحبت كرد و قدم زنان به داخل باغ برگشت .مادرم هم ناچار به دنبال او روان
شد .او در باغ روی كنده درخی نشست .در آن جا بود كه منظور اصلی خود را از
آمدن به دیدن مادرم بیان كرد و گفت فخرالدوله! شنیدهام كه شاهزادههای قاجار

دست فخرالدوله شد.
علیامینی در خاطراتش در این باره نوشته است ...«:باالخره این پیشآمدها موجب
شد كه پدرم خود را در میدان مبارزات ناتوان دید و اداره امور زندگی را به مادرم
سپرد و خود در گوشه انزوا و عزلت بقیه عمر را سپری كرد .مادرم نقل كرد وقتی
تصمیم به دخول در مبارزه سیاسی را گرفتم ،پیش «مستوفیاملاملك» رفتم و گفتم
كه در اثر ضعف حكومت و نداشنت دادرس ،برای حفظ حقوق و نجات زندگی
خود و بچههایم ،ناگزیرم وارد كشمكش شوم و چون یك زن هستم ،دشامن از هیچ
گونه تهمت و افرتا و حمالت ناجوامنردانه كوتاهی نخواهند كرد .ولی من با توكل
به خداوند متعال و ایامن به حقانیت خودم ،از هیچ چیز باك ندارم و با اطمینان
به پیروزی ،در این جنجال وارد میشوم» .
فخرالدوله در سوم اسفند  1299شمسی با اطالع از وضعیت نامشخصی که وجود
داشت ،به همراه شوهر و فرزندان خود به سوی قم حركت كرد .برف فراوانی در
راه بود و كالسكه هم به واسطه این كه اسب یدكی نداشت ،مسافت كمی در روز
حركت میكرد .گاه نیز در برف گیر میافتاد .باالخره با مشقات زیاد به قم رسیدند
و نزدیك صحن ،خانهای تهیه كردند .علت نزدیكی خانه به صحن در واقع ،امكان
رسیع بستنشینی بود.
اما در روز بعد احضاریهای به آن جا فرستاده شد .منت احضاریه مربوط به امالك
لشتنشا بود .این امالك مورد دعوا بین فخرالدوله و «میرزا كریمخان رشتی» از
یاران رضا شاه در دادگسرتی رشت بود كه پس از مدتی به حوزه قضایی تهران
منتقل شد .عدم حضور در این جلسه در واقع ،به معنای واگذاری امالك به مرد
دیگری بود .پس فخرالدوله با وجود مخالفت شوهرش میرزامحسنخان امینالدوله،
با دخرتش «معصومه» به تهران بازگشت .در مراجعت به تهران ،او با رسدارسپه
مالقات و نظر مساعد او را برای گرفنت امالکش جلب کرد و آنها را پس گرفت .در
دادگاههایی که برای پس گرفنت اموالش برگزار می شد ،فرمانفرما ،دایی وی نیز او را
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«یكی از مأمورین مالیه شش هزار تومان از مستأجرین من رشوه گرفت ،من آن
پول را به مستأجر پس دادم و گفتم از حقوق تو كه وزیر مالیه هستی كرس كنند تا
بهرت بفهمی مردم از دست مأمورین جنابعالی ،آقای وزیر چه میكشند».
فخرالدوله با واردکردن چند دستگاه فورد مشکی ،اولین مؤسسه تاكسیرانی را در
تهران بنیان گذاشت و بعد از او توسط دیگران این موسسه گسرتش یافت .او قصد
داشت نخستین بورس ملی ایران را راه اندازی کند اما نتوانست.
فخرالدوله عالوه بر ساخت و وقف چند مسجد و مدرسه در امالک باغ امینالدوله،
از جمله مسجد فخرالدوله ،رسپرستی کودکان یتیمی را از کودکی تا زمان ازدواج
برعهده داشت و پس از رسیدن به سن بلوغ ،به دخرتان با دادن جهیزیه كامل و
به پرسان رسمایه كاری ،رشایط ازدواجشان را فراهم میكرد.البته رشایط پیمودن
مدارج تحصیلی برای افراد مستعد نیز مهیا بود .این تعداد را بین  30تا  70نفر
دانسته اند.
او تا زمانی که زنده بود ،شب های جمعه در مسجد امینالدوله با بار گذاشنت
دیگهای پلو و قیمه برای اطعام ایتام وفقرا ،نذری میداد.
مرگ حسین امینی ،پرس بزرگ فخرالدوله او را دچار افرسدگی زیادی کرد به طوری
که در باغ مشهورش در الهیه بست نشست و تا زمان مرگ از خانه بیرون نیامد.
فخرالدوله در دی ماه  ،1334در سن  73سالگی بهطور ناگهانی بر اثر سكته قلبی
درگذشت .فخرالدوله وصیت کرده بود که برایش مراسمی گرفته نشود و هزینهاش
خرج یتیمها شود .او با آن که قربی در کربال برای خود خریده بود اما وصیت کرد
تا در «ابنبابویه» ،کنار پرسش دفن شود .سنگ گور او در ابنبابویه هم اکنون در
وضعیت بدی قرار دارد اما خانه ،مدرسه و مسجد وقفی او در «فخرآباد» تهران-
محلهای که به نامش نامگذاری شده است -بعد از افت و خیزهای فراوان ،توسط
شهرداری تا مرز تبدیل به تفریحگاه مردم منطقه پیش رفت.

هنوز در گوشه و كنار بر ضد من تحریك میكنند .آن ها خیال میكنند من تاج
را از رس احمدشاه برداشتهام .آمدهام به شام بگویم كه این شاهزادهها را جمع
كنید و به آن ها بگویید دست از این كارها بردارند و گرنه آن ها را معدوم خواهم
كرد ...رضاشاه پس از گفنت این حرف ،از جای خود بلند شد و ضمن خداحافظی به
مادرم گفت چون برای شام احرتام قائلم ،خواستم این مطالب را قبالَ به شام گفته
باشم وگرنه از میان بردن این تحریكات برای من كار آسانی است.
وقتی رضاشاه رفت ،مادرم شاهزادههای قاجار را خرب كرد كه فردای آن روز همه
در خانه ما جمع بشوند و به آن ها گفت كاری است گذشته و رضاشاه بر تخت
نشسته و مقاومت در مقابل او بی فایده است .به عالوه ،این شخصی كه من
میشناسم ،مالیمت و گذشت رسش منیشود و اگر متكین نكینم ،دودمان ما را به
باد خواهد داد .پس بهرت است دست از پا خطا نكنیم و كنار بنشینیم .او با این
کار ،همه خاندان خود را از خشم رضا شاه نجات داد».
فخرالدوله بعد از گرفنت زمینهای لشتنشا ،بیش ترین وقت خود را رصف
کارهای خیریه کرد و بنیانهای خیریه مهمی را در تهران و لشتنشا گذاشت.
فخرالدوله در سال  1312برای علی به خواستگار «بتول» ،دخرت وثوقالدوله رفت
که خواهرزاده امینالدوله بود .این ازدواج بعدها در زندگی علیامینی و به قدرت
رسیدن او با توجه به حامیت همهجانبه «قوامالدوله» تاثیر زیادی داشت.
فخرالدوله در حساب و کتاب بسیار جدی بود و كلیه مخارج منزل ،هزینه تحصیل
و پوشاك فرزندان را با قانون خاصی دنبال میکرد .او به هر یك از فرزندان خود
ماهیانهرا پس از امضا كردن صورتحساب مقرری میداد.
علیامینی میگوید در زمانی که وزیر مالیه دولت زاهدی بود ،همچنان با قانون
مادر حقوق میگرفت .او تعریف کرده است که برای گرفنت مقرری ماهانه خود
نزد مادر رفته اما با كامل تعجب دیده بود بابت حقوق سه ماهه او فقط دو هزار
تومان واریز شده است .چون علت کرسی آن را پرسیده ،فخرالدوله گفته بود:
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اشرفپهلوی
1298-1394

ارشف پهلوی  ۱۷دی ماه  ۱۳۹۴درگذشت .آخرین عکسش نوروز هامن سال در
شبکههای مجازی منترش شد که او را در بلوزی سبزرنگ روی چرخ ویلچر کنار
سفره هفتسین سادهای نشان میدهد .نه نشانهای از قدرت و اقتدار در چهره
و ظاهرش دیده میشود و نه نشانهای از ثروت افسانهای اش .عکس ،فقط پیرزن
نود و شش ساله تنهایی را نشان میدهد که در انتظار مرگ نشسته است .ارشف
پهلوی خواهر دوقلوی محمدرضا شاه خیلی وقت است که در انظار عمومی ظاهر
منیشود و کسی منیداند دوران کهولت را چگونه سپری میکند ،اما همه میدانند
که او در جوانی یکی از تاثیرگذارترین و البته پرحاشیهترین زنان خاندان پهلوی
بوده است.
نام اصلی او زهرا است و پنج ساعت پس از تولد محمد رضا شاه در محله سنگلج
تهران به دنیا آمده است .آن زمان رضا شاه یک افرس قزاق ساده بود و مادر
ارشف؛ تاج امللوک ایرملو نیز از مهاجران روسیه بود که بعد از انقالب بلشویکی
همراه خانوادهاش به آذربایجان ایران مهاجرت میکند .ارشف شش ساله است که
رضا شاه به سلطنت میرسد .لقب او ارشف امللوک میشود و زندگی ارشافیاش
آغاز میشود .اسب سواری میکند ،معلم زبان فرانسه دارد و از پدرش؛ شاه ایران
مقرری میگیرد .او هفده ساله است که به توصیه پدرش با علی قوام ازدواج
میکند  .علی قوام پرس یکی از قدرمتندترین خاندانهای شیرازی است اما ارشف
به لحاظ عاطفی به او دلبستگی نداشته .او در کتاب خاطراتش«چهرههایی در یک
آئینه» مینویسد « :در حالی که پیراهن سفید به تن داشتم ،در مراسم عروسی
مشرتکی که برای من و شمس برپا شده بود ،تن به ازدواج دادم .اما اگر پیراهن
سیاه پوشیده بودم ،مناسبتر بود ».این ازدواج دوام منیاورد .ارشف از قوام یک
پرس دارد .همرس دوم ارشف ،احمد شفیق است ،یک تاجر مرصی که ارشف در
سفر به مرص با او آشنا میشود اما ازدواج دوم ارشف هم پس از چند سال زندگی
مشرتک به طالق منتهی میشود .او از احمد شفیق یک دخرت و یک پرس دارد.
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مدارک و اسناد ارتباط ارشف و ملکه پهلوی با اخاللگران و قوامالسلطنه ،مصدق را
وادار به اعرتاض کردو ارشف تبعید شد ،اما ارشف از فعالیت بر ضد حکومت ملی
دست برنداشت و در فرانسه نیز همچنان به مخالفت با دکرت مصدق پرداخت».
اما ارشف به یک سلسله فعالیتهای اجتامعی هم پرداخت و برای بهبود وضعیت
زنان سازمانها و نهادهایی را تشکیل داد .شورای عالی جمعیت زنان ایران نیز در
اسفند  ۱۳۲۷به ریاست او تشکیل شد .ریاست جمعیت زنان صلح جو ،سازمان
زنان ،کمیسیون مقام زن وابسته به سازمان ملل متحد ،نیابت ریاست کمسیون
مبارزه با بیسوادی در  ۱۳۴۲و نیز ریاست کمیته ایرانی حقوق برش و ریاست
هیأت منایندگی سیاسی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از  ۱۳۴۵به بعد
را بر عهده داشت و در پی دستیابی به مقام دبیر کلی سازمان ملل نیز بود که
البته به ان مقام دست نیافت .با همه این کارها اما هیچگاه نتوانست دل مردم
را به دست آورد .ویلیام شوکراس در کتاب «آخرین سفر شاه» از قول پرویز راجی
سفیر ایران در بریتانیا در زمان محمدرضا شاه نقل میکند که در هنگام انقالب،
شاه از خواهرش ارشف خواسته بود که کشورش را ترک کند ،چرا که او به سمبل
فساد و زیادخواهیهای خاندان پهلوی مبدل شده بود.
سال گذشته روزنامه نیویرک تایمز گزارشی از خانه ارشف در نیویورک تهیه کرد.
خانهای درخیابان «بیکمن پلیس» منهنت که ارزشی معادل چهل و نه میلیون دالر
دارد .این گزارش ترجمه و در سایتهای فارسی منترش شد .نظرات نوشته شده
برای این گزارش توسط کاربران ایرانی نشان میدهد که او کامکان هامن زن پر
حاشیه است ،بدون هیچ محبوبیتی.

