
هدف: این مقاله به بررسی نقش و تأثیر قرشی از زنان رانده شده از 
جامعه در یکی از وقایع رسنوشت ساز تاریخ معارص ایران می پردازد.  

بر این اساس، تالش می شود ابتدا به پیشینۀ تحرکات سیاسی این گروه 

از زنان تا قبل از کودتای 28 مرداد1332 پرداخته شود و سپس با اشاره 

به رشایط اجتامعی حاکم بر محل اسکان آنها باعنوان شهر نو)قلعۀ 

زاهدی(، نقش این زنان و رسپرستان آنها)خانم رئیس ها( در جریاِن 

کودتا مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

روش/رویکرد پژوهش: روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی با  اتكا 
به اسناد و منابع كتابخانه ای می باشد.

یافته ها/نتایج پژوهش: از اواخر دورۀ قاجار و مقارن با انقالب 
مرشوطه، در کنار گروه های اراذل و اوباش، گروه جدیدی از زنان که 

در مراکز فحشا و فساد به رس می بردند، به ارکان تحرکات سیاسی و 

نظامی اضافه شد، تا آنجا که حضور این گروه از زنان در دورۀ پهلوی 

دوم -که به ساکنان شهِر نو معروف شده بودند-  فعال تر و گسرتده تر 

شد. این زنان، از طریق برخی واسطه ها و رابطان به برخی عنارص 

دستگاه حکومت مرتبط و به ابزاری برای آنها مبدل شدند. از این رو، 

در  کودتای 28 مرداد 1332 به رسکردگی تعدادی از خانم رئیس های 

این مراکز همچون ملکه اعتضادی و پری آژدان قزی، در کنار عنارصی 

همچون شعبان جعفری، با انگیزۀ کسب منافع اقتصادی و وجاهت و 

پایگاه اجتامعی وارد صحنه شده و نقش مؤثری را در راستای اهداف 

محرکان خود برعهده داشتند.

ڪلیدواژه ها 

کودتای 28 مرداد1332، شهر نو، ملکه اعتضادی، پری آژدان قزی.
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نقش روسپيان شهر نو
 در کودتای 28 مرداد 1332

مقدمه
وجود زنان بدنام و تن فروش از کهن ترین ایام در میان جوامع بشری به عنوان یک پدیدة تلخ 
اجتماعی و انسانی دیده می شود. وجود این افراد، هرچند، گاه با قبض و بسط هایی از سوی 
جامعه و حکمرانان همراه بوده، اما همواره به حیات خود ادامه داده است. از اواخر دورة 
قاجار استفاده از این گروه از جنبة صرف بهره کشی جنسی خارج و این زنان را به عرصة 
کنش ها و واکنش های سیاسی و حتی نظامی کشانده شدند. با روی کار آمدن خاندان پهلوی، 
و در زمان پهلوی دوم، فضا برای استفادة جناح های گوناگون از این زنان بیشتر فراهم شد. 
این گروه از زنان، به دلیل خاستگاه اجتماعی خود که گاه به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی و گاه 
به دلیل فریب توسط قّوادها راهی مراکز فساد از جمله شهر نو می شدند، از هرگونه مسئولیت 
و تعهدی در ارتباط با سایر اقشار و طبقات جامعه و هر نوع جریان اجتماعی و سیاسی دور 
و دخالت های مقطعی آنها نیز، به جز عده ای انگشت شمار)خانم رئیس ها(، فارغ از هر گونه 
تشخیص حقوِق سیاسی بود و در بیشتر مواقع تحت تأثیر و تحریک نیروها و جریانات 
سیاسی دیگر، به اقداماتی از قبیل جاسوسی، آشوب، و تخریب -که با پول و وعده هایی همراه 
بود- اقدام می کردند. البته، باید این موضوع را در نظر داشت که این قشر از زنان را نمی توان 
در گروه لومپن ها یا اراذل و اوباش قلمداد نمود، چراکه آنها دارای ویژگی های مختص به خود 
و متمایز از لمپن ها بودند)اکبری، 1352، ص 35؛ فتاحی پور، 1351، ص 36( و کارکرد آنها 

صرفاً در مراکز فساد صورت می گرفت.

1.  کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی، 

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، 

ایران)نویسندۀمسئول(

mostafa.shateri@yahoo.com 

2.  دانشیار تاریخ دانشگاه فردوسی 

مشهد، مشهد، ایران

)Vakili@um.ac.ir(
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حضور مقطعی آنها را شاید بتوان از سویی فارغ از هرگونه جهت گیری و پشتیبانی 
عقیدتی و سیاسی دانست و صرفا آن را به علت تحریک سرپرستان خود که گاه نیز با دربار 
ارتباطی نزدیک داشتند قلمداد نمود. از سوی دیگر، شاید بتوان این نظریه را مطرح ساخت 
که چون این گروه، که به نوعی از جامعه طرد شده و باعناوینی چون »روسپی«، »فاحشه« و 
»بدکاره« در سخت ترین شرایط رفاهی ادامة حیات می دادند، به علت روانی- جهت احساس 
شخصیت و غرور و کسب پایگاه اجتماعی، یا به علت اقتصادی-غارت و دزدی اموال، 
تا شاید بتوانند برای مدتی زندگی بهتری داشته باشند- به اقداماتی از این دست، همچون 

شرکت در حادثة 9 اسفند و فعالیت گسترده در کودتای 28 مرداد می پرداختند.
در دهه های اخیر، تحقیقات فراوانی دربارة کودتای 28 مرداد 1332 و عامالن آن صورت 
پذیرفته است، اما متأسفانه بسیار اندک به نقش این گروه اشاره شده و فقط اسکندر دلدم 
و محمود زندمقدم اشاراتی دربارة این زنان و محیط زندگانی آنها داشته که آن نیز از بعد 
استنادات تاریخی و ارجاعات موثق، خالی از ابهام و اشکال نیست. براین اساس، سعی شده 
است در این پژوهش با بررسی منابع تاریخی، آرشیو روزنامه ها و اسنادِ موجود، به این پرسش 
پاسخ داده شود که نقش این گروه از زنان، با توجه به جایگاه و محیط اجتماعی آنها، در 
وقایع سیاسی و نظامی تاریخ معاصر، به ویژه در جریان کودتای 28 مرداد، به عنوان گروهی در 
کنار سایر گروه های حاضر تا چه حد بوده است؟ این قشر از زنان که افرادی فریب خورده 
محسوب می شدند، به رهبری سرپرستان خود)خانم رئیس ها(، که در پی به دست آوردن منافع 
مادی و اجتماعی بودند و برخی از سوی جناح و گروه های گوناگون داخلی و خارجی 
تحریک می شدند، مورد استفادة ابزاری قرار گرفته و از این رو، با پیوستن به سایر عناصر 

آشوبگر نقش مؤثری را در به ثمر رساندن دو جریان فوق الذکر داشتند.

