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زنان مسلمان ايرانی با الهام از تعاليم اسالمی
با شجاعت و شهامت وصف ناشدنی ،در صحنههای
مختلفی حتی در ميدانهای رزم حضور يافتند .خواهران بسيج و
سپاه خرمشهر از جمله زنانی بودند كه در منطقه عملياتی باقی
ماندند و به كارهايی از جمله حفاظت از انبار مهمات و رساندن
آن به رزمندگان اسالم ،كندن سنگر ،تهيه و طبخ غذا برای
رزمندگان مشغول شدند .زنان غيور و شجاع ايراني گاه با دست
خالی و يا چوبدستی مزدوران بعثی را به اسارت گرفتند .يك شيرزن
سوسنگردی با چوبدستی خود چند سرباز عراقی را به اسارت گفت
و قهرمان ديگری تعدادی از آنان را در يك اتاق محبوس كرد و به
سربازان اسالم تحويل داد .آنان در شهرهاي مرزی دليرانه مقاومت
كردند ،گويی ترس را از ياد برده بودند و فقط به حق ميانديشيدند
و بس .آنان آيينه تمامنمای ايثار و فداكاری و اسطورههای شهادت
و شهامت بودند .فرار از دشمن برای ايشان مفهومي نداشت و بر
اين عقيده بودند كه تا آخرين نفس نبايد پشت به دشمن كرد.
شيرزنان سلحشور ايرانی خاطره مجاهدات و فداكاريهای زنان
مجاهد صدر اسالم را زنده كردند آنان تا سرحد جانبازی و شهادت
پيش ميرفتند و آرزوی شهادت داشتند.
در حاالت مرحومه «فهيمه بابائيانپور» ،همسر شهيد «غالمرضا
صادقزاده» ،گفتهاند كه وقتي امام خميني(ره) از فهيمه برای جاری
ساختن صيغه عقد درخواست وكالت كردند ،فهيمه با كالمی رسا
به امام عرض كرد« :جواب مثبت من مشروط
است!» اطرافيان با تعجب پرسيدند« :چه
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شرطي؟!» فهيمه به امام(ره) گفت« :به شرط دعاي شما برای
شهادت هر دوی ما در اين دنيا و قبول شفاعت ما در آخرت!»
همين روحيه شهادت طلبی است كه امام خمينی(ره) را به پيروزی
مطمئن ميسازد و می فرمايد« :من هر وقت بانوان محترم را
ميبينم كه با عزم و اراده قاطع در راه هدف ما حاضر به همه
طور زحمت؛ بلكه شهادت طلب هستند ،مطمئن ميشوم كه اين
راه به پيروزی منتهی ميشود ».و نيز می فرمايد ...« :بعضی از
خانمها قسم ميدهند كه شما دعا كنيد كه ما شهيد بشويم .من
دعا ميكنم كه آنها ثواب شهادت را ببرند و پيروز بشوند».
حضور و شرکت زنان در میدانهای نبرد علتهای مختلفی داشت
که بعضی از آنها عبارتند از:
الف ـ پرستاری و امداد رسانی به مجروحین
یکی از خواهرانی که خود در حماسه مقاومت خرمشهر حضور داشته
است ،میگوید« :در آن روزها خواهران دو دسته بودند؛ عدهای برای
مهماترسانی تعیین و تعدادی هم برای امدادگری راهی بیمارستان
شدند .ما به بیمارستان رفتیم .پشت سر هم مجروح میآوردند.
دست و پاها و بدنهای پاره پاره ،که در پتو و حصیر پیچیده
شده بودند .اوايل جرأت نمیکردیم به آنها دست بزنیم؛ ولی
کمکم عادت کردیم .خواهران هر کار نیاز بود ،میکردند ،از تخلیه
مجروحین و پرستاری تا کار در آشپزخانه و نگهبانی از بیمارستان.
امکانات بسیار کم و مختصر بود .مجبور بودیم سِ ُرمها را به میخ
آویزان کنیم ،روز به روز وضع بدتر میشد ...آب و
برق نبود و آب از شط میآوردیم و یا شستشو را
کنار شط انجام میدادیم .این باعث شد که آب،
عدهای از خواهران را تا وسط شط ببرد ...که
تعدادی از آنها غرق شدند)1(»...