ارشف نقش مهمی هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی ایران در دوره
پهلوی داشته است .انقالبیون ایران از او به عنوان بدترین زن پهلوی یاد میکنند
و نسبتهای متعددی از شهوترانی و ولخرجی تا قامربازی و قاچاق مواد مخدر
به او میدهند ،البته برای بعضی از این نسبتها اسنادی هم پیدا شده .مثال در
کتاب خاطرات اسدالله علم ،وزیر دربار شاهنشاهی آمده که ارتشبد فتح الله مین
باشیان ،در جلسهای با وزیر دارایی پیشنهاد داده بوده که کمک مالی که به افرسان
ارتش می شده تا برای مداواهای خاص به خارج بروند افزایش یابد و در بحث
بر رس این قضیه گفته بوده« :این کار اگر با هزینههای فسق و فجور واالحرضت
ارشف (خواهرشاه) مقایسه شود مثل قطرهای در اقیانوس است».
در بخشی از گزارش سیا نیز درباره فساد خاندان پهلوی در کتاب معامی هویدا
نوشته عباس میالنی آمده است « :اخیرا ً رئیس یکی از بزرگرتین بانکهای ایران
به یکی از مقامات سفارت گفته که چندی پیش ،توجه شاه را به یکی از معامالت
ارشف جلب کرده بود .گفته بود اگر جزئیات این معامله علنی شود ،بازتاب منفی
خواهد داشت .شاه به این گزارش توجهی نکرد .رئیس بانک میگفت اگر کسی
دیگر جز ارشف این کار را کرده بود ،ده سال حبس میکشید».
ارشف پهلوی در زمان حکومت هم محبوبیت چندانی میان عموم مردم نداشت.
او از مخالفان رس سخت دکرت مصدق بود و از او به عنوان عامل موثر در کودتای
بیست و هشت مرداد و سقوط دولت مصدق یاد میشود .موسسه مطالعات
تاریخ معارص ایران درباره رویارویی ارشف و دکرت مصدق توضیح داده است:
«در انتخابات دوره شانزدهم تعدادی از وکالی مورد اعتامد خود را چون رستیپ
پیراسته ،عزیز زنگنه و منوچهر تیمورتاش به مجلس فرستاد و در مقابل جبهه ملی
قرار گرفت و در کار مجلس و دولت اختالل منود .اما متام تالش خود را در سقوط
دولت دکرت مصدق و نخستوزیری قوامالسلطنه انجام داد و رابط بین شاه و قوام
شد تا اختالفات گذشته را کاهش دهد .اما نقشههای او را بر آب کرد و پیدا شدن
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«فرخرو پارسا» زمستان سال  ،۱۳۰۱هنگامی که مادرش در تبعید به رس میبرد ،در
شهر قم به دنیا آمد .مادر او «فخرآفاق پارسا» ،فعال حقوق زنان و مدیر نرشیه
«جهان زن» بود و برای نوشنت مقالهای درباره برابری جنسیتی در آموزش تبعید
شده بود؛ مقالهای که اعرتاض روحانیون وقت را به همراه داشت.
پدر او «فرخ دین پارسا» ،کارمند وزارت بازرگانی بود و دو مجله در حوزه صنایع و
بازرگانی را مدیریت میکرد.
پس از تولد فرخرو« ،میرزاحسن خان مستوفی املاملک» که نخستوزیر وقت بود،
میانجیگری کرد و با رفع تبعید از فخرآفاق ،آنها توانستند به تهران بازگردند.
فرخرو پارسا در رشته پزشکی تحصیل کرد اما چند سال پس از پایان تحصیالتش
آن را کنار گذاشت و به کارهای فرهنگی روی آورد و در سال  ۱۳۳۳به همراه
همکاران خود انجمن «بانوان فرهنگی» را به راه انداخت.
او در سال  ۱۳۳۹با آغاز به کار «دانشگاه ملی ایران»(شهید بهشتی) ،سمت مدیر
کل دبیرخانه را برعهده داشت و توانست اولین زن در تاریخ ایران باشد که به
چنین سمتی رسیده است.
او همچنین اولین زن در تاریخ ایران بود که توانست به مقام وزارت برسد .فرخرو
پارسا در کابینه دوم و سوم امیرعباس هویدا ،وزارت آموزش و پرورش را برعهده
داشت و نخستین زنی بود که قدم به پارملان ایران گذاشت.
به گفته خودش ،در سال  ۱۳۴۷هویدا طی متاسی تلفنی به او میگوید« :خانم،
میخواهم مسوولیت بزرگی را به یک مادر بدهم .میخواهم آموزش و پرورش
فرزندان این مملکت را به دست یک مادر بسپارم .میخواهم وزیر آموزش و
پرورش ما بچههای مردم را چون فرزندان خود بداند».
فرخرو پارسا به توصیف نزدیکانش ،دو مساله برایش اولویت داشت؛ عشق به
خانواده و تالش برای برابری زنان.

فرخروپارسا
1301-1359
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اخالق اسالمی» ،از مصادیق روشن «مفسدین فیاالرض» و «کافر» تشخیص داد
و با استناد به احکام قرآن ،او را محکوم به اعدام و اسرتداد کلیه اموال منقول و
غیرمنقول کرد.
پارسا در دادگاه ،اتهامهای وارده به خود را رد کرد .او همچنین به «بهایی بودن،
داشنت ارتباط نامرشوع با رییس دفرتش و غارت بیتاملال» نیز متهم شده بود.
همکاری با ساواک و نیز سخرنانی او درباره حجاب دخرتان که گفته بود نباید مانع
فعالیتهای اجتامعی زنان شود ،دیگر اتهام های او بود که با دفاعیاتش آنها را
تکذیب کرد و گفت« :اکنون من به عفو امام چشم دوختهام».
صبح روز  ۱۸اردیبهشت ماه  ۱۳۵۹اما دادستان کل انقالب اسالمی ایران با انتشار
اطالعیهای خرب داد که فرخرو پارسا ،وزیر آموزش و پرورش رژیم پهلوی به دار
آویخته شد.
«منصوره پیرنیا» در کتاب «خانم وزیر» در روایت دقایق پایانی زندگی پارسا نوشته
که او را داخل گونی پیچیده و طنابپیچش کردند ،به باالی دار کشیدند اما طناب
پاره شد .پارسا را پس از به هوش آوردن ،بار دیگر به پای دار آوردند و اینبار با
سیم او را بستند و اعدامش کردند .او اما انگار که این بار هم جان نداده بود .رد
سه سوراخ در جسد یکی از تاثیرگذارترین زنان ایرانی ،دردناک ترین لحظه های
مرگ یک انسان را ثبت کرده است.

نخستین وزیر زن ایران در مقالهای درباره پوشش دخرتان در مدرسه ها نوشته بود
که آنها حق ندارند در محیط مدرسه لباسی غیر از روپوش رسمی بپوشند؛ چه
چادر و چه مینیژوپ.
او میخواست «پیرشفت و تحصیل» را از «نوع پوشش» جدا کند .منتقدان دولت
هویدا معتقدند فرخرو پارسا در توسعه آموزش دخرتان نقش مهمی ایفا کرد .او
معتقد بود زنان در متام سطوح اجتامعی باید برابری داشته باشند.
پارسا حامی مالی «مرکز اسالمی هامبورگ» نیز بود که زیر نظر «سیدمحمد
بهشتی» ،اولین رییس دیوان عالی کشور پس از انقالب که در  ۷تیر  ۱۳۶۰ترور
شد ،اداره میشد.
سیدمحمد بهشتی به همراه «محمدجواد باهرن» ،دومین نخستوزیر ایران پس از
انقالب  ،۵۷مشاوران پارسا در خصوص تهیه کتابهای درسی بودند .محمدجواد
باهرن در زمان وزارت پارسا بر آموزش و پرورش توانست امتیار تاسیس چند مدرسه
ملی -مذهبی را در تهران بگیرد.
فرخرو پارسا پس از انقالب  ۵۷از ایران خارج نشد .مدتی مخفیانه زندگی کرد و
طبق خرب روزنامه کیهان ،در  ۲۸بهمن  ۱۳۵۸در منزل پرسش واقع در فرمانیه ،به
همراه همرسش سپهبد «شیرینسخن» بازداشت شد .او معتقد بود بیگناه ی وی
در دادگاهی «عادالنه» ثابت خواهد شد.
فرخرو پارسا حتی زمانی که با لباسی خاکسرتی و رورسی وارد سالن دادگاه شد
و حارضان با شعار ،فحاشی و متسخر از او استقبال کردند ،گفت« :من به عدالت
مردم مملکتم معقتدم».
محاکمه اولین وزیر زن ایران  ۹جلسه به طول انجامید.
قاضی پرونده پارسا« ،صادق خلخالی» بود که او را به جرم «حیف و میل و غارت
بیتاملال ،اشاعه فساد و فحشا در فرهنگ مملکت با به کار گامردن افراد هرزه
در سمتهای مهم وزارتی و ترتیب دادن اردوگاههای اختالطی و زیر پا گذاشنت
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راضیهابراهیمزاده
1304-۱۳91

راضیه ابراهیم زاده تا روز  9بهمن  1391که در سن  87سالگی درگذشت هنوز
هم مانند هفتاد سال پیش انقالبی و بر رس مواضع کمونیستی خود باقی مانده
بود .عقایدی که راه او را به عنوان نخستین زن زندانی سیاسی در تاریخ معارص به
زندان پهلوی انداخت و برای چند سال آن جا متوقفش کرد .اما نه زندان نه مرگ
دلخراش فرزندش در زندان و نه سالهای سخت تبعیدی خودخواسته در خارج از
ایران او را لحظهای از اعتقاد به حزب توده دلرسد نکرد و آخرین یادگارش که با
عنوان خاطرات یک زن تودهای منترش شد مهمرتین دلیل این مدعا است.
متولد اردیبهشت  1304در شهر تربیز در خانوادهای پر جمعیت و کارگر بود .راضیه
شعبانی غالمی پدرش را آشپز و کارگر رشیفی معرفی کرده است که رسپرستی
خانواده ای  9نفره را برعهده داشت و تالش شبانه روزی اش برای این بود که
هفت فرزندش باسواد شوند و بتوانند رسی در رسها در بیاورند .راضیه فرزند پنجم
این خانواده بود .خواهرش به خاطر سختی خانواده و معیشت در کالس سوم درس
را رها کرده بود .اما با وجود دست تنگ خانواده راضیه در تربیز شهر نخستین
دبستان ایران به مدرسه رفت .او در خاطراتش گفته «:غول فقر وجودم را در زیر
پنجه های زمخت و خشن خود فشار و آزار می داد .پدرم قادر به تامین لوازم
تحصیلی و حتی چادر چاقچور من نبود .من مجبور بودم که با رورسی ،که آن زمان
ها کار زشتی به شامر می رفت به مدرسه بروم».
مشکل این بود که او باید با چادر به مدرسه میرفت اما از آنجا که پول خرید
چادر را نداشتند مجبور بود با رورسی برود و در آنجا توسط مدیر مدرسه
بازخواست می شد .اما این مشکل یکی دو سال بیشرت دردرس برای او به وجود
نیاورد برای این که در دی ماه  1314رضا شاه در فرمانی رسارسی به زنان دستور
داد تا حجاب را کنار بگذارند .راضیه از این که از این بابت بسیار خوشحال بود .اما
حاال مجبور بودند تا انیفورم خاکسرتی رنگ مدرسه را با فکل و یقه رسدست سفید
به تن کند .وضعیت معیشت هر روز بدتر می شد و یک خواهر دیگر او هم ترک
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پدرش آشنا شده بود که رنج چندین سال زندان را داشت و او کسی نبود جز رضا
ابراهیم زاده .راضیه در خاطراتش از همرسش به عنوان استاد نام می برد و او را
چنین توصیف می کند «:او مردی چهل ساله ،با صورتی زشت و خشن اما سیرتی
بی نهایت زیبا بود».
رضا ابراهی مزاده که به  5سال حبس با اعامل شاقه محکوم شده بود بعد از آزادی
از زندان در شغل راننده لکوموتیو مشغول به کار بود و هنوز ازدواج نکرده بود .او
زندگیش را در سیاست رصف کرده بود و ریاست کانون کارگری راه آهن را داشت
و از شورای مرکزی حزب توده به شامر می آمد .در  11اردیبهشت  1323شورای
مرکزی اتحادیه کارگران به رهربی رضا روستا و اتحادیه کارگران و برزگران به رهربی
خلیل انقالب و یوسف افتخاری و کانون کارگران راه آهن به رهربی رضا ابراهیم
زاده در یکی از باغات شمیران متحد شدند و شورای متحده مرکزی اتحادیه
کارگران را تشکیل دادند.
راضیه او را در خانه همسایه اشان دیده بود و خیلی زود شیفته مرام و رفتارش
شد و در شانزده سالگی پای سفره عقد نشست .او در گفتگویی گفته «:فقط 16
سال داشتم که ازدواج کردم .این نیز حاصل رشایط زندگی در دوران خاص اجتامعی
و اقتصادی آن زمان بود .در آن دوران نوجوانی ،چراهای بی شامری برایم مطرح
شده بود و در تکاپوی یافنت جواب برای آن ها بودم .از سوی دیگر رشایط زندگی
در آن زمان مرا مجبور به ازدواج می کرد .شاید تصادفی بود که رضا ابراهیم زاده
جزو پنجاه و سه نفر زندانی سیاسی دوران رضاشاه در رس راهم قرار گیرد .او به
چراهای من پاسخ داد و در حقیقت مرا تربیت کرد و به عنوان یک زن اجتامعی،
سیاسی تحویل جامعه داد .او  23سال از من بزرگرت بود ،اما ما هر دو عاشق
یکدیگر بودیم».