پیشینۀ زنان خودفروش در تحرکات سیاسی-نظامی
یکی از گروه های اجتماعی که از کهن ترین ایام در ایران حیات داشته اند، ترکیبی از زنان 
خودفروش و بدکاره باعنوان »روسپی« در مراکزی باعنواِن »روسپی خانه« بوده است. این 
دسته از زنان از دورة باستان در جامعه حضور داشتند، به نحوی که در دوران حکمرانی 
هخامنشیان به علت تأثیر از فرهنگ های یونانی و بابلی، آنها نیز برای خود جایگاهی را 
هرچند به صورت غیرعلنی در دربار پادشاهان یا در سطح جامعه به دست آوردند)بریان، 
1391، ج10، ص 458(. به دنبال جنگ های پی در پِی سلسله های حاکم بر ایران در دورة 
باستان و رفت و آمد با کشورهای یاد شده، این امر تا حدودی بیشتر در سطح جامعه رواج 
یافت)پوالک، 1371، ص328(، اما برخالف آنچه در آشور، بابل، یونان، و روم حاکم بود، 
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در آیین زرتشتی کمتر از این قبیل زنان، نامی به میان می آمد و بیشتر دستورات دینی و 
 .)Gnoli, 1980,p 172(حکومتی بر بنیاد روابط زناشویی تأکید داشت

با ورود اسالم به ایران، به مرور احکام و موازین اسالمی بر این سرزمین غالب شد و 
در این میان زنان بدکاره و روسپیان به صورت واضح نکوهیده و به امر ازدواج توصیة فراوانی 
دورة  با حاکم شدن حکومت های  اما   .)Khoury, 1980,p 157 ؛Vryonis, 1971,p 227(شد
اسالمی در ایران، دولتیان به مرور با اعالمِ جرم نمودِن این عمل در سطح جامعه به صورت 
آشکار، آن را مختص به مکان های خاصی ساختند و این اماکن را زیر پوشش خود درآورده و 
گاه با گرفتن مالیات، آنها را زیرمجموعة دولت به حساب آورده و آن زنان نیز ناخواسته درگیر 
مسائل حکومتی می شدند. شاید بتوان آغاز حضور این مکان ها را به صورت رسمی و زیر 
پوشش دستگاه حکومتی از عصر صفوی دانست )موریس، 1381،ص255؛ باستانی پاریزی، 

1346،صص353- 354(.
این مکان ها)منازل(، که گاه با نام هایی چون »بیت الطف« و »خرابات« نامیده می شد، 
در ابتدای حکومت صفویه که ایدئولوژی نوپای تشیع را در ایران مستقر و مسلط گردانیده 
بود، به همراه سخت گیری های زاهدمآبانة شاه طهماسب رو به کسادی نهاد. اما پس از مرگ 
او شاهدبازاِن طرار و روسپی بازان قهار، کار خود را از سرگرفته و گاه ابزار دست دولتیان 
واقع می شدند)زرین کوب، 1349، صص58-59(، چنانکه در ادوار بعد همچون زندیه نیز 

گزارش هایی از این مکان ها و حیات این زنان بر جای مانده است)آصف، 1382،ص357(.
در عصر قاجار، به علت عواملی چون، فقر، بی سوادی، بیوه شدن و نداشتن محل اسکاِن 
مناسب، گاه قشری از زنان به صورت خودخواسته و گاه با فریب دالله ها و پا اندازها راهی 
مراکز فساد شده و عده ای از آنها نیز پس از گذشت مدتی حضور در این مراکز، به کارهایی 
چون شرکت در جشن ها و اجرای موسیقی، به ویژه در دورة فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه 
مشغول می  شدند)Najmabadi, 1996, p 89؛ Fatemi, 2005, p 401؛ Afary, 1996, p 191(. با این 
حال، هرچند شرع و عرف جامعه و به تبع آن حکومت، با حضور این زنان در میان مردم 
مخالف بود، اینگونه به نظر می رسد که حیات این دست از زنان در دورة قاجار و به ویژه 
عصر ناصری در جریان بود. به نحوی که حتی اقداماتی که ناصرالدین شاه در راه بیرون راندن 
این زنان از تهران انجام داد حاصلی در بر نداشت. چنانکه گاه دولتیان از این گروه برای 
التذاذ و گاه برای کسب مالیات و گاه برای فعالیت های سیاسی سود می جستند)کمره ای، 
1382،ج1،ص282؛ اعتمادالسلطنه، 1379،صص 145، 212، 602، 701، 811؛ و نیز ر.ک: 

.)Martin, 2005,p 97

 اینگونه به نظر می رسد که به احتمال فراوان ریشه و علت حضور مستمر این قشر از 
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زنان، ساختار فاسد نظام حکومتی بوده است؛ چراکه عناصر فعال در دربار و خارج از آن، 
پیوسته در پی بهره مندی های گوناگون از آنان در راستای اهداف خود بوده اند. با این حال، 
نقطة ورود فواحش در امور سیاسی و نظامی از اواخر دورة قاجار آغاز گردید؛ به نحوی که 
این زنان که با فروش جسم خود امرار معاش می کردند، به آسانی آلت دست واقع شده و 
جهت پیشبرد مطامع سیاسی جمع یا فرد خاصی، به کار گرفته می شدند. یحیی دولت آبادی 
در این باره می نویسد: »دسته ای از زنان فاحشه را در تحت ریاست نظمیه رشوت می دهند 
که در ماه رمضان، یک روز با صورت های گشوده بی حجاب در بازار تهران وارد شوند و 
بگویند آزادیست و ما باید بی حجاب باشیم و به خیال اینکه البُد بر سر این کار هیجان عمومی 
می شود و از نتایج سوء مشروطیت می گردد؛ بلکه بدین وسیله هم بشود اخالل در کار مجلس 
نمود«)دولت  آبادی، 1328،ج2، ص160(. هرچند که فحشا و شیوع آن عملی زننده محسوب 
می گردید، به دلیل سوء استفاده های فراوان افراد و گروه های گوناگون از این زنان، هیچ گاه 
اقدامات اصالحی در این راه به نتیجة چشمگیری منجر نشد و سیر حضور این گروه از زنان 

در جامعه، با توجه به کاهش تحرکات سیاسی در دوره رضاشاه نیز ادامه یافت.
رضاخان، پس از دستیابی به حکومت در 1304ش. به منظور جلوگیری از بیماری های 
مقاربتی از جمله سفلیس، دستور جمع آوری فواحش و تخریب زاغه های آنان را در »گذر 
حاج عبدالمحمود« صادر کرد. در پی آن، شخصی به نام »قوام دفتری« مسئول نقشه برداری و 
بازسازی این منطقه شد تا مکانی برای اسکان زنان فریب خورده فراهم شود. اما به مرور این 
محل خود به منطقه ای برای تن فروشی فواحش در مکانی امن تر از گذشته مبدل شد که در 
آن آزادانه به اعمال خود مشغول بودند)دلدم، 1325،ج2 ،ص482؛ موریس، 1381،ص256؛ 