«جنگ شروع شده بود که به اتفاق چند نفر از خواهران پرستار
داوطلبانه به مریوان رفتیم .یک روز خواهری را برای عمل آوردند
که دستش سفید سفید شده بود .حالت غش و بیهوشی داشت و از
ضعف مفرط رنج میبرد .ما بالفاصله به مداوای او مشغول شدیم.
بعد که حالش بهتر شد و از وضعش پرس و جو کردیم ،فهمیدیم
این خواهر اهل شمال است .چندی پیش که عملیات شروع شده،
نیمه شب به منطقه رسیده و اظهار داشته که میخواهم در یک
مرکز درمانی در کنار پرســتاران کـار کنم .او به مدت  72ساعت،
بیآن که چیزی بخورد ،در اتاق عمل پنسها را میشسته و دسته
بندی میکرده است .از بس که دستش داخل آب بوده ،خون به
دستش نرسیده و دست کام ً
ال سفید شده بود .این خواهر شمالی
پس از بهبودی ،مجدداً در منطقه ماند و به صورت تجربی به
پرستاری مجروحین جنگی پرداخت)2(».
خواهر  18سالهای كه خانه و كاشانه خود را رها كرده و راهی مناطق
جنگی شده ،چه هدفی جز رضای خدا و حفظ اسالم میتواند داشته
باشد؟ او با چه بينشی به تمامی اميال و خواستههای نفسانی خود
پشت پا زده كه شبها تا صبح به پرستاری از مجروحان میپردازد؟
او در خاطرات خود میگويد « :در آبادان و بيمارستان طالقانی به
عنوان امدادگر  ،بيست شب به طور مرتب نخوابيده بوديم .شبها
مجروح بيشتری میآوردند .اين كار را به خاطر عشق و عالقه

میكرديم .زمانی كه بچههای مجروح را در آن حالت میديديم،
همه چيز را از ياد میبرديم».
حضور زنان در نقش پرستار و پزشک در بیمارستانهای صحرایی
و پشت جبهه بسیار پررنگ بود و ما در اینجا تنها به چند نمونه
کوتاه اشاره کردیم.
ب ـ شرکت مستقیم در عملیاتها
خواهر جانباز« ،آمنه وهابزاده» چنین میگوید« :روز دهم جنگ،
همراه سیصد نفر از خواهران به جبهه اعزام شدیم .وقتی به ماهشهر
رسیدیم ،بعضی همان جا ماندند و من همراه بقیه راهی خط مقدم
شدم .آن زمان خط مقدم ،خرمشهر و آبادان بود .این مدت همراه
دکتر چمران بودیم و چون ایشان و همسر گرامیشان قب ً
ال به
ما آموزش چریکی داده بودند ،حتی قرار شده بود ،همراهشان به
لبنان هم برویم .خرمشهر که سقوط کرد ،ما تا پشت کشتارگاه
عقب کشیدیم و در بیمارستان ولی عصر(عج) مستقر شدیم .چون
خرمشهر خالی از سکنه شده بود ،از ما نیز خواستند تا شهر را
ترک کنیم .ما جزء آخرین نفراتی بودیم که از خرمشهر خارج
میشدیم .بعدها در عملیات ثامن االئمه و بیت المقدس شرکت
کردم .در والفجر یک شیمیایی شدم ...هفت بار مجروح شدم .پای
چپم ترکش خورده و تا به حال سه بار عمل شده و احتما ًال آخر هم
قطع خواهد شد)3(»...
برادر جانباز« ،ایرانخواه» ،چنین میگوید« :خانم فاطمه نواب
صفوی ،نوه شهید نواب صفوی ،به عنوان دیدهبان به طرف
بهمنشیر رفته بود .او با اطالعات مؤثر و مفیدی که از موقعیت
دشمن میداد ،در موفقیت عملیات نقش تعیین کنندهای را ایفا
کرد .در آخرین دیدار او را در حالی دیدم که پیکر شهیدی را با
خود حمل میکرد .معلوم شد که از یک عملیات موفق چریکی
بازمیگردد)4(».
خواهر «نوشین نجار» نیز ادامه میدهد« :گونیها را پر از شن
میکردیم و در نقاط حساس خرمشهر میچیدیم .شبها روی
پشت بام مسجد جامع با اسلحه ام نگهبانی میدادیم و هر چند
ساعت یکبار پست خودمان را عوض میکردیم)5(».
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«در جریان خرمشهر تعدادی از خواهران واقع ًا رشادتشان خیلی
بیش از مردها بود .خواهر «شهناز حاجیشاه» ،از نظر اخالق،
شجاعت ایثار و تقوا و طهارت الگوی ما بود .مردانه میجنگید .با
وجود شدت درگیریها در این چند روز ،کسی تار مویی از ایشان
ندید و کالمی به جز سالم نشنید .وقتی برای استراحت به عقب
برمیگشتیم ،او به سرعت مشغول آماده کردن غذا میشد.
مقر همیشگیاش
شهناز حاجی شاه ،سرانجام به آرزویش رسید و جلو ّ
مکتب قرآن ،زمانی که آمده بود برای سنگرها غذا ببرد ،همراه
یکی از دوستانش «شهناز محمدی» ،بر اثر اصابت ترکش خمپاره
دشمن ،به شهادت رسید و از برادرش «حسین حاجیشاه» که د ّوم
آبان  59به این فوز نائل شد ،سبقت گرفت)6(».
«زهره حسینی» ،دختری پانزده ساله بود ،که در هفته اول جنگ
پدر شهیدش را با دست خود دفن کرد و یازدهم مهر  59نیز بدن
قطعه قطعه شده برادرش علی را که در مدرسه به شهادت رسیده
بود ،دفن کرد .مادر شهیدان شهناز ،حسین و محسن حاجیشاه،
برای آن که پیکر دخترش به دست مزدوران دشمن نیفتد ،خود
برای او قبر کند و او را دفن نمود.
خانم «بدیعی» نوعروس پانزده ساله بود .تنها چهل روز از ازدواجش
میگذشت ،وقتی جنازه شوهرش را آوردند ،خودش او را کفن کرد؛
با دستان خودش ،با دستهایی که هر کسی آن را ندارد!

