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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 [ ۱٣٩۶فروردین  ۲]  ۲۰۱۷رس ما ۲۲ ]تاریخ:[

 

 ی نعمت محمود نوسی: ژیرانیا رگذاریزنان تاث

تاریخ ایران و جهان به زندگی و سرنوشت چهره ها گره خورده است، هر یک خشتی گذاشته اند تا سقفی پدیدار شده، 

خشت هایی که گاه به قیمت زندگی و جان شان تمام شده است. در این معماری عظیم، زنان و مردان بسیاری نقش 

میان، زنان ایرانی در این گذار طوالنی، نویسنده برگ های بسیاری از کتاب تاریخ دویست سال آفریده اند. در این 

 اخیر ما بوده اند.

تاثیر مهم آنها در افزایش آگاهی عمومی، کاهش تبعیض علیه زنان، ارتقای سواد و موقعیت اجتماعی شان، مقابله با  

زی، موسیقی، سینما و ... یک لیست پر و پیمان فراهم  فشارهای مذهبی، مشارکت در پروژه های علمی، سیاست ور

کرده است. مجموعه ای که از امروز ایران وایر منتشر می کند، یک مقدمه است. افرادى كه اسمشان در این فهرست  

آمده، نماینده میلیون ها زن ایرانى هستند كه هر روز در ایران و كشورهاى دیگر بر زندگى خانواده و اجتماع خود 

ثیر مى گذارند. بدیهى است همه فعالیت ها و یا تمام افراد حاضر این مجموعه مورد تائید ایران وایر نیستند، اما تاثیر  تا

گذارى هیچ یك از افراد این لیست را نمي شود كتمان كرد. این لیست اولین سرى سلسله بیوگرافی های زنان تاثیرگذار  

بان ایران وایر پیشنهادات خویش برای غنای این مجموعه را با در میان  ایران است که به مرور تکمیل می شود. مخاط

 بگذارند.

  ۱٣۰۸دار شود. او سال  که توانست ریاست سازمان هواشناسی کشور را عهده  »ژینوس محمودی«، اولین زن ایرانی

کرده بود و به عنوان  در تهران به دنیا آمد. مادرش »کماله اجزاچی«، معلم بود. پدر او، »عباس نعمت« نیز تحصیل

 شود.گذار گراورسازی ایران شناخته میبنیان

عباس نعمت دستی هم بر نشر و روزنامه داشت. آن زمانی که حکومت در اختیار رضا شاه بود، پدر ژینوس توانست  

 امتیاز نشر مجله »طهران مصور« که بعدها با عنوان »تهران مصور« ادامه پیدا کرد را دریافت کند.

وجوی علم در دل طبیعت رفت. او چنان به »البرز«  ها و ابرها بود و به جستس در این خانواده اما عاشق کوهژینو

خواست  ناپذیر علم و تمدن بشر« در آن بود. ژینوس میهای آسیبترین گنجینهبسته بود که آرزویش ایجاد »بزرگدل 

حیوانات و موجودات ماقبل تاریخ را در قالب تصاویری  های باستانی و تمامی مدارک علم و تمدن، یعنی آثار تمدن

های علمی و تاریخی ها و کشفیات علمی، نوارهایی از صدای بعضی شخصیتوار، همه فروم میکروفیش و میکروفیلم

که ما حافظ و وارث همه علوم جهان باشیم، بسیار آوری کند زیرا باور داشت: »این را در آن گنجینه جمع و...« 

 ه ایران است.« برازند

خصوص پیدا کرده تحصیل در رشته فیزیک در دانشگاه و ادامه آن در رشته هواشناسی و تخصصی که ژینوس در این 

جا که تنها شخص های ترقی علمی را به روی او گشود تا آن گو و مقتدرش، پلهبود، به همراه شخصیت آرام، بذله 

 د. مورد اعتماد محمدرضا پهلوی در امر هواشناسی ش

های نشریات اقلیمی هواشناسی آسیا شروع بینی هواشناسی و تدریس تئوری آن برای دوره هایی چون پیشاو با شغل

دار آن بود، ریاست سازمان هواشناسی کرد و رییس اولین مدرسه عالی هواشناسی شد. آخرین پستی که ژینوس عهده

در واقع، ژینوس معاونت وزارت جنگ را برعهده  شد.ای از وزارت جنگ شناخته میبود که در آن زمان شاخه 
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المللی شرکت  های بینپایه سرلشکر به شمار می رفت. به همین دلیل، به عنوان نماینده ایران در کنفرانسداشت و هم 