برای موقعیت اطراف این محله ر.ک: ساکما 298/90714، برگ 19-18(.
در این دوره، فواحش نسبت به عصر قاجار از تحرکات سیاسی کمتری برخوردار شدند، 
چرا که ساختار اجتماعی ایران تغییر یافته و رجال دوران قاجار به تدریج از میان رفته یا دارایی 
خود را از دست داده بودند. عالوه بر این، رشد سریع صنعت و ادارات دولتی، چهرة مراکز 
شهری را متحول نمود و به عبارتی بهتر، با دگرگون شدن نظام ادارة امور شهرها، دخالت 
این گروه از زنان در فعالیت های سیاسی و نظامی نسبت به گذشته محدودتر شد. از سوی 
دیگر، آنها که غالباً آلت دست گروه های متنفذ و قدرتمند قرار گرفته و از طرف آنان حمایت 
می شدند، با از دست رفتن قدرت گروه های متنفذ، نقش خود را برای مدت کوتاهی تا حوالی 
سال 1320ش. از دست دادند)زاده محمدی،1385، ص81؛ صبوری، 1380 ، ص157(. اما 
با اشغال ایران در شهریور 1320و فرار رضاشاه، به علت ضعف حکومت مرکزی و نبود نظم 
و امنیت در ایران و آزادی نسبی گروه های سیاسی و احزاب، مجدداً این گروه از زنان تحت 
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سرپرستی سرکردگان خود برای پیشبرد مقاصد سیاسی حربه ای کارساز قلمداد شدند. چنانکه 
گاه دولت از آنها به نفع خود بهره می برد که می توان به مواردی همچون غائلة آذربایجان در 
1325ش.  اشاره کرد)نجمی،1370،ج1، ص836؛ پژوهش گروه جامی، 1377 ،ص406؛ 

استادوخ، ک 41، پ 4، ب 24(.
 با روی کار آمدن محمدرضا پهلوی، دولت که تا حدودی این گروه از زنان را یکی از 
مهره های خود برای راه اندازی شورش و بلوای منتسب به مردم و به نفع حکومت قلمداد 
می کرد و از جهتی آنان را به منظور رونق دادن به مجالس فساد و عیاشی خود گزینه ای 
مناسب به شمار می آورد، توجه بیشتری به این زنان کرده و با سردسته ها)خانم  رئیس های( 
آنها از قبیل ملکه اعتضادی و پری آژدان قزی، که بر اهالی شهرنو نفوذ فراوانی داشتند، رابطه 
برقرار نموده و گاه امتیازاتی را برای این منطقة بدنام، از جمله تأسیس پاسگاه و فعالیت های 
عمرانی در نظر می گرفت)مهدی نیا، 1375 ،ص212(. سردسته ها و زنان ساکن در شهرنو در 
کنار اراذل و اوباشی همچون شعبان جعفری به صورت یکی از حربه های در دست دولت 
درآمده و از سویی دیگر این گروه از زنان به دلیل فقر اقتصادی و اجتماعی و در راه جبران آن 
به درخواست های آنها پاسخ مثبت می دادند، چنانکه در حادثة اسفند 1331 و مرداد 1332، 

فعالیت آنها در راستای سیاست گذاری های محرکان داخلی و خارجی به اوج خود رسید.

شهرنو و ساکنان آن
محلة شهرنو، در اواخر دورة احمدشاه قاجار که سابقاً »محله قجرها« نام گرفته بود، تغییر 
اسم یافت و به دلیل احداث »دروازه قزوین« در آن محل، »دروازه« نامیده شد. در اوایل 
حکومت رضاشاه، دو نفر از دالالن نامی تهران به نام های زال ممد و عبدالمحمود عرب، 
گروهی از زنان را به لطایف الحیل فریفته یا می ربودند و برای استفادة افراد خوشگذران 
راهی این محل می ساختند)دلدم، 1325،ج1، ص481؛ شهری، 1368، ج6، ص282(. عالوه 
بر این، گروهی دیگر به دالیلی همچون فقرِ مالی، کمبودهای خانوادگی، راحت طلبی، و 
هوِس به دست آوردن پول های فراوان راهی این مراکز می شدند)زند مقدم، 1391، صص 
70- 72؛ جعفریان، 1392، ص35(. اما سرانجام آنها تنها به عنوان قربانیان بهره کشی جنسی 
به شمار می رفتند که هیچ قانونی دربارة آنها وجود نداشت و زیرنظر خانم رئیس های این 

.)Sullivan, 2003, p 70(محله استثمار می شدند
در دورة سید ضیاء الدین، برخي از این گروه ها از محلة قجرها و آبشار به بیرون از دروازه 
قزوین نقل مکان داده شدند. رضاشاه، در حدود سال 1305ش. دستور بازسازی این محله را 
به قوام دفتری ابالغ نمود. در این بین، فردی زرتشتی به نام ارباب جمشید، که از پارسیان هند 
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و تجار مقیم این کشور بود، هزینة احداث ده ها خانه در آن محل، به منظور اسکان زنان فریب 
خورده را تقبل کرد. همچنین، چندین مغازه ساخته شد تا از درآمد آن حقوق ماهیانه ای به 
این زنان پرداخت شود. اما این تمهیدات هیچ سودی نداشت و صرفاً مکانی مجلل تر برای 
فواحش و خانم رئیس های آن فراهم شد و نام شهر به دلیل بنیاد نوی آن)این محله پس از 
بازسازی 135 هزار مترمربع مساحت داشت و به دو ناحیة اصلی و فرعی تقسیم می شد و 
ناحیة اصلی دارای 36 کوچه بود و در هر کوچه 30 الی 50 خانه وجود داشت که اهالی آن در 
وضعی بسیار آلوده زندگی می نمودند( به »شهرنو« تغییر یافت و به پاس خدمات قوام دفتری 
یکی از خیابان های بدنام این منطقه، به نام وی اسم گذاری شد)دلدم، 1325، ج2، صص482-

484؛ زند مقدم، 1391 ،ص35؛ 1336 ،ص8(. 
با این حال، شرایط این محله بی شک موقعیت را برای حضور افراد مجرم فراهم کرد 
تا در آن با دارا بودن آزادی نسبی به فعالیت خود بپردازند)ساکما، 298/88916، صفحه 14، 
12(. در مجموع، زنان ساکن در این محله در بدترین شرایط جسمی و روحی به سر می بردند، 
چنان که در سند مورخ 1305/10/10، دو تن ار زنان تبعة فرانسوی، که بر اثر فساد و فحشا به 
بیماری های مقاربتی دچار بودند، از سوی نظمیه به این مکان منتقل شدند)ساکما293/873، 
صفحه 2(. این زنان، گاه با دادن سفته هایی در حدودِ پانصد هزار تا یک میلیون تومان به 
خانم رئیس ها برای ورود به این محل، راهی برای بازگشت نداشتند و آن عدة اندکی که 
می توانستند از این زندگی رقت آمیز خارج شوند، به دلیل فشارهای مالی مجدد به کار سابق 