تحصیل کرد و او هم به سختی به مدرسه میرفت .از این بدتر این که زبانهای
محلی در مدرسه ممنوع کرده بودند و او که با زبان ترکی صحبت میکرد باید به
سختی فارسی را هم می آموخت.
با همه این سختیها در چهارمین سال تحصیل با معلمی به اسم خانم برادران
آشنا شد .معلمی که در آینده فکری اش تاثیر گذاشت .خانم برادارن با مهربانی با
راضیه رفتار می کرد و اعتامد به نفسش را باال می برد .اما این شادی زمان زیادی
طول نکشید و خانم برادران منتقل شد .او امتحانات سال پنجم را به خاطر ابتال
به تیفوس رسارسی در شهریور امتحان داد و به خاطر منرههای خوب در کالس
ششم به مدرسه کلیسایی بارنوا در تربیز رفت .نوجوانی او در تربیز همزمان با پا
گرفنت حزب دمکرات آذربایجان به رهربی پیشهوری بود .درست زمانی که او در
دبیرستان درس می خواند همرس آیندهاش رضا ابراهی مزاده که یکی از اعضای گروه
 53نفر بود در تهران دستگیر و به زندان قرص منتقل شد .در هامن روزهایی که او
رسخوش از نوجوانی داشت با اندیشههای اشرتاکی آشنا میشد رضا ابراهیمزاده به
همراه دکرت ارانی ،بزرگ علوی و سایر رفقایش اعتصاب غذا کرده بودند .در همین
سال ها بود که اتفاق بزرگ زندگی و خانواده راضیه را تغییر داد .سوم شهریور
 1320نیروهای متفقین به ایران حمله کردند و روسها از شامل و انگلیسیها از
جنوب ایران را اشغال کردند .او در خاطراتش نوشته پدرش که آشپز قابلی بود قبل
جنگ ماهیانه  60تومان حقوق میگرفت .حقوقی که در زمان خود بد نبود اما
برای خانواده پرجمعیت آن ها کم بود .اما جنگ این پول را قطع کرد و خانواده را
پراکنده کرد .راضیه به همراه مادر و پدرش به تهران آمدند .شهری که در زندگی
آینده او تاثیر زیادی داشت .تهرانی که آنها زندگیشان را رشوع کردند سایه جنگ
را بر رس داشت و قحطی و کمبود در خانواده پر جمیعت آن ها تاثیر داشت .او و
خواهرش در چنین رشایطی مجبور به ازدواج شدند .اما او برخالف خواهرش تسلیم
زور خانواده نشد و همرسش را خود انتخاب کرد .او در این دوران با مردی همسن
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«شوکت روستا» و «جمیله صدیقی» از فعالین پیک سعادت نسوان بازداشت
و محکوم به چهار سال تبعید شده اند .این جریان را خودم حضورا َ از زنده یاد
شوکت و جمیله شنیده ام .اما در دوران حکومت محمدرضاشاه پهلوی اولین زن
زندانی سیاسی در ایران من بوده ام».
خودش در گفتگویی گفته است که برای نخستین بار در سال  1325در تهران
دستگیر شده است «:از اوایل سال  1325دستگیری های من رشوع شد .در اوایل
فروردین ماه  25در تاکستان دستگیر و حدود یک ماه در زندان قزوین محبوس
بودم ».
او نخستین زنی است که در زندان دست به اعتصاب غذا می زند .اعتصاب غذایی
که نتیجه داد و او از زندان ازاد شد «:نتیجه یازده روز اعتصاب غذا و پس از 48
ساعت اعتصاب غذای دو روزهام آزاد شدم» .
شادی آزادی خیلی طول منیکشد چرا که وقتی به تهران میرسد با خرب ناگواری
روبهرو می شود «:برای مادر خرب بردند که ژاندارمها به دخرتت دستبند قپانی
زدهاند و استخوان دست و سینهاش را شکستهاند؛ مادر وای گفته ،در بسرت میافتد
و اندکی بعد در بیامرستان درمیگذرد».
بعد از گدشنت از سوگواری بار دیگر به فعالیتهای سیاسی خود ادامه میدهد.
در نیمه همین سال در اعتصاب رسارسی کارگران راه آهن به مدت یک هفته در
تهران دستگیر و در نتیجه ی اعرتاض کارگران آزاد می شود .اما زندان بزرگ او در
بهمن  26زمانی آغاز شد که او بار دیگر باردار بود «:در بهمن  1325در تهران
بازداشت شدم و تا اسفندماه  1331در زندان های تهران ،تربیز ،تهران و در چهار
نوبت در دادگاه های نظامی بدوی ،و سپس در دادگاه های تجدیدنظر در تربیز و
در تهران ،محاکمه شدم .در دادگاه های تربیز به دو سال و در دادگاه های تهران
ابتدا به چهار سال سپس به پنج سال محکومم کردند .دفاعیاتم در این دادگاه ها
دفاع از حقوق زن بود .البته در آن دوران هنوز زندان مخصوص زنان ساخته نشده

رضا او را با مرام اشرتاکی و عقاید کمونیستی آشنا کرد .او در کشاکش اختالف های
حزبی و دستگیری اعضای فعال حزب توده فرزند بزرگش را در اثر سو تغدیه از
دست داد .خودش می گوید که این پرس که نامش دمیر بود در دوران رسگردانی
بدنیا آمد و وضعیت مالی خوبی نداشتند .او شیر نداشت چرا که غذایی برای
خوردن نداشتند و با نان خالی که همسایه کمک می کرد زندگی می کردند .این
نان برای معده بچه رضر داشت و باعث خونریزی معده مرگ او شد .این کودک
درست در هامن روزی که اتحادیه مرکزی کارگری تشکیل شد یعنی  11اردیبهشت
 23در آغوش مادر  18ساله جان داد .اما این باعث کنار رفنت آن ها از فعالیت
سیاسی نشد .فعالیتی که زندگی عاشقانه او را هم تحت تاثیر قرار داد .راضیه در
زمانی که رضا درگیر فعالیت مسلحانه بود در تالش مداوم توانست «اتحادیه زنان
کارگر زحمتکش» را تشکیل بدهد که بعدها به «تشکیالت دمکراتیک زنان» مریم
فیروز ملحق شد .فرزند دوم آن ها یعنی ویکتور به خاطر درگیری مادر و پدر به
ماجرای سیاسی در اثر تب و عفونت در سه سالگی از دست رفت .در زمان مرگ
این فرزند دوم هم مادر و پدر درگیر برگزاری میتنگ بودند .با مرگ این فرزند دوم
او خود را وقف فعالیت های سیاسی و تبلیغ برای حزب توده کرد.
او نخستین زندانی زن سیاسی تاریخ ایران است که به حبس طوالنی محکوم شد.
پیش از او آن چنان که خودش اشاره می کند «:در اوایل دوران مرشوطیت قبل
از به سلطنت رسیدن رضاشاه ،تعدادی از زنان به خاطر فعالیت های خود برای
بیداری دخرتان و زنان و رهایی آنان از هر نوع ناآگاهی و عقب افتادگی از طرف
مأموران کالنرتی ها دستگیر شده اند ولی تاکنون من نتوانسته ام به مدارکی
دسرتسی پیدا کنم که مدت این بازداشت ها را مشخص کند ،اما از مندرجات کتب
موجود در مورد جنبش مرشوطیت و جنبش زنان چنین استنباط می شود که خانم
ها «صدیقه دولت آبادی» و «محرتم اسکندری» بارها مورد هجوم و بازداشت
مأمورین دولت قرار گرفته اند ولی در دوران سلطنت رضاشاه در سال  1309خانم
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مالقات میکنند .اما این همراهی زیاد طول منی کشد .فراری هفت سال در این
شبانه روزی زندگی کرد و رشته مکانیکی را آموخت و به پدر و مادر پیوست.
رضا ابراهیم زاده اما خیلی زود او و فرزندش را از دست می دهد و او را تنها
می گذارد .ابراهیم زاده در دهه  60بعد از مشکالتی که برای اقامت خود در
شوروی پیدا کرد بیامر و زمین گیر شد و در نهایت سکته مغزی کرد .پیش از مرگ
سه خواسته داشت .اول این که برخالف قول قبلی که گفته بود خاطراتش رابه
بزرگ علوی بسپرد آن ها را به تقی شاهین تاریخ نویس حزب دهند و جسدش
سوزانده شود و خاکسرتش در رشایطی که می شد در دامنه های الربز ریخته شود
و دوستانش که به  36برادر معروف بودند باالی جسد او بیایند .راضیه از خاطرات
او خربی نداشت  .فراری بعد از مرگ پدر خیلی زود ازدواج کرد و از مادر جدا
شد .راضیه  ۲۶سال در اتحاد شوروی ماند؛ درس خواند و معلم شد .در خالل
این سال ها اتفاقات زیادی برای او ایران رخ داد و در نهایت در بهمن  57انقالب
ایران بوقوع پیوست و حزب توده به دبیری کیانوری بار دیگر فعالیتش را آغاز کرد.
او نیز امیدوارانه به ایران بازگشت و بازمانده خانواده اش را یافت .اما خیلی زود
ورق برگشت و باز دوران دربه دری برای او آغاز شد «:مدت هفت سال توانستم
در وطنم مبانم و سه سال و نیم بعد از یورش به حزب توانستم در وطنی که دیگر
تبدیل به زندان شده بود به زندگی ادامه دهم تا در صدد دستگیریام برآمدند و با
قلبی خونبار و حرستی بیپایان برای بار دوم تن به مهاجرت دادم».
راضیه ابتدا به آذربایجان که هنوز از جمهوری های شوروی بود رفت و بعد از
دوران کوتاهی به آملان رشقی رفت .در این زمان بود که پایان اتحاد شوروی را دید
و شاهد فروریزی دیوار برلین شد .خاطراتش را تنظیم کرد و در آرزوی دیدار ایران
و بوسه به خاک ایران ماند تا در زمستان  91رسانجام در غربت در برلین فوت کرد
و خاطراتش از سال ها مبارزه برای خلق را به خاک غربت برد.

