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در همان. سقوط كردتهران درخيابان جمشيد"زال ممد"يها هنوز شاه سقوط نكرده بود كه خانه
.و با بلدوزر ويران كردنديخلخالاهللا شهرنو را با حكم آيت،ي سقوط نظام شاهنشاهياولين روزها

آنيمالك اوليه زمين بسيار و پراتاق150 تا 100 از  كه مثل النه زنبور ديوار به ديواري خانه كوچك
و. بود"زال محمد"هم ساخته شده بود  اولي مشهور زمان پهلووي قديميها پااندازه از قمار بازها

كس. درتهران آني چند خانه برا بود كه دراين محلهياو نخستين  زنان تن فروش ساخت تا هم در
و كاريزندگ و هم كسب در مرداد اين خانه28يبعد از كودتا! كنند و دو خيابان هم ها زياد شدند

و در خيابان ديگر خانهي شخصيها در يك خيابان خانه. آن كشيده شد يها زنان تن فروش بود
و كارشان م را نجيبياول. محل كسب فرزندان خرد سال. شهرنورايو دومگفتنديخانه جمشيد

سكونت داشتند به خيابان دوم راه نداشتند، پليس» نجيب خانه« جمشيديها كه در خانهيزنان
ميها بچه و سال را اگر در شهر نو م ديدي كم سن هم. كرديجمع آنها مثل كرم در خيابان دوم در

سنياغلب وقت. لوليدنديم مرسيدنديمي سالگ15-14 به دختران. پيوستندي به جمع خيابان اول
م ميو پسران خود نان آلوده به انواع بزهكارشدنديدر اختيار مردان گذاشته خرج. آوردندي را در

مييك جمشيد را اغلبيها از خانهيبرخ ي خيابان اول سرقفليهاو خانهپرداختي از اوباش پولدار
 كه درخيابان دوم ولويبندرت پدر بچه هائ. بودي جنسيرا محل كسب نان از راه بردارداشت زي

بري سالگ12-10پسرها از همان. بودند معلوم بود مي جيب و كردنديو قاچاق مواد مخدر را شروع
مها از چاقوكشييا نوچه يك و اوباش ان بيشتر زنداني. دادنديميو تن به رابطه جنسشدنديو دزدها

و سال دوران شاه در زندان ميها كم سن جمشيد مركز توزيع. دادندي ايران را همين عده تشكيل
يك. مواد مخدر بود  از اين پسران جوانيا در بسته نجيب خانه عدهيها از خانهيهر صبح زود، كنار

و برايبه زحمت رو ميو بر سر پا ايستادن هروئين زير بيني بيداري زمين نشسته . گرفتندي يكديگر
و يا زنانيهائ شب ي كه بصورت همسايه در اين نجيب خانه زندگي كه تامين كننده خرج زن

مكردنديم يكآمدندي به خانه ها را از خانه از اين زنان بگذرانند، اين پسر بچهي تا يك شب را با
مكردنديمونبير  شبانه در طول تماميهاو اين مالقاتكردنديو آنها در كوچه شب را صبح

ي ساله اين زنان مورد اولين تجاوزها12-14ها، دختران در همين خانه. هفته ادامه داشتيها شب
ميجنس زنيهاو سپس در سالگرفتندي قرار و آشنا با اين حرفه تبديلي بعد خود به  سابقه دار

ت28ي كه در جريان كودتاي از زنانيبعض. شدنديم و همراه مرداد به اوباش هران كمك كرده بودند



و مرگ برتوده و،يا آنها با شعار زنده باد شاه  مرگ بر مصدق از جنوب تهران خود را به مركز شهر
 محله اطراف خانه مصدق در خيابان پاستور رساندند، بعدها صاحب چند صد متر زمين در همين

خايها شدند كه همه آنها نيز به خانه و نجيب و كار پر! نه اختصاص يافت محل كسب يدرجمع
، مهين بچه سر28يترين آنها كه در كودتا خوش بخت…ويباز، عصمت بابل بلنده  مرداد پشت

ب،ي زاغي اميرموبور، مصطف،ي مانند هفت كچالن، حسن انجيرياوباش وي رضا جگركمخ،ي شعبان
و معشوقه افسران اسم العا فوقيزن. بود"يملكه اعتضاد" نقش توده مردم راه افتادنددر… ده زيبا