خود روی می آوردند)دلدم، 1325،ج2، ص501؛ شهری، 1368، ج6، ص288(. 
با وجود اینکه نمایندگان دولت ایران خود را مدعی رعایت حقوق خانواده و به ویژه 
بانوان می دانستند و حتی در »کنفرانس های بین المللی زنان« در کشورهای اروپایی شرکت و با 
ارائة آماری نادرست از اوضاع زنان، به سیاه نمایی می پرداختند)استادوخ، ک 2/1، پ 21، ب 
46؛ ک 8/3، پ 129، ب 4(؛ یادداشت های محمود زندمقدم و عکس های کاوه گلستانی، در 
دهه های1340 و1350 که تنها آثار برجای ماندة مکتوب از اوضاع و احوال این محله و ساکنان 

آن می باشد گویای شرایط تلخ اجتماعِی حاکم بر این مکان و زنان فریب خوردة آن است. 
یکی از ارکان اصلی این محله، بی تردید خانم رئیس ها بودند که نقش مدیریت این مرکز 
را داشتتند و گاه به واسطة ارتباط گسترده با دربار قدرت چشمگیری را به دست می آوردند. 
از این رو، زنان این محله به شدت از آنها وحشت داشتند و هر دستوری را که از جانب آنها 
صادر می شد، بدون پرس و جو انجام می دادند، خواه تن فروشی به مقامات دولتی باشد و خواه 
ایجاد بلوا و آشوب در سطح شهر)پیرانی، 1388 ،ص145؛ هاشمی، بی تا ،ص20؛ پیرانی، 

1387 ،ص395(.
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رئیسان شهرنو، که غالباً از سوی اراذل و اوباش حمایت می شدند و نقش نظارتی را بر 
این مرکز داشتتند و حلقة ارتباط این گروه با درباریان محسوب می شدند، گاه نفوذ منحصر 
به فردی در دربار پیدا می کردند که این امر به دلیل ارتباط دو سویة آنها با درباریان بود. دوتن از 
سرشناس ترین این زنان عبارت بودند از ملکه اعتضادی و پری آژدان قزی. ملکه اعتضادی، 
تحصیالت اولیة خود را در تهران به پایان رسانده و پس از آن با خرج خود به امریکا رفته 
بود و هفت سال در رشتة خیاطی و طراحی و ُمد اشتغال داشت. وی، در اوکلند کالیفرنیا 
زندگی می کرد و از دانشگاه »سرکیون« نیویورک گواهینامه گرفت و پس از آن طراح ُمد 
در شرکت سینمایی »متروگلد وین مایر« بود و پیش از آنکه به تهران برگردد به عنوان ملکة 
هوش در نیویورک انتخاب شد)او توانسته بود به 28 سؤال در رشته های مختلف از قبیل 
تاریخ، سیاست، و اجتماع در حضور 15 هزار نفر بدون کمترین اشتباه پاسخ دهد(. وی، پس 
از بازگشت به تهران، یک سالن خیاطی و ُمد زنانه تأسیس نمود. هرچند این کار برخالف 
آداب و رسوم خانوادگی او بود  چرا که وی از شاهزادگان قاجار محسوب می شد- اما وی 
به اینگونه مسائل اعتقادی نشان نداده و در همین مکان، زنان بخت برگشته را فریفته و راهی 
شهرنو می کرد و از سویی خود وی نیز رفیقة محمدرضا پهلوی محسوب می شد)مهدی نیا، 

1375 ،ص213؛ معتضد، 1374،ج2، ص854(.
 پری آژدان قزی، که نام اصلی وی رقیه آزادپور و دختر یک مأمور بازنشسته شهربانی 
بود، از بی عفتی و دریدگی به صورت ضرب المثل درآمده و گویا به شغل فالگیری و رمالی در 
سطح شهر مشغول بوده است. او زنان مراجعه کننده به خود را فریفته و راهی شهرنو می کرد 
و از آنها در راه کسب درآمد سود می برد. شعبان جعفری در خاطرات خود می گوید: »بَسکی 
گردن ُکُلفت بود به او آژدان قزی می گفتند: قِزِ به ترکی یعنی زن، آژدانَم یعنی آژدان دیگه! 
یعنی زِن آژان«)سرشار، 1380 ،ص146(. در مجموع، این دو، به واسطة رفت و آمد با دربار 
و رجال سیاسی و نظامِی رژیم پهلوی دوم و ارتباط صمیمانه با آنها، به ثروت و شهرت و به 
چنان جایگاهی رسیده که حتی در مهمانی های رسمی باشگاه افسران دعوت می شدند. در 
این بین، پری آژدان قزی برای خود کارت ویزیت چاپ کرده و گاه در پشت آنها سفارش 
افراد گرفتار و متقاضیان کار و دریافت شغل را به مسئوالن دولتی می نمود)دلدم، 1325،ج2، 

ص486؛ پیرانی، 1390 ، ص195؛ دلدم، 1390، ص313(.
از دیگر خانم رئیس های تهران که با درباریان در ارتباط و در جریانات سیاسی و نظامی 
نقش داشته است می توان به »پری بلنده« اشاره کرد که با ادارة تشریفاِت نخست وزیری و 
وزارت امورخارجه نیز همکاری داشت و برای مهمانان خارجی که به دعوت رسمی شاه یا 
نخست وزیر یا وزارت امور خارجه به ایران می آمدند، بساط فساد می چید و در برابر این 

نقش روسپيان شهر نو 
در کودتای 28 مرداد 1332



68
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  101

خدمات، او و سایر سردسته های شهرنو از حمایت مسئوالن بلندپایة کشور و رؤسای شهربانی 
برخوردار بودند. دیگر، »سیمین بی- ام- و« بود که بیشتر برای سناتور رضایی)سرمایه دار 
معروف رژیم شاه( فعالیت می کرد و حتی همسرِ برادر خود را که زن جوانی بود به خانة 
وی فرستاده و در اختیار این سناتور قرار داده و گویا به خاطر عالقة مفرط وی به خودروی 
»B.M.w« او را به این لقب می خواندند. اشرف چهار چشم، که در سال های اول انقالب 
اسالمی اعدام شد؛ پری سیاه، که با پری بلنده در فریب زنان و دختران رقابتی شدید داشت، 
»مژگان سوخته« که یکی از رفیقه های علیرضا پهلوی محسوب می شد؛ ناهید ارمنی، که نام 
اصلی او شیرین سلطانی بود و بعدها مشخص شد ارمنی و همیشه به دروغ خود را مسلمان 
معرفی می کرده است. منیژه کچل، نیز همواره خود را فامیل فرح دیبا معرفی می کرد از همین 
جهت نفوذ فراوانی در دستگاه دولتی به دست آورده بودند)دلدم، 1325، ج2، صص490، 