بود و خانه ای را که کرایه کرده بودند تبدیل به «زندان زنان» کرده بودند».
او در حین فرار پرسی را به دنیا آورد که به او لقب فراری دادند و در سوم مهر
 1326در بیامرستان شهربانی تربیز بدنیا آمد.
راضیه تا اواسط سال  ۱۳۲۶در این زندان میماند و بعد در واقع به تبعید به زندان
تربیز فرستاده میشود و سپس باز به تهران ،این بار به زندان دیگری واقع در
خیابان حقوقی بازگردانده میشود.
او در خاطراتش به یاد می آورد که در آن زمان زن سیاسی تا سال  1331وجود
نداشت «:تنها زندانی سیاسی زن من بودم .در اواخر همین سال تعداد شانزده،
هفده زن از دخرتان محصل و دانشجو در میدان امجدیه در مراسم  4آبان بر ضد
شاه تظاهرات و اعالمیه پخش کرده بودند که آن ها را به زندان آوردند .ولی در
مورد زندان تربیز سه یا چهار نفر از زنان سیاسی بودند که یک نفرشان محکوم به
دوسال و بقیه تبعید شدند».
او تا ماه های پایانی سال  ۱۳۳۱در تهران میماند و در نهایت باز محکوم
میشود ،این بار هم اعتصاب غذا میکند تا در اسفند  ۱۳۳۱از زندان به همراه
پرسش فرار می کند و بعد از آن است که چند سالی مخفیانه زندگی می کند و
رسانجام از ایران به شوروی می رود تا به همرسش بپیوندد.
او که بعد از خروج از ایران ابتدا به وین می رود و بعد از آن چند وقتی به
لهستان می رود و رسانجام اولین روز سپتامرب  ۱۹۵۵مطابق با شهریور ۱۳۳۴
وارد مسکو میشود و احسان طربی را مالقات میکند و در این مالقات می فهمد
که رضا ابراهیمزاده در تاجیکستان در اردوگاهی نزدیک استالین اباد  -دوشنبه
امروزی -زندگی می کند و رسانجام بعد از سال ها خانواده دور هم جمع می
شود .هرچند که فراری پرسش به آموزشگاه شبانه روزی ویژه کودکان کمونیست
در ایوانف سپرده می شود و تنها می تواند پدر را یک بار ببیند تا دوره اش متام
شود .بعد از یک دوره طوالنی جدایی باالخره یکدیگر را در رسزمین شوروی
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بسیاری از تاریخنویسان ،زندگی فرح پهلوی را همچون داستانهای سینامیی و
اساطیری توصیف کردهاند؛ دخرتی ساده که در پاریس درس معامری میخواند،
برای تامین مخارج تحصیل خود بچهداری میکرد و ناگهان ملکه ایران شد.
فرح دیبا متولد  ۱۳۱۷که در سال  ۱۳۳۷شاگرد اول دبیرستان فرانسوی «رازی» در
تهران شده بود ،بالفاصله پس از امتام دوره دبیرستان ،از دانشگاه معامری پاریس
پذیرش گرفت و در این شهر مشغول به تحصیل شد.
«اردشیر زاهدی» ،داماد شاه و وزیر خارجه پیشین ایران که عامل آشنایی فرح
با شاه بود ،در خاطرات خود گفته است که فرح برای رفع مشکلی به او مراجعه
کرده بود و دیرتر زاهدی که تحت تاثیر فرح قرار گرفته بود و از جست وجوی
دربار برای یافنت همرسی مناسب برای شاه نیز اطالع داشت ،فرح و شاه را در
ویالی خود در «حصارک» با یکدیگر آشنا میکند .این آشنایی خیلی رسیع در آبان
 ۱۳۳۸منجر به ازدواج شد.
شاه که از دو ازدواج نخست خود با فوزیه و ثریا فرزند پرسی به عنوان جانشین
خود نداشت ،از ازدواج سوم خود با فرح صاحب دو پرس (رضا و علیرضا) و دو
دخرت (فرحناز و لیال) شد.
شهریور  ۱۳۴۰شاه خواست اصالحاتی در قانون اساسی انجام شود تا چنانچه
ولیعهد قبل از سن  20سالگی به سلطنت برسد ،مادر وی تا زمان رسیدن ولیعهد به
سن قانونی ،اداره امور کشور را در دست بگیرد .با تصویب این قانون در مجلس،
فرح در آبان  ۴۶به عنوان نایبالسلطنه ایران تاجگذاری کرد.
فرح پهلوی بیشرت دورانی که به عنوان ملکه در ایران حضور داشت را رصف امور
فرهنگی و هرنی کرد .ساخت برج «شهیاد»( آزادی) در سال  ،۴۹ساختامن تآترشهر
در سال  ۵۱و موزه هرنهای معارص در سال  ۵۶در کنار ساخت پارکهای ملت ،الله
و جمشیدیه در تهران از مهمترین منادهای به جا مانده از فعالیتهای فرح است.
تاسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و برگزاری  10دوره «جشن هرن»

فرحدیبا
۱۳۱۷
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تبعید ،دو کتاب از خاطرات خود با عنوان های «فرح پهلوی» و «کهن دیارا» نوشته
است.
فرح در دوران زندگی خارج از ایران ابتدا دخرتش «لیال» را در خرداد  ۱۳۸۰از دست
داد .لیال که دچار افرسدگی حاد بود ،با خوردن  ۲۷۰قرص خوابآور به زندگی خود
پایان داد .سپس علیرضا ،دومین پرس فرح در دی ماه  ۸۹به رضب گلوله خودکشی
کرد .علیرضا نیز مانند خواهرش لیال ،افرسدگی شدید داشت« .مارک ایروینگ»،
خربنگار روزنامه تایمز لندن که با فرح مصاحبهای داشته است ،ملکه سابق ایران را
اینگونه توصیف می کند« :فرح پهلوی در دوران تبعيدش زندگی غمباری داشته و
شوهر و جوانترين فرزندش را از دست داده است .وقتی از او میپرسم که درباره
تبعيد چه فکر میکند ،با لبخند شعری فارسی را زمزمه میکند« :اين خانه قشنگ
است ولی خانه من نيست»».

شیراز در فاصله سال های  ۴۷تا  ،۵۷از دیگر فعالیتهای برجسته فرح پهلوی به
شامر ی رود.
نزدیکان فرح را بیشرت جوانان و برخی دوستان دوران دانشجویی وی در پاریس
تشکیل میدادند .این رویکرد خوشایند درباریان و شخص شاه نبود« .اسدالله
علم» ،یار نزدیک و وزیر دربار شاه در کتاب خاطرات خود بارها به این نکته اشاره
کرده که در گفتوگوهای دوستانهای که با شاه داشته ،از اطرافیان ملکه به عنوان
«انتلکتوئل»هایی(روشنفکر) یاد میشده که هیچ درکی از مسایل سیاسی ندارند.
فرح تاثیر زیادی بر برخی تصمیمگیریهای سیاسی در کشور داشت .بسیاری
معتقدند که «قانون حامیت از خانواده» که توسط دولت هویدا در سال  ۴۵به
مجلس ارایه و سپس تصویب شد ،حاصل فشارهای فرح پهلوی بوده است.
اسدالله علم که در سالهای وزارت دربار خود ( 1345تا  ،)1355رقابتی پنهان با
امیرعباس هویدا ،نخستوزیر وقت ( 1343تا  )1356داشت ،در خاطرات خود به
این نکته اشاره کرده که ملکه ایران نزد شاه از هویدا دفاع میکند و همین باعث
شد تا شاه هویدا را که از نظر علم نخستوزیری بیکفایت بود ،برکنار نکند.
«احمدعلی مسعود انصاری» ،نوه خاله فرح در کتاب خاطرات خود در مورد ملکه
سابق ایران نوشته است« :زمانی که قرار شد دولت نظامی تشکیل شود ،شاه از
طریق «الیاسی» برای تشکیل دولت نظامی به «اویسی» پیام داد اما با مخالفت
فرح ،ازهاری جایگزین او شد .فردای آن روز» رضا قطبی «و «نرص» بیانیهای را به
شاه دادند برای نطق تلویزیونی که شاه هرچه ارصار کرد ،موفق به خواندن نوشته
قبل از حضور در جلوی دوربین نشد .پس از اینکه شاه نطق «من صدای انقالب
شام را شنیدم» را خواند ،بارها با فرح دعوا کرد که بزرگترین اشتباه سیاسی زندگی
من را تحمیل کردید».
با وقوع انقالب اسالمی ،فرح نیز به همراه شاه ایران را ترک کرد .پس از درگذشت
شاه ،ملکه سابق ایران در امریکا و فرانسه زندگی میکند .فرح پهلوی در دوران
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«خدیجه ثقفی» ،ملقب به «قدس ایران» ،متولد سال  ۱۲۹۲و همرس بنیانگذار
جمهوریاسالمی بود .پدر او «محمد ثقفی تهرانی» ،روحانی و از همشاگردیهای
آیتالله خمینی بود .با این وجود ،خدیجه ثقفی با تربیتی متفاوت رشد کرد .مادر
او در اعرتاض به ازدواج مجدد پدرش ،از او جدا شد و خدیجه نیز در زمان تحصیل،
زبان فرانسه آموخت.
او در  ۱۶سالگی با روحالله خمینی ازدواج کرد؛ ازدواجی که بعد ازسه بار پاسخ
منفی ،تحقیق درباره وضعیت مالی و ازدواج نکردن آیتالله خمینی ،در نهایت
انجام شد.
همرس بنیانگذار جمهوریاسالمی چه پیش و چه پس از پیروزی انقالب ،وارد عرصه
سیاست نشد .در بسیاری از خاطراتی که توسط نزدیکانش نقل شده ،این روایت
ثابت وجود دارد که منزل آیتالله خمینی ،سیاسی نبود و اخبار و مسایل سیاسی
در آن مطرح منیشد.
با وجود این کناره جویی ها ،نام خدیجه ثقفی چند ماه پیش و در جریان
برگزاری هامیش «بزرگداشت بانوی انقالب» ،با نقل خاطرهای از سوی اکرب
هاشمیرفسنجانی ،در صدر سیاست قرار گرفت.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود« :در سال  ۸۸راضی نبودم که به
رقابتهای انتخاباتی وارد شوم اما خانم ثقفی من را خواستند و فرمودند امام
این انقالب را به دست شام و دوستانتان سپردهاند؛ آیا میدانید اینها چه کسانی
هستند و با انقالب چه خواهند کرد».
در واکنش به این سخنان هاشمیرفسنجانی« ،پروین احمدینژاد» ،خواهر محمود
احمدینژاد نقل کرد که رییس دولتهای نهم و دهم در سال  ،۸۵در سالروز
درگذشت آیتالله خمینی به دیدار خدیجه ثقفی رفت.
به گفته پروین احمدینژاد ،خدیجه ثقفی گفته بود«:اگر دکرت رای بیاورد ،شیرینی
انتخاب ،میهامن من باشید و هرچه میخواهید غذا از بیرون تهیه کنید .ایشان

زنانخانوادهخمینی
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عالوه بر زهرا ،دو نوه روحالله خمینی هم در سال های گذشته در منت و حاشیه
سیاست ایران حضور داشته اند؛ «زهرا و نعمیه ارشاقی».
زهرا ارشاقی متولد  ،۱۳۴۳همرس «محمدرضا خامتی» ،دبیرکل سابق جبهه مشارکت
ایران اسالمی و مناینده مجلس ششم است .او در دولت محمد خامتی مدتی
مشاور معاونت اجتامعی در امور جوانان وزارت کشور و در انتخابات مجلس
شورای اسالمی هشتم و سومین شورای اسالمی شهر تهران که به شکل همزمان
برگزار شد ،رییس ستاد جوانان ائتالف اصالحطلبان بود.
ارشاقی از اعضای سازمان غیردولتی «انجمن حامیان زنان ایران» است و به گفته
خودش ،با نام مستعار وبالگنویسی هم میکند.
نام زهرا ارشاقی اما بیش از هر چیز به دلیل موضعگیری و اظهارنظرهای او درباره
آیتالله خمینی بر رس زبانها افتاد .او از جمله مخالفان «هرگونه گشت ارشاد»
است و در یک مصاحبه مدعی شده بود که آیتالله خمینی معتقد بود رنگ سیاه
مکروه است.
اصولگرایان بارها به سخنان ارشاقی اعرتاض کردهاند؛ از جمله پس از اعرتاضها به
نتایج اعالم شده انتخابات ریاستجمهوری سال  ۸۸که ارشاقی در صفحه فیسبوک
خود نوشت« :اگر موسوی ،کروبی و حاميان آنان ضد انقالب هستند ،پس امام هم
… ».
او همچنین زمانی درباره آیتالله خمینی چنین اظهارنظر کرده بود« :امام از دهه
 50تا  ۱۸۰ ،۶۰درجه تغيري کرده و اينکه افرادی میخواهند افکار امام دهه  ۶۰را
به دهه  ۸۰منتقل کنند ،کامال متناقض با افکار امام است و هيچ کدام افکار امام
نيست».
نعمیه ارشاقی متولد  ،۱۳۴۴خواهر زهرا ارشاقی است .او با یکی از فرزندان
آیتالله «طاهریاصفهانی» ،امام جمعه سابق اصفهان ازدواج کرده است .او
معاون مدیر عامل و عضو هیات مدیره رشکت «خدمات مهندسی نفت کیش»