و رئيس سازمان،يو رسم درارارتش شاه، از جمله سروان خسروان  كه بعدها در ارتش شاه ژنرال شد
ازعدب. دربار شاه هم رابطه داشتي از اعضاي با برخيملكه اعتضاد! ايران) ورزش(تربيت بدني

و خدماتيهائ مرداد با استفاده از رابطه28يكودتا از28ي كه در كودتاي كه داشت  مرداد كرده بود
و پيش از انقالب از ايران گريخت و ژاپن شد و. سهامداران بانك ايران گويا در اسرائيل مقيم شد

يكيها او در سال. اخيرا مرد و شايعات زيادديلتبي از نزديكان اشرف پهلوي بعد از كودتا به ي شده
و اينكه با اشرف پهلودر باره نقش او در شبكه  در اينيقاچاق مواد مخدر در زمان شاه وجود داشت

رويعكس. كار شريك بود وهاي كودتاچيها از تانكييكي از او وجود دارد كه روز كودتا  ايستاده
م ترين از پرخوانندهييك. داده بودند شهر لقبي را موطالئيپروين غفار! دهديبه سود شاه شعار

كه"شهرمايموطالئ" بود با همين نامي در ايران پاورق30و40مطبوعات دههيهايپاورق
مي مستعان آن را برايحسينقل عليا نويسنده. نوشتي تهران مصور سريو حجازي دشتي كه با  بر

م و هر سه و روان زنان رقابت داشت ازيپروين غفار! ايران شوندالزاكبخواستنديشناخت روح  بعد
شديكودتا يك و قصابي طوسي مصطفيرفيق شخص. از مشهورترين زنان ايران يها از چوبدارها

تهران خانه او را در قصابيجا"يهژبريزدان"بعدها. بود"يهژبر يزدان"معروف تهران پيش از
اين دوران كوتاه بود. شاه بودخارجه وزيري هم معشوقه اردشيرزاهدي مدتيپروين غفار! گرفت

و شخصي اعضاي يافتن دختران زيبا برايبراي تهران تبديل به دامي موطالئيپس از مدت  دربار
به. شاه شد راي هم بازي در چند فيلم فارس،ي سالگ40پيش از رسيدن  كرد، كه نقش دست سوم

و بيشتر بدليل زيبائ را. كردند از او درچند فيلم استفادهاشيداشت م» غفارييپر«او  كردند،يصدا
و نجيبيها بعد از آنكه خانه. فف پروين استكه مخ خانه تهران جمشيد را در دو خيابان شهرنو

 خياباني را ابتدا بردند در خانه ثابت پاسال در انتهاكردنديمي كه در آنها زندگيويران كردند، زنان
دا. جردن ديقوي بزرگ زمان شاه بود كه دسترانثابت پاسال نيز از سرمايه و در واردات اشت

ها همان. ايران كه نانشان در زمان شاه آجر شده بود تشنه به خونش بودنديو تجار سنتهايبازار
 نرسيده،ي سنگي بود با ديوارهايخانه ثابت پاسال قصر. كه حاال يك ملت تشنه به خونشان است



و گاندي در انتها14شمارهبايا به خيابان فرشته، در كوچه جردن ين خانه بر سر اين درا.ي خيابان
و چادر مشگ و سال حجت. سرشان كردنديزنان آب تربت ريختند ي بنام هادياالسالم كم سن

كهيا بعد از چند ماه، از ميان اين زنان عده. را برعهده گرفتآنهاي ارشاد مذهبي سرپرستيغفار  را
ب و سالشان زيادتر مودسن و و بعنوان زنان مدافع اسالم و دستچين كردند خالف مجاهدين

و سخنران كمونيست و هر متينگ ميها فرستادند مقابل دانشگاه تهران .شدي كه تهران برپا
زنيسرپرست م برعهده"زهراخانم" بنامي آنها را و زنانبستيداشت كه چادر به كمر يو به دختران