497، 498؛ پیرانی، 1387 ،صص361-359(.
در این بین نیز گاهی از سوی نیروهای انقالبی اعالمیه ها و بیانیه هایی برای رسیدگی به 
اوضاع اهالی ساکن در این منطقه صادر می شد. اما گویا درباریان به دالیل گوناگون از برخورد 
با این محله خودداری و گاه به توسعة آن در شهرهای دیگر نیز می پرداختند)عالوه بر محلة 
بدنام »دوبل« در آبادان که در زمان حضور انگلیسی ها در این شهر شکل گرفته بود، در زمان 
حکومت محمدرضاشاه محالت بدنام دیگری باعناوین »باسکول« در اهواز، »نیرآباد« در 
بندرعباس، »شیرین بیان« در شیراز، »کارخانه پنبه« در گنبد کاووس، و نیز چند مرکز در مشهد 
تأسیس شد که معموالً احداث این محالت با پشتیبانی دولت و پشتیبانی خانم رئیس های شهرنو 
صورت می پذیرفت()دلدم، 1325، ج2، ص503؛ پیرانی، 1387، ص349؛ شیردل،1359؛ 
ساکما 298/43328، صفحة 7(. فخرالدین حجازی، در 27 آذر 1331، در نشریة محلِی جلوه 
حقیقت که در سبزوار منتشر می شد، با لفظی منتقدانه خطاب به نخست وزیر وقت، مصدق، 
می نویسد: »هنوز سی هزار زن بدکاره، در فاحشه خانه های تهران به سر می برند و آتش مرض 
و فساد اخالقی را به خرمن هستی اجتماع این کشور می اندازند«)جعفریان، 1390 ،صص 
198- 199(، یا در اعالمیة فداییان اسالم در سال 1329. شاهد هشدارهایی برای  برچیده 
شدن این منطقه از تهران می باشیم)نواب صفوی، 1360،صص29-30(. اما اینگونه به نظر 
می رسد که درباریان منفعت خود را در دایر بودن این محله دانسته و گاه با اقداماتی از قبیل 
گماردن نیروهای امنیتی و تأسیس پاسگاه، به حمایت از این منطقه می پرداختند. چراکه در 
پس این امتیازات، کارکردهای گوناگون اهالی شهرنو و استفاده از آنها به عنوان یکی از عناصر 

ایجاد بلوا و آشوب را در کنار دیگر عوامل َمِد نظر داشتند.
طی دومین دورة نخست وزیری مصدق)30تیر1331-28مرداد1332(، زنان شهرنو به 
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همراهی سردسته های خود در چندین رویداد سیاسی در کنار سایر گروه ها از جمله اراذل 
و اوباشی همچون شعبان جعفری با هزینه های سازمان های اطالعاتی انگلیس و آمریکا و 

هدایت عمال آنها در داخل کشور به ایفای نقش پرداختند. 

کودتای 28 مرداد 1332
به  شهرنو  زنان  مصدق)30تیر1331-28مرداد1332(،  نخست وزیری  دورة  دومین  طی 
همراهی سردسته های خود در چندین رویداد سیاسی در کنار سایر گروه ها از جمله ارذل 
و اوباشی همچون شعبان جعفری با هزینه های سازمان های اطالعاتی انگلیس و آمریکا 
و هدایت عمال آنها در داخل کشور به ایفای نقش پرداختند. با این حال، حضور عمده 
و مؤثر اهالی شهرنو به سرکردگی سردسته های خود به گونه ای سازمان یافته و از پیش 
طراحی شده، در کودتای 28 مرداد به وقوع پیوست. در پی کودتای نافرجام 25 مرداد و فرار 
محمدرضا شاه، سازمان سیا که طرح کودتا را در ایران شکست خورده تلقی نمود، دستور 
خروج نیروهای خود را از ایران صادر کرد. اما در این بین، روزولت-مأمور ویژه، آمریکا در 
کودتا- آخرین شانس خود را امتحان کرد که به اجرا گذاشتن کودتایی در راستای حذف 
مصدق بود، و البته  مبتنی بر کمک گرفتن از گروهی از اراذل و اوباش جنوب شهر و زنان 
 Balaghi,  ؛Bayandor, 2012,pp 681- 684(شهرنو که سابقة ارتباط گسترده با دربار را داشتند

p 86,2013؛  نجاتی، 1365 ،ص 397(.

پس از سرکوب کودتای 25 مرداد، زاهدی، با فرض اینکه کودتا شکست خورده است، 
تا روز 28 مرداد، در اقامتگاه  فرید زیمرمن، یکی دیگر از عوامل سیا، که فاصلة اندکی 
با سفارت انگلیس داشت، مخفی شد. در این بین، روزولت  نیز طی نقشه ای تصمیم به 
تکثیر و انتشار فرمان عزل مصدق و جانشینی زاهدی گرفت و تعدادی از روزنامه ها به 
چاپ آن مبادرت کردند. همچنین، به درخواست زاهدی، تعدادی از این اعالمیه ها را میان 
اهالی و اوباش و فواحش جنوب شهر پخش کردند)Etges, 2011,p 502؛ Cass, 1993,p 478؛ 

Gasiorowski, 2012,p 671؛ ویلرب، 1389 ،ص86(.

روزولت، برای برانگیختن اوباش و اهالی شهرنو و سر دسته های آنها، به افرادی همچون 
علی جاللی، فرخ کیوانی و به ویژه برادران رشیدیان، معروف به »بوسکو« اتکا کرد، که از 
عوامل کهنه کار شرکت نفت انگلیس و ایران و انتیلجنت سرویس انگلستان بودند و در بیشتر 
توطئه های ضدملی مداخله و مشارکت داشتند. روزولت در مذاکرات خود با مقامات مافوق 
خود و نیز در جلسة بررسی و تصویب طرح آژاکس، آنها را همکارانی بسیار ارزنده توصیف 
می کرد. این افراد با این گروه از زنان ارتباط داشتند. وی، بودجه ای را که برای سرنگونی 
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مصدق از سوی آمریکا و انگلیس در نظر گرفته شده بود، در میان آنها تقسیم نمود تا افراد 
فوق الذکر با پخش آن در میان اوباش و سرکردگان شهر نو، آنها را در راستای اهداف خود 
به خدمت گرفته و در لحظات معین به صحنه آورند)کاتوزیان، 1372 ،ص346؛ مصدق، 
1379 ،ص193؛ فردوست، 1369،ج1، ص181؛ رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: 
رشیدیان ها، 1389، ج1، ص29(. سرهنگ سررشته، یکی از شاهدان عینی آن روز به نقل از 
برادر خود می نویسد: »کودتاچیان در روز 27 مرداد به هریک از کالنتری های تهران مبلغ 40 
هزار تومان وجه نقد داده بودند تا اوباش هر محل ]اعم از زن و مرد[ را جمع کنند و به هر یک 
5 تا 10 تومان بدهند و سوار تاکسی هایی کنند که هر یک از رانندگان تاکسی نیز 40 تا 50 
تومان گرفته  بودند. سپس، اوباش با فریادهای جاوید شاه و مرگ بر مصدق در خیابانها جوالن 
بدهند و این طور وانمود کنند که مردم به طرفداری از شاه وارد صحنه شده اند«)سررشته، 