 کرد.می

 »مونا«، دختر ژینوس می گوید:»همیشه به یاد دارم آن زمان که ایران بودیم، مادر در دفتر هواشناسی فرودگاه

کنم، به عشق این سرزمین و  گفت من هر کاری که برای هواشناسی می شد و میایستاد، به آسمان خیره میمهرآباد می

 مردم است.« 

شد. او برای اولین  های اداری خالصه نمیعشق او به هواشناسی و هرآن چه به کوه و دریا و باد مربوط بود، در پست

تفاده از اشعه آفتاب برای مصارف حرارتی پرداخت و مقدمات این بار در ایران به تحقیق و پژوهش در اس

 دار بود.چنین سرپرستی و تهیه »اطلس اقلیمی ایران« را نیز عهدهبرداری را فراهم کرد. ژینوس همبهره

نیز های کاری که به نقاط مختلف ایران داشت، پی گیر حقوق برابر برای زنان تاو در کنار مشاغل اداری و مسافر

کرده در امور صلح( و رییس انجمن »صلح دیهیم« بود و ریاست  بود. ژینوس عضو انجمن »زونتا« )زنان تحصیل

 هیات مدیره »جمعیت زنان وزارت راه و هواشناسی« را هم برعهده داشت. 

ای مستند پا به هکننده فیلمهای کودک و تهیهکننده و گرداننده برنامهدر همین زمان »هوشنگ محمودی«، اولین تهیه

های »آریانا«، »مونا« و »آرتین«. اما  زندگی ژینوس گذاشت؛ مردی که زندگی با او سه فرزند به همراه داشت به نام 

 نه تنها باعث محرومیت او از کار شد بلکه شوهر و در نهایت حیات او را نیز گرفت. ۵۷انقالب 

تحصیل به خارج از کشور فرستاده بودند. اما در پی   امه ژینوس و هوشنگ پیش از انقالب فرزندان خود را برای اد

ها ارزش و تنها مذهب آنو روی کار آمدن حکومتی مذهبی، مدارج علمی این زوج برای حکومت جدید بی ۵۷انقالب 

 ایمهم جلوه کرد. ژینوس به دلیل اعتقاد به مذهب بهایی کار خود را از دست داد و به همراه همسرش زندگی مخفیانه

 هوشنگ محمودی ناپدید شد و دیگر اثری از او یافت نشد. ۱٣۵٩را آغاز کرد. اما در مرداد ماه 

شدند و گروهی نیز  های اول انقالب با اعدام بهاییان همراه بود. اعضای محافل محلی و ملی ناپدید یا بازداشت میسال

د و در پی آن رییس »محفل روحانی ملی« اعدام شدند. در این میان، ژینوس به عضویت »محفل ملی ایران« درآم

 شد.

چنین »محفل ملی تهران« فعالیت داشت و عضو هیات معاونت آن بود. ژینوس با  او در چندین کمیته ملی بهایی و هم

 رساند. رفت و به خانواده آن ها کمک میاش در خطر بود اما به مالقات زندانیان بهایی میکه زندگیوجود آن 

که پاسداران خانه را  در منزل یکی از اعضای جامعه بهایی پس از نشست محفل ملی، در حالی ۱٣۶۰آذر  ۲٣او در 

 محاصره کرده بودند، بازداشت شد.

هیچ اطالعات و سندی از نحوه بازداشت، دادگاه، دفاعیات و حکم صادره برای ژینوس محمودی وجود ندارد. تنها 

منتشر شد. طبق   ۱٣۶۰مرکز موجود است که در تاریخ هفتم دی ماه  یک سند رسمی از دادستانی کل انقالب اسالمی

آن سند، ژینوس محمودی و هفت نفر دیگر از اعضای محفل ملی توسط »دادگاه انقالب اسالمی تهران« محاکمه شده  

 و به جرم »جاسوسی«، به اعدام محکوم شده بود.

هفته پس از بازداشت، بدون اطالع خانواده و هیچ  ژینوس در ایران یک سال و نیم پس از ناپدید شدن شوهرش و دو

او چند روز بعد توسط یکی از مسووالن زندان اوین به شکل غیررسمی از این خبر   سند معتبری اعدام شد. خانواده 

زهرا پیدا کنند؛ در قبری  گذار هواشناسی دریایی ایران را در »کفرآباد« بهشتگاه بنیانمطلع شده و توانستند آرام 

 منام. گ

 منابع 

/  ۱٣۵۵وگوی ژینوس محمودی با مجله »زن روز«، سال وگو با مونا محمودی، فرزند ژینوس و هوشنگ/ گفتگفت

 دفتر خاطرات ژینوس محمودی، »بنیاد برومند«. 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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