حتكرديملهحمكردنديميكه بحث سياس و همكارانش با چاقو به دخترهايو  بعدها اطرافيان
م م فيلسوف فاحشه. كردنديحمله بديا چند كلمهتوانستيها بود، چون و  كومونيسمي در باره قرآن

!اندياز جمله اينكه در كومونيسم زنان اشتراك. حرف بزند

ازانها زنداني نگهبانيتر بودند برا كه جوانيا ميان همين زنان، عدهاز و و تعليم ديدند تخاب شدند
به آنها گفته شده بود اگر شالق. گران زندان زنان تبديل شدند ترينشان به شكنجهيجمع آنها، قو

و كمونيست رف بزنيد و به بهشت خواهيد آنها كه طرح!تها را شكنجه كنيد، گناهانتان پاك شده
ميويژه مقاومت شهريهاو انتقال آنها به پادگاني كودكان خيابانيجمع آور  تا پس كنندي را اجرا

ها تبديل شوند، اين تجربه را پشت محافظ واليت در خياباني گاردهابهي آموزش مذهبياز اندك
 خانه ثابت پاسال نبودهين تهران نقش آفريشهردار حزب الله" نژادياحمد"سر دارند؛ گرچه مانند 

 بودند كه حاال صاحب كارخانه جورابيالم غفارنقش آفرينان آن دوران امثال حجت االس. باشند
و بجابرعهدهي را هم موتلفه اسالمهاينقش هژبر يزدان. است"استاراليت"زنانه ي گرفته است

و سلطه بر قصابخانه تهران، يك كشور را به قصابخانه تبديل خيابان جمشيد حاال. كرده است اداره
را تهران، اتومبيليها خيابانو درحاشيه همه"صيغه"يشده سايت اينترنت ها خيابان جمشيد

م ي را در جمهوري نقش ملكه اعتضادي دورانيهم برا"يفاطمه قائم مقام"شايد. كننديجستجو
علكهيهمان خانم. داشتياسالم و بدستوري معشوقه يكاو فالحيان بود  فالحياني از ايادي توسط

. ها كور شود مجهز به صدا خفه كن ترور شد تا رابطهيدر اتومبيلش با اسلحه كمر"يسنجر"بنام
و ياران سعيد امام! را يكبار ديگر بايد از ابتدا خواندي دوم خرداديها روزنامه( ازيتا كينه فالحيان

ويو گنجيامثال عمادالدين باق  با سادهيخيابان جمشيد را خلخال.) را دوباره پيدا كرد...و حجاريان
بهيلوح و فحشاء در ايران ريشه كن شوديقساوت بجا آلوده يا. قضاوت ويران كرد تا فساد

و هر سقوط اخالقيندانسته پيشان و اختالس و فحشاء و يا سرانجام فهميد فساد ي خاك را بوسيد
و نابرايديگر ميبر در جامعه از دل حاكميت نيماه". آيدي در آن جامعه بيرون ي از سر گنده گردد،
و"زدم  امروز جامعه ايران بازتاب همين فساد در حاكميت است، جامعه آينهي اخالقي تباهفساد



و سقوط اخالق. حاكميت است و فحشاء و بارها فراتر از دوران پيش از انقالبياين فساد  بارها
و مبارزه با مفاسد در خياباني كه اين روزها براير تكرايبدين ترتيب آن باز. است  ها راه انداخته اند

مبهيبه بهانه بدحجاب و يا فالن كنسرت حمله  مقابله با فساد كه اتفاقاي نه براكنند،ي خانه سينما
و تباهيبرا و مبارزه بايد ابتدا. استي مقابله با اعتراض به اين فساد در اگر غير از اين بود، مقابله

م ا.شديحاكميت شروع ز بيم سقوط دست به شروع نيز خواهد شد، همانگونه كه شاه وحشت زده
و نصيري و هويدا و رئيس ساواك( آن زد بهيخود را زندان) نخست وزير و در تلويزيون خطاب  كرد

م! انقالب شما را شنيدميصدا: مردم گفت ي كه اين شروع درجمهوردهدياما تمام شواهد نشان
و نتيجهنيزياسالم . حكومت شاه همراه بود همراه خواهد بود كه در آخرين ساليا با همان تاخير

نم: چرا؟ به اين دليل ساده دبريچاقو دسته خود را
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