1367 ،ص 113(.
طی روزهای 25، 26 ، و 27 مرداد تظاهراتی در سطح شهر جریان  داشت. بعد از ظهر 
27 مرداد، فرمانداری نظامی ختم تظاهرات مردم را اعالم کرد. اما اندک زمانی پس از آن، 
نیروهای اجیر شدة خیابانی وارد صحنه شدند )ساکما،290/8460، صفحة 1(. حوالی عصر، 
تعدادی از اهالی شهرنو به تحریک محمود مسگر-که یکی از اراذل و اوباش محلة شهرنو بود 
و به حمایت از خانم رئیس هایی از جمله ملکه اعتضادی می پرداخت و از جمله مهم ترین 
لیدرِهای زنان شهرنو در کودتای 28 مرداد محسوب می شد( )ساکما،293/7675، صفحات 
3، 5، 7، 9(، به همراهی افرادی چون شعبان جعفری، طبیب حاج رضایی، و دیگر جمعیت 
اوباش، در کنار تعدادی از گروهبانان ارتش که لباس شخصی پوشیده بودند، تظاهراتی به 
طرفداری از شاه برپا و به خیابان های الله زار و نادری یورش ]برده[ و حوالی ساعت یازده 
شب به بعد شهر را در کنترل خود درآوردند. این تظاهرات در سطح گسترده تری در فردای 
آن روز هم به وقوع پیوست)پژوهش گروه جامی، 1377 ،ص623؛ نجاتی، 1365 ،ص393؛ 

بهنود، 1366 ،ص384(.
در روز 28 مرداد، عوامل کودتا، به ویژه برادران رشیدیان)اسداهلل و سیف اهلل(، مأموریت 
محوله را به خوبی انجام داده و متعاقب آن با پخش پول های در نظر گرفته شده در میان اراذل 
و اوباش و سردسته های محلة شهرنو، آنها را به طرفداری از شاه به صحنه آوردند. در این 
بین، خیانت افرادی همچون محمددفتری، رئیس شهربانی، که از وابستگان مصدق محسوب 
 Roberts, ؛Mokhtari, 2008,p 484(می شد، صحنه را برای یکه تازی آنها بیشتر فراهم نمود

p 774,2012؛ رسشار، 1380 ،ص167(.

از حدود ساعت 8 صبح جمعیت اوباش به آغاز عملیات خود پرداختند. آنها که غالباً با 
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سالح های سرد راهی خیابان ها شده بودند، جلوی ماشین ها را گرفته و راننده را مجبور به روشن 
کردن چراغ ها و قرار دادن عکس شاه روی شیشة اتومبیل می کردند و افرادی که دسترسی 
به عکس شاه نداشتند، یک عدد اسکناس در پشت شیشة خود قرار می دادند)روزولت، 
بی تا ،ص201؛ علم، 1377، ص477؛ وود هاوس، 1364، ص80(. گروهی از پاسبان ها 
و گروهبانان نیز با لباس شخصی به جمعیت پیوسته و پس از آن در ساعت 9 صبح در 
میدان بهارستان تجمع کردند و بی آنکه مقاومتی از سوی سربازان مأمور فرماندار نظامی 
صورت پذیرد، راهی سبزه میدان و خیابان ارک شدند و پس از آن به طرف میدان سپه و 
خیابان های مرکزی شهر رفتند. پس از رسیدن جمعیت به خیابان های نادری و شاه آباد، عده ای 
از زنان شهرنو به سرکردگی ملکه اعتضادی و پری آژدان قزی به آنها پیوستند)مصدق، 1369، 
ص116؛ آبراهامیان، 1378، ص252؛ رهبر، 1383، صص300-301(. مهندس بازرگان در 
مدافعات خود می گوید: »در آن روز کذا ]...[ در منزل آقای دکتر سحابی در خیابان امیریه 
بودم. در آنجا اتوبوسی را دیدم که از طرف شهرنو می آمد و عده ای زنهای معلوم الحال شعار 
به نفع شاه می دادند. عمل و حرکت آن زنهای روسپی را البته نمی توان قیام ملی نامید ]...[ و 
به طریق اولی زنهای روسپی احساس ملی و قیام سرشان نمی شده و مسلما مزدور و اجیر 

شده بودند« )بازرگان، 1385،ج6، صص271-270(.
اهالی شهرنو، که جمعیتی در حدود 2500 نفر بودند، به سرکردگی ملکه اعتضادی و 
پری آژدان قزی، در حالی که عکس شاه را در دست داشتند به تحریک بیشتر آشوب گران 
می پرداختند1. در این میان، ملکه اعتضادی چادر خود را به کمر بسته و بر روی جیپی که 
شعبان جعفری از آِن خود کرده بود قرار گرفته، به تهییج جمعیت پرداخت. وی، در گفتار 
خود مرتب شاه را منتسب به محالت جنوب شهر می دانست و الفاظ رکیکی را به مخالفان 
شاه نسبت می داد و اراذل را تحریک می کرد تا شاهرگ مخالفان شاه را بزنند و در مقابل 
هر یک از زنان شهرنو را که می خواهند برای خود انتخاب نمایند. معرکه ای که ملکه اعتضادی 
برپا کرد باعث شد چند هزار نفر بیکاره به دور آنها جمع شوند و بر تعداد آشوب گران 
افزوده شود)فردوست، 1369،ج1، ص182؛ دلدم، 1390، ص317؛ تربتی سنجابی، 1376، 
ص105؛ خلعت بری، 1373 ،ص241(. روزولت دربارة نحوة ورود این گروه از زنان معتقد 
است: »عده ای زنهای ولگرد، چاقوکش و متخلفین با دریافت 50 تومان حاضر به شرکت در 
این برنامه شدند«)منصوری، 1379، ص99(. اما آنچه مسلم است این گروه از زنان بدکاره 
صرفاً مهره ای در دست خانم رئیس های خود و آنها نیز آلت دست برادران رشیدیان محسوب 

می شدند که از سوی دربار به کار گرفته شده بودند.
تظاهرکنندگان، پس از تجمع در میدان ارگ و سبزه میدان، به سه دسته تقسیم شدند. 