میگفتند به خادمه منزل گفتهام تلویزیون را برای من فقط در صورت سخرنانی
دکرت و یا مقاممعظمرهربی روشن کنید».
اما یکی از نوههای روحالله خمینی و خدیجه ثقفی خاطره پروین احمدینژاد را
تکذیب کرد .او در مورد تنها دیدار احمدینژاد با خدیجه ثقفی گفت«:پس از این
که او رییسجمهور شد ،با همرسش غروب به مالقات خانم آمد .خانم خیلی رصیح
به ایشان گفت من به شام رای ندادم ،البته من به آقای هاشمی رای دادهام و شام
را منیشناختم .شام هم جوان هستید و انشاءلله بتوانید به کشور خدمت کنید.
این همه ماجرای دیدار ایشان با خانم بود».
خدیجه ثقفی پس از چند ماه بیامری و بسرتی شدن در بیامرستان ،در نخستین
روز سال  ۱۳۸۸درگذشت .او را در کنار آرامگاه همرس و پرسش به خاک سپردند.
مناز میت را نیز آیتالله خامنهای خواند.
خدیجه ثقفی و روحالله خمینی پنج فرزند داشتند؛ «مصطفی»« ،احمد»« ،فریده»،
«زهرا» و «صدیقه».دو فرزند پرس آنها پیش و پس از انقالب از دنیا رفتهاند.
در میان دخرتان« ،زهرا» فعال ترین آن ها در عرصه سیاست بوده است .او که از
دیرباز به واسطه فعالیت های همرسش در دولت میرحسین موسوی ،در متاس با
عامل سیاست بود ،خود دبیر تشکلی است به نام «جمعیت زنان جمهوری اسالمی».
«زهرا مصطفوی» نیز چون سایر فرزندان خمینی ،با رویکردی اصالح طلبانه در
دو دهه گذشته ،حامی خامتی بوده و اکنون نیز حامی دولت روحانی است .نامه
زهرا مصطفوی به علی خامنه ای در انتخابات  92را می توان مهم ترین نامه عمر
سیاسی او دانست .او پس از ردصالحیت هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان،
به علی خامنه ای گفت که از پدرش شنیده عالوه بر خامنه ای ،هاشمی رفسنجانی
هم برای رهربی جمهوری اسالمی مناسب است .اما این اشاره ها کارگر نیفتاد و
پس از آن ،زهرا مصطفوی به حاشیه رفت چون همه سال ها که گاه بوده و گاه
نبوده است.
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است.
نام نعمیه ارشاقی نیزچون خواهرش به دلیل برخی اظهارنظرها شهرت یافت .او
ابتدا عکسی بی حجاب از دخرتش را که یک جایزه دانشآموزی در کانادا دریافت
کرده بود ،پوشیدهتر و در فیس بوک منترش کرد؛ گرچه خود او منکر این مساله
شد.
چندی بعد کامنت دیگری از او جنجال ساخت .نعیمه ارشاقی نوشته بود« :جوک
دیگری را که برای امام تعریف کردیم و همیشه به شوخی یاد میکردند ،این بود
که امام خمینی« :ای پاسداران ،بیوه شهدا را بگیرید» و «ای کاش من یک پاسدار
بودم»».
این کامنت با واکنشهای تندی از سوی اصولگرایان روبه رو شد .حتی برخی
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس خرب از بررسی این مساله در کمیسیون متبوع
خود دادند .در نهایت نیز ارشاقی در نامهای تاکید کرد که صفحه فیسبوک او هک
شده و به همین دلیل اکانت خود را تعطیل کرد.
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زهرارهنورد
1324

مجله «فارین پالسی» در سال « ۲۰۰۹زهرا رهنورد» (زهره کاظمی) را یکی از
متفکران برجسته سال معرفی کرده است؛ زنی که یکی از سه چهره مطرح انتخابات
 ۸۸است و امسال ششمین سالی است که در حرص خانگی به رس میبرد.
رهنورد هم شخصیتی سیاسی است و هم هرنمندی که «انجمن مفاخر فرهنگی» او
را به عنوان پنجاهمین چهره در فهرست دانشمندان برگزیده است؛ اولین زنی که
در طول تاریخ دانشکده هرن «دانشگاه تهران» توانست به جایگاه استاد متام برسد.
رهنورد  ۲۸مرداد ماه سال  ۱۳۲۴در بروجرد  -استان لرستان  -در خانوادهای
سیاسی اما غیرمذهبی به دنیا آمد .پدرش «صادق کاظمی» ،رسهنگ ارتش و
استاد دانشگاه بود که رهنورد او را «نظامی معرتض» و «ناسازگار با رژیم» معرفی
میکند .مادر او دخرتعموی «مجتبی نوابصفوی» ،بنیانگذار «فداییان اسالم» است
که در ترور «احمد کرسوی» و ترور ناموفق «حسین عال» ،نخستوزیر وقت نقش
مستقیم داشت.
مسیر زندگی رهنورد از سال  ۱۳۴۸در پی بازدید «علی رشیعتی» و «میرحسین
موسوی» از منایشگاه مجسمههایش تغییر کرد .او پس از آن دیدار ،به جلسه
های سخرنانی رشیعتی راه پیدا کرد ،با میرحسین موسوی بیش تر آشنا شد و در
هامن سال با او ازدواج کرد .رهنورد در هامن سال با حجاب شد و به مطالعات
قرآنی پرداخت .نقد او بر یک منایشگاه هرنی ،مورد پسند «احمد شاملو» ،شاعر
پرآوازه ایران قرار گرفت و رهنورد به نرشیه «خوشه» ،به رسدبیری شاملو پیوست؛
نرشیهای که البته پس از انتشار دو شامره ،به دستور حکومت شاه تعطیل شد.
رهنورد در سال  ۱۳۵۱از رشته پژوهش هرن دانشکده هرنهای زیبا فارغالتحصیل
شد .او کتاب مینوشت و در هرن میکاوید .در آن سالها کتابی نوشت با عنوان
«پیام حجاب زن مسلامن» که مضمون آن اختیار در انتخاب حجاب بود .این کتاب
اما پس از انقالب  ۵۷هرگز اجازه انتشار نیافت.
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شدهاند.
او در پی زندانی و کشته شدن معرتضان به انتخابات ،در کنار خانوادههای آنها
قرار گرفت و در پیامی خطاب به آنها گفت« :بدانید که این خونها به بار
مینشینند و پاداش هزینه سنگین داغ جوانان ،صبح آزادی و دموکراسی خواهد
بود».
رهنورد به همراه میرحسین موسوی از  ۲۷بهمن ماه  ۱۳۸۹با حضور نیروهای
امنیتی در منزلشان و قطع ارتباط ،در حرص قرار گرفتند .حرص آنها پس از
تظاهرات  ۲۵بهمن در اعرتاض به کشته شدن «ژاله صانع» و «محمد مختاری»
اتفاق افتاد؛ حرصی که تا امروز نیز ادامه دارد.
رهنورد اما خود را چنین معرفی میکند« :من را یکی از پیروان آزادیخواهی تلقی
کنید که تا پای جان و چوبه دار خودم را آماده کردهام تا بر حقوق مردم بایستم».
او خالق مجسمههای بسیاری است و  ۳۰جلد کتاب نوشته است که در سال ۲۰۰۴
از سوی «مرکز بیناملللی زندگینامههای کمربیج» به عنوان یکی از دوهزار استاد
برجسته قرن  ۲۱انتخاب شد.

رهنورد دو سال قبل از انقالب به امریکا رفته بود تا در «کنفدراسیون دانشجویان
ایرانی» فعالیت کند اما در آستانه انقالب به ایران بازگشت.
پس از انقالب ،میرحسین موسوی ،همرس رهنورد به «حزب جمهوری اسالمی»
پیوست و رسدبیر روزنامه آن شد .پس از آن ،وزارت امورخارجه را برعهده گرفت و
در سال  ۱۳۶۰نخستوزیر ایران شد؛ نخستوزیر سالهای جنگ ایران و عراق.
طی این سالها ،رهنورد به تحصیل و امور فرهنگی پرداخت ،رسدبیر «اطالعات
بانوان» بود و همزمان عضو «کمیته تالیف و تدوین کتب درسی رشته هرن» .او
توانست در سال  ۱۳۶۴دکرتای علوم سیاسی خود را از دانشگاه آزاد دریافت کند.
انتخابات  ۷۶که آغازی بر دوره اصالحات بود ،رهنورد را به عرصه سیاسی آورد
و او در سال  ۱۳۷۵به کمپین انتخاباتی محمد خامتی پیوست .یک سال بعد از
ریاست جمهوری خامتی ،رهنورد به عنوان مشاور سیاسی وی برگزیده شد .او اما
در سال  ۷۷عضو پیوسته «فرهنگستان هرن» شد ،به دانشگاه برگشت و ریاست
دانشگاه «الزهرا» را برعهده گرفت؛ دانشگاهی که پوشش چادر به عنوان حجاب
در آن اجباری است .رهنورد هشت سال بعد با روی کار آمدن محمود احمدینژاد،
دانشگاه را ترک کرد.
انتخابات  ۸۸و حضور میرحسین موسوی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری،
موجب حضور دوباره رهنورد به عنوان فعال سیاسی نیز شد .او با پوششی رنگارنگ
و صورتی آرایش کرده در رسانهها و عرصههای عمومی ظاهر شد ،به همگرایی
جنبش زنان پیوست و از برابری حقوق زن و مرد سخن گفت .برخی از رسانهها از
او به عنوان «میشل اوبامای ایران» یاد کرده بودند.
رهنورد که در ابتدا مخالف فعالیت سیاسی بود ،با حضور میرحسین در این عرصه
برای کمک به تغییر «فضای فالکت بار ایران» ،از همرس خود حامیت کرد.
«جنبش سبز» و وقایع بعد از انتخابات  ۸۸اما او را در کنار دو چهره دیگر قرار
داد که در اعرتاض به نتایج به دست آمده از آن انتخابات ،سالها است که حرص
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«فاطمه رشیفی» در سال  ۱۳۲۷در استان لرستان به دنیا آمد و در  ۱۴سالگی با
«مهدی کروبی» ،رییس سابق مجلس شورای اسالمی ،رییس حزب «اعتامد ملی» و
کاندیدای ریاستجمهوری سال  ،۸۸ازدواج کرد.
او پس از ازدواج به خواست خود ،نام فامیلش را به نام همرسش تغییر داد و تا
پیش از انقالب  ۵۷در کنار همرسش به مبارزات سیاسی علیه شاه پرداخت .در
این دوران ،همرسش بازداشت شد .سال ها بعد وقتی مهدی کروبی در حرص
ماموران امنیتی جمهوری اسالمی قرار گرفت ،فاطمه کروبی در نامه ای به «صادق
الریجانی» ،رییس قوه قضاییه ایران نوشت که دوران بازداشت مهدی کروبی توسط
ساواک ،با آزار و اذیت کم تری روبه رو شدند.
«تقی کروبی» ،فرزند وی مهمترین ویژگی مدیریتی مادرش را در دهه اول انقالب
و جذب پزشکان برتر کشور میداند .او به «ایرانوایر» می گوید«:مادرم توانست
با بهرهگیری از دانش و تخصص پزشکان برتر و ایجاد بسرتی برای تردد متخصصان
خارج از کشور ،خدمات ارزندهای را به مجروحان و جانبازان جنگ تحمیلی و مردم
کشور ارایه کند».
فاطمه کروبی  ۱۶سال معاونت دارویی -درمانی «بنیاد شهید انقالب اسالمی»-
بنیادی دولتی برای رسیدگی به امور جنگجویان و کشتهشدگان جنگ و زیر
نظر مستقیم رییسجمهور و آیتالله خامنهای  -را برعهده داشت که سالهای
جنگ ایران و عراق را نیز در بر میگیرد .در آن سالها زمزمههایی نیز مبنی بر
سختگیری فاطمه کروبی برای ارایه امکانات به خانوادههای جنگجویان از سوی
جناح راست کشور به گوش میرسید .این شنیدهها تا آنجا پیش رفت که گفته شد
مهدی کروبی در بنیاد شهید «شکنجهگاه» دارد و همرسش ،یعنی فاطمه کروبی نیز
در جریان این مساله است.
او تنها زنی است که بنیانگذار جمهوری اسالمی ،آیتالله خمینی در سال  ۱۳۶۷از
او به دلیل خدمات اجرایی وی تقدیر و تشکر کرده است.

فاطمهکروبی
1327
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در پی آن انتخابات ،فعالیتهای سیاسی فاطمه کروبی نیز محدود شد .او پس از
چندین بار نامهنگاری با آیتالله خامنهای ،به همراه همرسش در حرص خانگی
قرار گرفت.
همرس رهرب در بند «جنبش سبز» در بهمن ماه  ۸۸در پی رضب و شتم پرسش،
نامهای به رهرب جمهوری اسالمی نوشت و نسبت به این رفتار اعرتاض کرد .وی
همچنین در اعرتاض به حمله لباس شخصیها و آزار و اذیتهای آنها در اطراف
ت خود و همرسش ،نامه دیگری به آیتالله خامنهای نوشت.
محل سکون 
فاطمه کروبی پس از ماجراهای انتخابات  ،۸۸دچار مشکالت امنیتی متعدد شد و
رسانجام  ۲۵بهمن سال  89به همراه همرسش در منزل مسکونی خود حرص شدند.
او پس از شش ماه حرص ،برای پیگیری امور درمان ی خود از حرص خارج شد و با
انتقال مهدی کروبی به خانه امن اطالعات ،سه سال از او دور ماند.
در دوران حسن روحانی ،رییس جمهور کنونی ایران ،اعرتاضهای فاطمه کروبی به
حرص همرسش ،میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همچنان ادامه دارد .اگرچه یکی
از وعدههای روحانی رفع حرص بود اما فاطمه کروبی معتقد است« :برخالف تصور
عموم ،تغییر دولت نه تنها تغییری در روند اجرایی حرص ایجاد نکرده بلکه در عمل
شاهد بیمسوولیتی بیش تری از سوی مجریان این حرص بوده و هستیم».
با وجود آنکه فاطمه کروبی در حال حارض در حرص به رس منیبرد اما ماموران
همیشه در منزل او حارض هستند و رفت و آمد و ارتباطهای وی را تحت نظر
دارند.

فاطمه کروبی در سال های پس از انقالب ،در حوزه سیاست هم فعال بوده
است .او دبیر کلی «مجمع اسالمی زنان» را برعهده دارد و عضو حزب اعتامد ملی
است ،در دوره پنجم مجلس شورای اسالمی مناینده مردم بود و در دوره اصالحات
سیدمحمد خامتی ،معاونت فرهنگی وزارت کار را برعهده داشت.
تاسیس بیامرستان «خاتماالنبیا» و چندین مرکز درمانی در شهرستانها ،از دیگر
فعالیتهای او است .فاطمه کروبی رییس هیات امنای «اتحادیه بیناملللی زنان
مسلامن جهان» نیز بوده است.
او در طول سال های گذشته همواره به جایگاه نابرابر زنان ،به ویژه در زمینه
اشتغال اعرتاض داشته است .در هفتهنامه «ایراندخت» که کروبی مدیر مسوول آن
بود نیز فصلی با عنوان «جهان زن» منترش میشد که به مباحث سیاسی ،اجتامعی
و فرهنگی زنان در راستای احقاق حقوق و باال بردن سطح آگاه ی آنها بر اساس
مفاهیم مدرن میپرداخت.
این هفتهنامه از سال  ۱۳۸۵فعالیت خود را آغاز کرد اما در سال  ۱۳۸۸پروانهاش
به دستور هیات نظارت بر مطبوعات و با اتهام «فقدان پایبندی و التزام عملی
به قانون اساسی» لغو شد .دفرت این نرشیه در هفتم دی ماه  ۱۳۸۸مورد حمله
نیروهای امنیتی قرار گرفت.
کروبی در سال  ۸۸رییس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در تهران بود و در حامیت
از کاندیداتوری همرسش گفته بود« :شوهرم بهرتین موقعیت را برای احیای حقوق
زنان در جمهوری اسالمی در اختیار دارد».
وی همچنین در آن انتخابات به اینکه شورای نگهبان هیچ زنی را واجد صالحیت
برای ریاستجمهوری ندانسته بود ،اعرتاض کرد .با این وجود ،پس از انتخابات و
اعرتاضهای خیابانی مردم ،فاطمه کروبی مناینده همرسش در دیدار با آیتالله
خامنهای بود تا نسبت به نتایج به دست آمده در انتخابات اعرتاض کند.
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مرضیهوحیددستجردی
1338

نخستین وزیر زن ایران پس از انقالب  ،57عنوان کمی نیست برای مرضیه وحید
دستجردی ،با این حال او استخواندارتر از این حرف هاست.
او متولد  1338است ،در تهران .پدرش ،سیف الله وحید دستجردی ،از آغاز انقالب
بر صندلی ریاست سازمان جمعیت هالل احمر ایران تکیه زد ،برای  16سال .همین
دوران کافی بود که مرضیه وحید دستجردی سخت کوش و با استعداد خودش را در
عامل سیاست باال بکشد ،مانند برادرش رسدار احمد وحید.
او در دوران دانشجویی یک فعال سیاسی بود ،بر خالف بسیاری از چهره های
آن دوران دانشگاه ،مرضیه وحید دستجردی در کنار دانشجویان چپ نبود ،او در
طیف مقابل ایستاده بود؛ حزب الله .او خیلی زود وارد دستگاه های حکومتی شد،
نخستین خانه مدیریتی شورای فرهنگی و اجتامعی زنان بود .نهادهای باالدستی که
قرار بود سیاست های ویژه زنان را تعقیب و در تصمیم سازی نقش یک مشاور
را ایفا کند ،این اتفاق سال  66رخ داد 5 .سال بعد او در مجلس چهارم ،بر کرسی
صندلی مجلس نشسته بود ،در جناح راست .روزگار منایندگی در مجلس پنجم
هم ادامه یافت .در انتخابات مجلس ششم اما او مانند بقیه اصولگرایان شکست
سختی خورد و حاشیه نشین شد.
در آن دوران وحید دستجردی در حوزه های اجتامعی هم فعال و موثر بود .او
در هفت سال عضویت در انجمن تنظیم خانواده تالش های زیادی برای اثرگذاری
بر تصمیم های جمعیتی انجام داد .دغدغه های حزب اللهی هم ول نکرد ،دنبال
تفکیک جنسیتی بود و راه اندازی بیامرستان های زنانه .او همچنین مخالف
افزایش جمعیت بود ،تالش هایشان جواب داد ،هر چند دو دهه بعد در مقام
وزارت ناچار شد حامی سیاست های افزایش جمعیت باشد ،چون آیت الله خامنه
ای ،رهرب جمهوری اسالمی نظرش تغییر کرده بود.
رابطه خانواده او و رهرب جمهوری اسالمی به اعتبار موقعیت پدر همواره خوب
بوده است ،تخصص پزشکی اش هم موثر بوده است ،غالمعلی حدادعادل یک بار
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هستند .این تحرکات می تواند نشانه متایل او برای کاندیداتوری و بازگشت به
مجلس باشد .اگر چنین هم نشود او کامکان تاثیرگذاری خویش در فضای سیاسی و
باالدستی اصولگرایان را حفظ کرده است.
در طول سه دهه گذشته ،زنان از مهم ترین غایبان فضای سیاسی در ایران
بوده اند ،این موضوع در میان اصولگرایان غلظت پررنگی داشته است ،مرضیه
وحیددستجردی از جمله زنان موفقی بوده اند که این حصار را شکسته و نقش
موثری ایفا کرده اند ،هم در تصمیم سازی های باالدستی مرتبط با زنان و هم در
افزایش موقعیت اجتامعی و توجه به مسائل زنان.

گفت که نوه رهرب جمهوری اسالمی در بیامرستان مرضیه وحید دستجردی متولد
شده است ،او متخصص زنان و زایامن است.
عالوه بر این ،در همه این سال ها او رابطه خوبی با خانواده الریجانی داشت که
مانند خانواده خودشان در ساختار سیاسی ذی نفوذ بودند .اولین پست اجرایی در
دولت احمدی نژاد را هم باقر الریجانی به او داد .باقر الریجانی رئیس دانشگاه
علوم پزشکی تهران بود و مرضیه وحید دستجردی به عنوان مدیر امور بین امللل
منصوب شد.
این ورود اما پای او را به یک ماجرای بزرگ تر در دولت دوم احمدی نژاد باز کرد،
وزیر شدن .یک تصمیم جنجالی که مخالفان زیادی داشت ولی زور رئیس دولت
رسید ،تالش های مخالفان که اغلب استنادات فقهی داشتند در مجلس هم ناکام
ماند و او شد وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسالمی ایران ،این اتفاق شهریور 88
رخ داد.
در دوران وزارت او به دوست دیرینه اش تکیه کرد ،باقر الریجانی .امری که به
مذاق احمدی نژاد خوش نیامد و در نهایت به برکناری او از وزارت بهداشت منجر
شد ،در دی ماه  .91او پس از برکناری هم با حکم کاظم جاللی ،یار نزدیک علی
الریجانی به عنوان مشاور در مرکز پژوهش های مجلس منصوب شد.
تازه ترین سمت او فروردین  94صادر شد ،با امضای رهرب جمهوری اسالمی به
عنوان عضو هیات امنای «کمیته امداد امام خمینی» منصوب شد ،یک نهاد
اجتامعی و اقتصادی قدرمتند .در همین حال او در تالش است با پیگیری نظر رهرب
جمهوری اسالمی تشکیل شورای عالی زنان را اجرایی کند ،یک شورای فراقوه ای که
اگر تشکیل شود ،این شانس را دارد که از چهره های اصلی اش باشد و رویاهایش
دوران جوانی اش درباره زنان را در آن دنبال کند.
او همچنین در عرصه سیاست هم تاثیرگذار است و به همراه جمعی از زنان
اصولگرا در اندیشه ساماندهی «جبهه زنان اصولگرا» و ورود به انتخابات مجلس
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معصومهابتکار
1339

معصومه ابتکار سه دهه خود را در راس سیاست ایران حفظ کرده است،
از روزگاری «خواهر مری» تا قهرمان زمین .روزگاری «خواهر مری» ،یکی از
گروگانگیران سفارت آمریکا بود ،سخنگویشان ،وقت قهرمان زمین ،یکی از هفت
نفری بود که از بنیاد جهانی انرژی جایزه گرفتند ،به خاطر خدمات شان به محیط
زیست.
او متولد  1339است ،در یک خانواده نامدار .پدر او  -تقی ابتکار  -دومین رئیس
سازمان حفاظت از محیط زیست ایران پس از انقالب سال  ۵۷بود.
در آن ایام ،معصومه ابتکار شوریده و انقالبی در کنار دانشجویان خط امام فعال
بود ،از آمریکا برگشته بود ،پس از شش سال زندگی در غرب ،در منت یک انقالب
ضد غربی .در کتاب «تسخیر» که خاطراتش از آن دوران است ،روایتش از واقعه
گروگانگیری سفارت آمریکا را رشح داده است .یک حادثه عظیم که تاثیرش پس از
سه دهه هنوز در روابط دو کشور جاری است.
در روزهای پس از بحران گروگانگیری ،او وارد فعالیت های رسانه ای شد ،در کنار
سید محمد خامتی که در راس روزنامه کیهان نشسته بود و انگلیسی دانی ابتکار
سبب شد او ماموریت رسدبیری کیهان انگلیسی را بر عهده گیرد.
روزگار خامتی در کیهان متام شد و معصومه ابتکار هم در حاشیه ماند .با این حال
دست از فضای رسانه برنداشت تا اوایل دهه هفتاد که خود نرشیه دو زبانه ویژه
زنان را منترش کرد .یک مرکز مطالعاتی ویژه زنان هم راه اندازی کرد ،این ایام او
در گردهامیی های بین املللی زنان نیز رشکت می کرد ،دخرت انقالبی حاال یک زن
دیپلامت شده بود.
بازگشت او به خامتی پس از دوم خرداد صورت گرفت ،به عنوان نخستین زنی که
پس از انقالب وارد هیات دولت شد ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران.
در این دوران او یک فعال اصالح طلب نیز محسوب می شد ،در کنار نسل جدیدی
از اصالح طلبان.
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زنان نیز منجر شده است ،در دوران خامتی بیشرت و اکنون راکدتر.
داستان زندگی معصومه ابتکار حاشیه و ابهام بسیار دارد ،با این وجود برآیند این
دوران طوالنی ،از آن دوران که او با انگلیسی روان به مصاحبه کننده غربی می
گفت آماده است در صورت لزوم گروگانگیران را بکشد و اکنون که با مصاحبه
کننده دیگر درباره صلح حرف می زند ،او را به یکی از تاثیرگذارترین زنان ایران
در حوزه فعالیت های اجرایی و سیاسی تبدیل کرده است ،یک مناد رسسخت و به
اندازه کافی جسور.