1. نقطۀ ورود ملکه اعتضادی در مسائل 

سیاسی به احتامل فراون از حادثۀ 9 اسفند 

1331 بوده است. »موسی صربی« خربنگار 

نرشیۀ الیوم که در آن روزها در تهران 

بوده و با ملکه اعتضادی مصاحبه ای داشته 

می نویسد: »روز جمعه هفته اول فوریه 

یکی از دوستان نزدیکش به او گفت: ملکه 

آیا شنیده ای که شاه می خواهد ایران را برای 

همیشه ترک کند؟ اثر تصمیم و افکار این 

زن فردای آن روز آشکار گردید. مردم تهران 

برای نخستین بار زن جوانی را مشاهده 

کردند که اداره کنندۀ تظاهرات تازه ای شده 

است. تظاهرکنندگان او را روی دست بلند 

کرده و او در حالی که قاب عکسی از شاه 

در دست دارد روی دست مردان با صدای 

بلند زنده باد شاه می گوید«)مهدی نیا، 

1375، صص213-214(. پس از آن، ملکه 

اعتضادی در فضای پس از نهم اسفند 

1331 به دلیل تشنج و التهاب رشایط 

سیاسی و رسعت گرفنت رشد احزاب با کمک 

حسین علی دولتشاهی، »حزب ذوالفقار« را 

به طرفداری از محمدرضا پهلوی و با حامیت 

عده ای از اوباش در میدان شاه تأسیس 

منود)رهرب،1383، صص 303-305؛ معتضد، 

1374،ج2، ص854(.
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میرزاعبداهلل جندقی، معروف به میرزاشهریاری، از جمله شاهدان عینی آن روز، نقل می کند: 
»دسته سوم از محله بدنام )شهرنو( ناحیه َده به سرکردگی محمود مسگر با گروهی از زنان 
قلعه و خانم رئیس ها]در صحنه حضور داشتند[« )تربتی سنجابی، 1376 ،ص 105(. این 
گروه به سمت شمال شهر و تسخیر منزل مصدق به راه افتادند، به نحوی که در طی راه در کنار 
سایر اراذل و اوباش به غارت چندین ساختمان دولتی و همچنین چند دفتر روزنامه از جمله 
باخترامروز و دفتر مرکزی حزب ملت ایران که جزء طرفداران مصدق بود پرداختند)کینزر، 

1382، ص259؛ رجایی، 1383، ج2، ص1194؛ سفری، 1371، ص867(.
در این میان، تسخیر رادیو تهران، بی شک نقطة اوج حرکت کودتاگران بود. یکی از 
دستورات به گردانندگان دسته ها، سوق دادن آنان به سوی تصرف رادیو بود، چرا  که تصرف 
آن نه تنها بر چیرگی در پایتخت مهر تأیید می زد، بلکه در همراه کردن سایر شهرها به دولت 
جدید مؤثر واقع می شد. سرانجام، این امر در ساعت 15:30 بعد از ظهر به وقوع پیوست. 
در پی آن، زاهدی سخنانی مبنی بر سقوط حکومت مصدق و برنامه های آیندة خود در 
پست نخست وزیری اعالم داشت. پس از آن، ملکه اعتضادی به سخنانی برعلیه مصدق 
و تعریف و تمجید از شاه پرداخت. این آشوب تا ساعت 16:30 در ساختمان رادیو تهران 
ادامه یافت)زعیم، 1378، صص304 و307؛ روزنامةکیهان، 1332/5/29، 4؛ روزنامةاطالعات، 

.)5 ،1332/5/31
 در حدود ساعت 17 جمعیت خود را به سمت خیابان کاخ رسانده و پس از آن به منزل 
مصدق هجوم آورده و در کوتاه زمانی با مقاومت اندکی که از سوی گارد محافظ مصدق 
صورت پذیرفت، در حدود ساعت 20 منزل نخست وزیر مورد غارت اوباش و اهالی شهرنو  
قرار گرفت، به نحوی که حتی شیرآالت آب، کاشی ها و سیم های برق را غارت کردند و 
یخچال منزل مصدق به قیمت سی و شش دالر به فروش رسید)گازیوروسکی، 1384، ص 
277؛ مصدق، 1369، ص119؛ مهدی نیا، 1375، ص348(. با هجوم کودتاگران، مصدق خود 
را به منزل مجاور رسانید و خود را تسلیم دولت زاهدی کرد. محمدرضا پهلوی حرکت 28 
مرداد را معجزه ای قلمداد نمود که در پی آن مردم به نفع شاه تجدید عهد و پیمان نمودند. پس 
از آن، زاهدی، که نخست وزیر انتخابی آمریکا و انگلیس محسوب می شد، همراه با روزولت 
به دیدار هندرسون شتافت و این پیروزی را جشن گرفتند)Rahnema, 2012,pp 665- 664؛ 

Balaghi, 2013,p 84؛ استادوخ، ک 3/52، پ 50، ب 2-1(.

پس از پایان کودتا و روی کارآمدن دولت زاهدی، مصدق محکوم و هریک از عامالن 
کودتا به نحوی به پاداش خود رسیدند. شعبان جعفری لقب پهلوان و زورخانه ای را گرفت. 
برادران رشیدیان، از بانکداران معتبر ایران شدند. نظامیان حاضر در کودتا هریک به ترفیع 
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درجه نایل آمدند. اهالی شهرنو نیز مورد الطاف زاهدی قرار گرفتند )نجاتی، 1365، ص449؛ 
فاطمی نویسی، 1380، ص71؛ استادوخ، ک 52، پ 62، ب 2(، چنانکه زاهدی در 31 مرداد 
به دیدار اهالی جنوب شهر تهران رفت و قول مساعدت و بهبود اوضاع زندگانی آنان را 