عضویت در شورای شهر تهران از دیگر سمت های این دوران است .در روزگار پس
از دوم خرداد ،موجی از زنان فعال مدنی و سیاسی در فضای اجتامعی رشد کردند
و عامل مهمی در افزایش مشارکت زنان ایران در سیاست و اجتامع و جلب توجه
عمومی و حکومتی به مسائل زنان بودند ،معصومه ابتکار یکی از این زنان بود.
فعالیت او در این سال ها چندان خوشایند حکومت نبود ،مانند بسیاری از اصالح
طلبان او هم در دوره چهارم شوراهای شهر و روستاها صالحیتش تایید نشد تا
حاشیه نشینی مجدد رشوع شد .حاشیه نشینی این سال ها سبب شد او کتاب
«خوشه های خشم» را بنویسد ،خاطراتش در دولت خامتی.
با همه این فراز و نشیب ها او همواره نفوذ سیاسی اش را حفظ کرد .ابتکار در
سال  ۲۰۰۶از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یکی از هفت «قهرمان زمین»
معرفی و برنده جایزه معنوی یک عمر دستاورد بنیاد جهانی انرژی شد .نام او در
سال  ۲۰۱۲در میان فهرست  ۵۰۰چهره با نفوذ جهان اسالم در بخش سیاسی قرار
داشت.
حاشیه نشینی ابتکار اما پس از انتخابات سال  88به اوج رسید .او پس از انتخابات
ریاستجمهوری سال  ۸۸نیز به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تهران ،به دیدار
خانواده برخی کشتهشدگان حوادث پس از انتخابات رفت .این رفت و آمدها هم
منجر به ردصالحیتش شد و هم متهم شد به همراهی با فتنه گران.
پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال  ،92ابتکار دوباره به صحنه
سیاست و محیط زیست بازگشت ،حال در قامت یک منتقد دوران محمود احمدی
نژاد ،خودش هم منتقدان جدی دارد درباره مدیریتش در سازمان محیط زیست،
منتقدانی که می گویند کارنامه ابتکار در خدمت محیط زیست ایران نبوده و پای
برخی اعضای خانواده اش را در پشت پرده محیط زیست و انرژی ایران به میان
می کشند .با این حال روشن است او از موثرترین تصمیم گیران در دو دهه اخیر
در حوزه محیط زیست ایران بوده است .تاثیرگذاری در این حوزه به تقویت نقش
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عفت مرعشی و فائزه و فاطمه هاشمی ،دخرتانش یک مثلث تاثیرگذار و
بحثبرانگیز بودهاند در همه سال های سیاست ورزی خانواده هاشمی رفسنجانی.
آنها تنها جنجال نیافریده اند ،موثر هم بوده اند ،در بسیاری از رویدادها و تصمیم
ها.
مجموعه کنشهای این سه نفر در روزهایی که مهدی هاشمی رفسنجانی به اوین
رفت ،یک منونه دیگر از موقعیت ویژه آنان در میان خانواده های سیاسی پس
از انقالب است .آنها یک خانواده منسجم سیاسی هستند ،دیدگاههای سیاسی و
اجتامعی یکسانی ندارند ولی در همپوشانی ایده ها کامال همگام پیش رفته اند.
عفت مرعشی (متولد  ،)۱۳۱۴همرس اکرب هاشمیرفسنجانی بود .مرعشی نوه
آیتالله محمدکاظم طباطبایی یزدی ،صاحب کتاب عروه الوثقی ،است .نام او
در بخش عمده خاطرات هاشمیرفسنجانی تکرار شده است ،اما پیش از سال ۸۸
مهمترین روایتی که درباره او وجود داشت ،نجات دادن جان همرسش از ترور
توسط گروه فرقان بود.
مرعشی در سال  ۱۳۳۷با اکرب هاشمیرفسنجانی ازدواج کرد .آنها از این ازدواج
صاحب پنج فرزند شدند :فاطمه ،محسن ،فائزه ،مهدی و یارس.
تصویری که پیش از سال  ۸۸از عفت مرعشی وجود دارد ،عموما منحرص به
خاطراتی است که اکرب هاشمیرفسنجانی از او نقل کرده .اظهارنظرها و مواضعی
که گاهی متفاوت با سیاست عمومی و جاری در جمهوریاسالمی بود ،با این حال
مرعشی هیچگاه به شکل مستقیم وارد عرصه سیاست در ایران نشد.
همزمان با انتخابات ریاستجمهوری سال  ۸۸فیلمی از عفت مرعشی منترش شد
که پس از رای دادن در حوزه انتخابیه حسینیه جامران ،خطاب به فردی که از او
سوال میپرسد در صورت تقلب در انتخابات چه باید کرد ،مردم را به حضور در
خیابان تشویق میکند .این فیلم از صدا و سیامی جمهوریاسالمی نیز پخش شد.

عفتمرعشیودخترانش
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او در سال  ۹۲و پس از آنکه یک مناینده مجلس در نطقی به مهدی هاشمی
حمله کرد ،خواستار آن شد که رئیس مجلس امکان دفاع از خانواده هاشمی را به
آنها بدهد« :علی الریجانی و برادرش پاسدار حقوق ملت باشند نه پاسدار حقوق
خانوادهشان» .او به همین دلیل به دادگاه احضار شد .با وجود نامه علی الریجانی
و اعالم اینکه شکایتی از فاطمه هاشمی ندارد ،فرزند رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد ،گرچه بعدها اعالم شد که او
تربئه شده است.

از آن پس بود که موضعگیریهای عفت مرعشی بیش از گذشته در رسانهها
انعکاس یافت .او که زمانی پس از توقیف روزنامه زن ،به حامیت از فرزند خود
فائزه پرداخته بود ،پس از سال  ۸۸نیز درباره مسایلی نظیر زندانی شدن فائزه
هاشمی ،بازگشت مهدی هاشمی به کشور و بازداشت او و حملههای لفظی به
اکرب هاشمیرفسنجانی موضعگیری کرد.
او در تازه ترین اظهارنظر درباره زندانی شدن فرزندش واکنش نشان داده و گفته
است خوشحال است که فرزندش به اوین می رود ،انقالب از اوین رشوع شد .یک
اظهارنظر پر از کنایه و خشم .پیش از این رسانهها خرب داده بودند او برای حل
مشکل مهدی هاشمی با آیتالله خامنهای ،رهرب جمهوری اسالمی نامهنگاری کرده،
تالشی که ناکام مانده و البته سبب شده او موضعی منتقدانهتر اتخاذ کند.
فاطمه هاشمی در گفتوگویی چنین پیرامون مواضع مادر خود اظهارنظر کرده
بود« :مادر من خیلی نسبت به حمالتی که به پدر می شود ناراحت میشوند و
میگویند سی سال برای انقالب زحمت کشید و بیست سال نیز قبل از انقالب در
زندان بود یا فراری بود ،حاال منصفانه نیست که اینگونه با ایشان برخورد شود».

فائزه هاشمیرفسنجانی (متولد  )۱۳۴۱یکی از مشهورترین فرزندان اکرب
هاشمیفسنجانی است .فائزه نیز همچون خواهر خود با یکی از فرزندان آیتالله
الهوتی ازدواج کرد :حمید الهوتی .او از سال  ۱۳۶۹به عنوان رئیس فدراسیون
اسالمی ورزش زنان فعالیت میکرد .برای تشویق حضور زنان در عرصه جامعه به
دوچرخه سواری در معابر عمومی پرداخت و در سالهای ریاستجمهوری پدرش،
اقدام به پوشیدن «شلوار جین» کرد .مسالهای که البته با اعرتاض اصولگرایان  -که
آن زمان جناح راست خوانده میشدند  -مواجه شد.
فائزه در انتخابات مجلس پنجم از شهر تهران کاندیدا شد .گرچه نام او پس از
علیاکرب ناطقنوری به عنوان منتخب دوم تهران اعالم شد ،اما آن زمان شایعه شده
بود که رای فائزه هاشمی بیشرت از ناطقنوری بوده ،اما بنا به مصلحتهایی آرای
او کمرت اعالم شده است .پس از تشکیل حزب کارگزاران سازندگی نیز او به عنوان
رئیس شاخه زنان این حزب فعالیت میکرد.
فائزه هاشمی پس از پیروزی محمد خامتی در انتخابات ریاستجمهوری سال ،۸۸
روزنامه «زن» را راهاندازی کرد .روزنامهای که به دلیل درج خرب از فرح پهلوی ،نقد
حجاب و انتشار کاریکاتوری درباره دیه زنان در نهایت توقیف شد.

فاطمه هاشمی (متولد  )۱۳۳۹فرزند نخست اکرب هاشمیرفسنجانی و عفت
مرعشی است .او همرس سعید الهوتی  -فرزند آیتالله الهوتی  -است .فاطمه
هاشمی کمرت از دیگر خواهران و برادران خود در عرصه سیاست وارد شده و
مدتهاست که رئیس بنیاد امور بیامریهای خاص است.
فاطمه هاشمی از اعضای موسس حزب اعتدال و توسعه هم هست .حزبی که در
پاییز سال  ۷۸و از سوی برخی نزدیکان هاشمیرفسنجانی  -که به جناح راست
نزدیکتر بودند  -راهاندازی شد .از جمله مشهورترین اعضای این حزب میتوان به
حسن روحانی ،محمدباقر نوبخت ،محمود واعظی ،اکرب ترکان و حسین موسویان
اشاره کرد.
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فائزه هاشمی در انتخابات مجلس ششم نیز کاندیدا شد ،اما از ورود به مجلس
بازماند .مسالهای که منجر به سکوت او و کنارهگیری از عرصه سیاست شد .با این
حال همزمان با انتخابات ریاستجمهوری سال  ۸۸فرزند اکرب هاشمیرفسنجانی و
عفت مرعشی فعاالنه وارد میدان شد و به حامیت از میرحسین موسوی پرداخت.
از جمله در یک سخنرانی دولت محمود احمدینژاد را «نکبت» توصیف کرد.
فائزه هاشمی در اعرتاضهای پس از اعالم نتایج سال  ۸۸نیز حضور داشت .چندین
بار عکسهایی از بازداشت چند ساعته او منترش شد .در نهایت پس از حمله فردی
به نام «سعید تاجیک»  -از اعضای انصار حزبالله  -به او در شهرری و مصاحبه
فائزه هاشمی در اینباره ،دادگاه او را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد .فائزه
نیز در نهایت برای شش ماه به بند زنان زندان اوین رفت.
او کامکان پس از آزادی به فعالیت های سیاسی و اجتامعی مشغول است ،فعالیت
هایی که مورد اعرتاض و انتقاد اصولگرایان است.
سه زن خانواده هاشمی را در مجموع می توان تاثیرگذارترین خانواده سیاسی پس
از انقالب  57دانست .آنها به خوبی از موقعیت خویش برای کمک به موقعیت
سیاسی پدر استفاده کرده اند ،بازیگری و رسسختی را هم تا حدودی از او
آموختهاند.
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شهیندخت موالوردی ،متولد  ،۱۳۴۴معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده
است .او در دولت محمد خامتی ،مدیر ارتباطات بینامللل مرکز امور مشارکت زنان
ریاستجمهوری بود .موالوردی از اعضای جبهه مشارکت ایران اسالمی است و
پیش از حضور در کابینه دولت یازدهم دبیرکل جمعیت حامیت از حقوق برش زنان
و مسوول کمیته حقوقی ائتالف اسالمی زنان بود.
شهید دخت موالوردی را می توان مناد یک نسل از زنان اهل سیاست اصالح طلب
دانست که برآیند حضور فعال شان موجب جلب توجه بیشرت حاکمیت و رسانه ها
به مسائل زنان و در مجموع تقویت موقعیت زنان در فضای تصمیم گیری شده
است.
حضور موالوردی در کابینه دولت به دلیل فعالیتهای پیشین او در خصوص
حقوق زنان این امیدواری را در کنشگران این حوزه به وجود آورد که رشایط برای
توجه بیشرت به خواستههایشان بهرت میشود.
مواضع و عملکرد او اما در دولت یازدهم مورد انتقاد اصولگرایان و تندرویان
داخل ایران قرار گرفته .او بارها به دلیل همکاری با جناح اصالحطلب و پیگیری
مسایل مربوط به زنان در ایران با حمله از سوی جناح مقابل مواجه شده است.
حضور او در کنگره حزب تازه تاسیس «اتحاد ملت» که یک نهاد سیاسی اصالح
طلب است ،مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفت و حضور او در نشستهای مربوط
به زنان باعث متهم شدن وی به «حرکات فمینیستی» شد.
مواضع موالوردی همچنین باعث شده زنان مجلس شورای اسالمی نیز به مقابله با
او روی آورند.منایندگان تندروی مجلس همواره در اظهارات خود موالوردی را در
لفافه به انحراف از مواضع آیتالله خامنهای متهم کرده اند.
معاون رییسجمهور در امور زنان طی دو سال فعالیت خود مسایل چالشبرانگیزی
مانند حجاب زنان و گشت ارشاد را نیز زیر سوال برده .حامیتهای موالوردی از
لزوم آزاد شدن ورود زنان به استادیومهای ورزشی اما در چند سال اخیر او را بیش

شهیندختموالوردی
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از پیش در رسانهها مطرح کرد.
مجموعه اقدامات موالوردی اگرچه برای بخشی از جامعه مدنی زنان باعث
دلگرمی و امیدواری است اما برخی دیگر معتقدند که او نیز نخواهد توانست در
مقابل تندرویان و ایدئولوژی حکومت اقدامی از پیش بربد .با این وجود حملههای
جناح اصولگرا و تندرو این احتامل را مطرح میکند که شاید موالوردی به پایان
دولت یازدهم نرسد .با وجود چنین گامنه زنی ها منی توان منکر شد که او یک
کانال ارتباطی مهم برای بیشرت و بهرت شدن صدای زنان اصالح طلب در سطح
جامعه بوده است.
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روایتهای سینه به سینه از مقاومت مردم خرمشهر تا آخرین روزهای جنگ،
مقاومت ،فداکاری و همراهی انبوهی از زنان ایران را به تصویر می کشد که در
جنگی طوالنی تحمیلی ایران و عراق ،نقش آفریدهاند .از این جمع ،بنا به اعالم
رسمی بنیاد شهید ایران ،در فاصل ٔه سالهای  ۱۳۵۹تا  ۱۳۶۷چیزی نزدیک به شش
هزار و  ۴۲۰زن رزمنده ،در جنگ کشته شدهاند ۷۱۰ ،تن معلول جنگی و  ۷۱تن
در هنگام نربد اسیر شده اند .روایت کوتاهی از زندگی چند نفر از زنان جنگ در
اینجا میآید ،چون برگی از شاهنامه مفصل جنگ هشت ساله.
فاطمه نواب صفوی :او نوه نواب صفوی ،از اعضای جمعیت فداییان اسالم
بود که در گروه چریکی مصطفی چمران ،روش جنگهای پراکنده را آموخت
و حتی در جنگهای نامنظم این گروه در لبنان حضور فعال داشت.وظیفه او
در ماههای نخست جنگ دیدهبانی بود .فاطمه از دانشگاهی در آمریکا مدرک
مهندسی کامپیوتر گرفت و بعد از آن در سال ۱۳۵۷به ایران بازگشت .او بارها با
رفنت به سمت «بهمنشیر» و تشخیص موقعیت دشمن توانسته بود کمک موثری
به نیروهای ایرانی بکند .درمورد او نوشتهاند شبانه و به تنهایی تا قلب مواضع
عراقیها رسوخ میکرده و صبح برمیگشته است .بنا به روایت یکی از همرزمانش،
یکبار پس از یک عملیات چریکی موفق ،درحالیکه پیکر یک رسباز ایرانی را با
خودش به دوش میکشیده و بازگشته است.
شهناز حاجی شاه :شهناز زن رزمندهای بود که در مهرماه سال  ۱۳۵۹در خیابان
 ۴۰مرتی خرمشهر به همراه جنگجوی دیگری به نام «شهناز محمدی» هنگام
مقاومت و مبارزه کشته شد .او روزهای نخستین جنگ برادرش «حسین حاجی
شاه» را از دست داد و هم این انگیزه ورودش به این عرصه شد .او در نزدیکترین
نقاط به خط مقدم مشارکت میکرد و وقتی از عملیات برمی گشت به رسعت

زنانجنگایرانوعراق
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سمت ارتفاعات «آوزین» فرار کرد اما فردای آن روز به علت گرسنگی به روستا بر
گشت و با چند عراقی رو به رو شد .او با ترب به سمت آنها حمله ور شده و یکی
را کشته و دیگری را به اسارت گرفت .فرنگیس مدت  81ماه در ارتفاعات حوالی
روستا ،آوارگی کشید و مقابله کرد تا زمانی که عراقیها از روستا عقب نشینی
کردند .هم اکنون مجسمه این زن ترب به دست در یکی از میادین شهر کرمانشاه به
منایش گذاشته شده است.

مشغول تهیه غذا برای بقیه نیروها میشد .مادر شهناز میگوید خودش به تنهایی
از ترس اینکه جسد دخرتش به دست عراقیها نیفتد زمین را کنده ،او را به دوش
گرفته و به خاک سپرده است.
سکینه حورسی :از همراهان محمد جهان آرا بود که به همراه خواهرش رباب
حورسی در جنگ خرمشهر و بعد از آن شکسنت حرص آبادان مشارکت داشت .او
مدت  ۲۴ماه در جنگ و بهویژه در جریان مقاومت  ۴۵روزه خرمشهر نقش فعالی
ایفا کرد .خاطرات او از دوران حضورش در جنگ خواندنی است .او میگوید« :یک
روز عرص با یکی از خواهران به قربستان رفتیم .جنازهها به قدری زیاد بودند که
هامنطور مانده بودند و کسی هم نبود هویتشان را مشخص کند .قربستان مدام
زیر آتش دشمن بود .از طرف دیگر سگها هم به قربستان هجوم آورده بودند .به
همین خاطر دو نفر از خواهران مجبور بودند شبها در قربستان نگهبانی داده،
سگها را از نزدیک شدن به جنازهها دور کنند».

زهرا حسینی :زهرا حسینی از زنان رزمنده ای است که به علت تالیف کتاب
خاطرات جبههاش به نام «دا» مشهور شد .او در زمان رشوع جنگ  ۱۷ساله بود که
خود را وسط ماجرا یافت .پدر و برادرش در جنگ خرمشهر کشته شدند و زهرا با
دست خودش آنها را به خاک سپرد و در جریان دفاع از خرمشهر یک ترکش به
نخاعش اثابت کرد که کامکان مجبور به تحمل آن است.
فاطمه ناهیدی :از فاطمه ناهیدی به عنوان اولین رزمنده و امدادگری یاد میکنند
که توسط نیروهای عراقی به اسارت درآمد .او زمانی که  ۲۳و فارغ التحصیل رشته
مامایی بود ،برای کمک پزشکی به مجروحان وارد خطوط مقدم جبهه خرمشهر در
نزدیکی شلمچه شد و در روز هفتم مهرماه سال  ۱۳۵۹در نربد خرمشهر و هنگام
انتقال مجروحان اسیر شد .او را در ابتدا به آسایشگاه درجه دارها و پس از آن به
زندان سیاسی هارون الرشید منتقل می کنند و درآنجا دوران مشقت باری را طی
کرد ،او چهار سال اسیر بود.

آمنه وهاب زاده :آمنه تک تیرانداز ،آرپیجی زن و همرزم همت ،چمران و
صیاد شیرازی بود که به همراه  ۳۰۰زن دیگر از طریق مرز ماهشهر وارد جبههی
خرمشهر و آبادان شد .او که در گروه چریکی چمران آموزش دیده بود ،تا زمان
سقوط خرمشهر در جنگ رشکت کرد و جزو آخرین نفراتی بود که آن را ترک کرد.
آمنه در عملیات ثامناالمئه و بیتاملقدس هم رشکت کرد و هفت بار به شدت
مجروح شد.

سپیده کاشانی :رسور اعضم باکوچی معروف به سپیده کاشانی  ،شاعرحامسه
رسایی بود که اشعارش در زمان جنگ ایران و عراق شور و حرارت زیادی بین
مردم عادی برمی انگیخت .او با رسودن شعر معروف «به خون گر کشی خاک من

نرگس (فرنگیس) حیدرپور :دخرتی از اهالی روستای «گورسفید» بود که در جریان
اشغال روستا توسط نیروهای عراقی برادر ،دایی ،عمو و روی هم نه نفر ازاعضای
خانوادهاش را از دست داد .او بعد از کشتار اعضای خانوادهاش ،پای پیاده به
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دشمن من /بجوشد گل اندر گل از گلشن من» به عنوان شاعر ادبیات جنگ شهره
شد او سال  1371به علت ابتال به رسطان روده درگذشت.
مریم کاظم زاده :تنها عکاس زن زمان جنگ ایران و عراق است که از او عکس
های تکان دهنده ای به جای مانده .او سال  1355برای ادامه تحصیل به انگلستان
سفر کرد و در طول مدتی که دانشجوی یکی از دانشگاه های بریتانیا بود .چند
بار از انگلستان برای دیدار آیت الله خمینی راهی فرانسه شد و در روز چهاردهم
بهمن ماه سال  1357به همراه خانواده آیت الله خمینی به ایران برگشت و
در قسمت عکاسی روزنامه انقالب اسالمی مشغول به کار شد .پس از آن گروه
مصطفی چمران را در سنندج همراهی کرد و همراه یک گروه چریکی در یک
عملیات شناسایی در مرز ایران و عراق رشکت کرد که غالب اعضای آن گروه در آن
عملیات کشته شدند .مریم کاظم زاده بارها به حالت سینه خیز و زیر رگبار گلوله
تا خط مقدم جبهه رسوخ واز جریان جنگ عکاسی کرده است.
زنان گمنام :بسیاری از زنان فعال در جنگ ایران و عراق کامکان گمنام مانده اند،
بزاده»« ،مریم
فزاده»« ،رباب حورسی»«،شهال طال 
نام هایی چون «کربی عار 
ترکیزاده»« ،فاطمه بانویی»« ،اقدس دیمی»« ،نوشین نجار»« ،صالحه وطن
خواه»« ،نرگس بندری»« ،فریبا موحد»« ،فریبا کریمی»« ،فاطمه نجارپور»« ،کربا
نقد یزاده» و «فاطمه دنیاپور» « ،زهره حسینی»« ،شهال حاجی شاه» خواهر شهناز
حاجی شاه« ،سهام طاقتی» و «زهرا محمودی» که هر کدام داستانی دارند ،داستان
هایی پر فراز و نشیب و پر از شگفتی ،شجاعت و فداکاری.
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