داد)روزنامةکیهان، 1332/5/31، 4(.
پس از موفقیت کودتا، 900 هزار دالر باقی مانده از پولی که در اختیار روزولت بود، به 
همراه 5 میلیون دالر از اعتبار ادارة اصل چهار به دولت زاهدی داده شد و متعاقباً 2 میلیون دالر 
نیز به حساب زاهدی واریز گردید و دولت آمریکا نیز مبلغ 1/5 میلیون دالر به عنوان جایزة 
نقدی به دولت زاهدی تقدیم کرد)صفایی، 1371، ص283؛ فردوست، 1369،ج1، ص182(. 
با به دست آمدِن پول های بادآورده برای زاهدی، وی نیز به جبران خدمات اهالی شهرنو 
پرداخت. زنان این محله، که به سرکردگی خانم رئیس ها در روز 28 مرداد در پی ماشین سپهبد 
زاهدی حرکت می کردند، چون از سیاست اطالعی نداشتند و شعارهای سیاسی نمی دانستند، 
در مخالفت با دکتر مصدق و مّلیون کلمات و جمالت سخیفی به کار می بردند و با الفاظ 
رکیک قربان صدقة شاه می رفتند. آنها، پس از کودتا و به نخست وزیری رسیدن زاهدی 
دستمزد خود را دریافت کردند)بهنود، 1366، ص389؛ تربتی سنجابی،1376، ص106؛ دلدم، 
1325،ج2، ص487(. از جمله به دستور زاهدی اطراف شهر نو را دیوارکشی کردند و به تمام 
فواحش داخل آن اختیارات تام دادند و با این کار تا حدودی آرامش و امنیت بیشتری برای 
اهالی آن فراهم آمد. یکی از زنانی که سال ها در آنجا ساکن بود بیان می دارد: »اُون َوختا]قبل از 
کودتای 28 مرداد[ قلعه خیلی شلوغ بود، هرشب چاقوکشی می ُشد، خانُومارو مِِث ]مثِل[ بَرِه 
َسر می بریدند، اما حاال ] حدود سال های 1335[ اَمنه، زاهدی اَمنِش کرد، این دیفارو ]دیوارو[ 

زاهدی کشید دور قلعه« )زند مقدم، 1336، ص28(.
 پس از آن، به دستور نخست وزیر، پاسگاه هایی نیز بیرون از حصار شهرنو دایر شد و 
مردم به واسطة نقش زاهدی در دیوارکشی شهرنو اسم جدیدی بر روی این منطقه نهاده و 
آن را »قلعه زاهدی« نامیدند و متعاقب این الطاف، زنان شهرنو ابزاری شدند برای دولت 
در راستای دستیابی به منافع مورد نظر و نیازِ خود، تا در مواقع الزم از آنها بهره برداری 
و سودجویی نمایند)تربتی سنجابی، 1376، ص105؛ مدنی، 1389،ج2، ص35 ؛ پیرانی، 
1388، ص147؛ شهری، 1368، ج6، ص299(؛ چنانکه مقاومت دولتیان در برابر فعالیت های 
اصالحِی »سازمان انجمن مرکزی مبارزه با فحشا و فساد« در سال 1335ش. حکایت از 
موضع گیری مطروحه دارد)ساکما، 220/18603، صفحة 17(. از این رو، به احتمال فراوان 
اقداماتی در راستای اب طال  پ روان ة  ک س ب  ام اک ن  ف س اد در سایر نقاط تهران از جمله خیابان های 
جمشید و سراب در سال 1337ش. به دستورِ وزیر کشور سپهبد باتمانقلیج، گامی مؤثر برای 
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متمرکز کردن این زنان در یک نقطه و تحت نظر داشتن آنان برای به کارگیری در مواقع لزوم 
بوده است)ساکما،290/1072، صفحة3(.  

به نظر می رسد نقشی که اهالی شهرنو)قلعه زاهدی( در کودتای 28 مرداد در کنار سایر 
عناصر اجیر شده ایفا کردند، موجب شد تا شاه و دولت، نوعی خودمختاری به آنها اعطا 
نمایند. این زنان، که خود را از نظر اجتماعی در پایین ترین طبقات می دانستند، با خدماتی 
که در راستای برجا ماندن و استحکام و حمایت از سلطنت نموده بودند، برای خود شأنی 
اجتماعی، فراتر از گذشته قائل شدند و از آن تاریخ به بعد با قدرت گیری سرکردگان این محلة 
بدنامِ پایتخت، دوران اوج فساد و افزوده شدن بر تعداد زنان این کانون فساد و افزایش قدرت 

خانم رئیس های قلعة زاهدی فراهم شد.

نتیجه گیری
یکی از منفورترین مشاغل از دوران باستان تا عصر پهلوی دوم، تن فروشی توسط زنان 
مقیم مراکز فساد بود. این امر، در تمام دوران تاریخ ایران با افت و خیزهایی جاری بوده 
است. اما به مرور زمان این زنان به سرکردگی سرپرستان خود که در دوران معاصر با 
عنوان »خانم رئیس« شناخته می شدند  به عنوان عناصری اجیر شده در جهت خواسته های 
صاحبان قدرت و ثروت وارد تحرکات نظامی-سیاسی شدند که شاید بتوان نقطة آغاز آن 
را در عصر قاجار و مقارن با دورة مشروطه دانست. در دورة پهلوی دوم، این گروه از 
زنان با واسطه یا بدون آن با دربار و عناصر فعاِل آن در ارتباطی تنگاتنگ بودند. آنها در 
محله ای موسوم به شهرنو اسکان یافتند که مدیریت و سرپرستی آن تا حدودی بر عهدة پری 
آژدان قزی و ملکه اعتضادی بود، که خود از افراد مرتبط با دربار بودند . زنان ساکن در این 
محل نیز آلت دست دولتیان و گاه به گونة غیر مستقیم ابزار دولت های خارجی بودند و برای 
کسب امتیازهای گوناگون به همکاری با آنها می پرداختند؛ چنانکه در کودتای 28 مرداد 
1332، با تحریک رابطان انگلیس و آمریکا در کنار سایر عناصر وارد صحنه شدند. این 
زنان، به دلیل آن که فاقد هرگونه عقیده و ایدئولوژی سیاسی بودند، در این حرکت صرفًا 
با انگیزة به دست آوردن وجهه اجتماعی و منافع اقتصادی وارد عمل شدند و پاداش آنها 
پس از پیروزی کودتای 28 مرداد، توجهات زاهدی در جهت عمران و آبادی این محله و 
درنتیجه کسب موقعیت بهتر و آزادی عمل بیشتر سرکردگان شهرنو بود. چنانکه این امر در 
سال های پس از آن نیز ادامه یافت تا به عنوان حربه ای کارآمد در اختیار دولتیان قرار داشته 
باشد. درواقع، در این سالها، شاهد »تغییر در نقش« جریان اجتماعی عوامل فساد جنسی 
هستیم. چنانچه زمانی که بزهکاری از جنبة فردی خارج می شود و ابعاد اجتماعی به خود 
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می گیرد، کارکردهای خود را نیز توسعه می دهد و به گونة مستقیم و ارادی یا به مثابه ابزار، 
در خدمت عوامل مؤثر بر متغیرهای اجتماعی و سیاسی وارد میدان می شود؛ همانگونه که 
این امر در دورة مذکور مشهود است. عالوه بر این، نمی توان اهداف رژیم در حمایت 
پنهان و آشکار از شهر نو را فقط سیاسی دانست. به هر حال، در رویکرد فرهنگی نظام ، 
گویا وجود چنین مراکزی در کنار دیگر سیاست ها و برنامه ها، می توانست مناسب و حتی 
ضروری تلقی شود، مسئله ای که بر اساس نظریة »نقش کار ویژه حفظ الگوی« پارسونز 

می تواند قابل مطالعه و بررسی باشد.
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