ج ـ عکاسی و خبرنگاری جنگ
خانم «خدامرادی» یکی از خبرنگارانی است که در طول جنگ
عکسهایی به یادماندنی تهیه کرده است .وی در این مورد
میگوید« :اوایل انقالب ویزیتور روزنامه اطالعات بودم .بعد از
مدتی خبرنگار شدم .اواخر شهریور  ،59وقتی عراق به زادگاهم
کرمانشاه حمله هوایی کرد ،جهت تهیه عکس و گزارش به سمت
کرمانشاه رفتم ...بمباران مدرسه پسرانهای را به خاک و خون
کشیده بود»....
د ـ اسارت در جنگ
«فاطمه ناهیدی» آن روزها دختری بیست و چهار ساله بود که
پس از فارغ التحصیلی در رشته مامایی ،با سفر به مناطق محروم،
میکوشید تا در این عرصه آن چه میتواند ،انجام دهد .در یکی
از همین سفرها ،در شهر بم ،خبر جنگ را شنید و عازم جبهه شد.
خیلی زود نام او در سیاهه اولین کسان و اولین زنانی که به اسارت
عراق درآمدند ،ثبت شد .او و همبندانش« ،معصومه آباد»  17ساله،
«مریم بهرامی» و «حلیمه آزموده» 40 ،ماه در اسارت به سر بردند.
در دوران اسارت  17روز تمام اعتصاب غذا کردند تا آنان را از زندان
سیاسی الرشید به اردوگاههای مخصوص اسرا ببرند .برادران اسیر
هم باورشان نمیشد که آنان بتوانند تحمل کنند .سرمشق اسرا
بودند؛ با حجابشان ،کالمشان و استقامتشان.
زهره شريعتي

منابع:
1ـ نقش رزمی زنان در دفاع ،کنگره نقش زنان در دفاع و امنیت.
2ـ دوره درهای بسته ،فاطمه ناهیدی ،مریم برادران ،مؤسسه روایت فتح.
3ـ خرمشهر در جنگ طوالنی ،مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه
4ـ عشق و آتش( ،ویژه نامه بانوان فداکار مازندران) ،اسفند .80
5ـ نامه های فهیمه ،به کوشش علیرضا کمری ،چاپ دفتر ادبیات و هنر
مقاومت.
6ـ زن در آینه جالل و جمال ،آیت اهلل جوادی آملی ،مرکز نشر فرهنگی رجاء.
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ـ دوران بارداري اولين فرزندم بود .به توصيهي يكي از اقوام نمازم را اول وقت ميخواندم و هميشه با وضو
بودم كه بچهام پاك مطهر باشد.
ـ سال  1339به دنيا آمد .هر روز كه ميگذشت ،تأثير آن نمازهاي اول وقت و با وضو زندگي كردن را در
او مشاهده ميكردم .خيلي زودتر از ديگر بچهها نماز خوادن را ياد گرفت و با همراهي من در كالسهاي
تفسير قرآن ،سورههاي قرآن را با ذوق و شوق حفظ ميكرد .حيرت معلمش را برانگيخته بود .ميگفت:
«فهميه معلم من است! اگر شاگردهاي ديگر هم غلط بخوانند ،او زودتر از من متوجه ميشود».
ـ بعد از نماز داخل مسجد خانمها را جمع ميكرد و قرآن يادشان ميداد .ميگفت« :هر كسي دوست دارد
بماند تا از همديگر قرآن ياد بگيريم» .اگر حس ميكرد كسي احكام را نميداند ،به بهانهاي با او مشغول
صحبت ميشد و ميگفت« :ميخواهم از شما چيز ياد بگيرم!».
ـ براي شام سبزي پلو با ماهي پخته بودم .كنار اجاق گاز ايستاد و گفت« :مامان ،ميشه به كسي كه
امشب پول ندارد غذا تهيه كند ،از اين غذا بدهيم؟» ياد همسايه سر كوچه افتادم كه سه بچهي يتيم
دارد .فهميه مقداري غذا برد و به آنها داد .گفتم« :الهي خير ببيني فهيمه! كه يادم انداختي!» .سر سفره
كه نشستيم گفت« :االن به همهي ما ميچسبد .الاقل ميدانيم كه در همسايگي ما كسي گرسنه سر بر
بالش نميگذارد.».
مادر شهيده

ـ دفترچه ياداشت او را كه ميخواندم ،نوشته بود« :قرار است فرح ملكه محمدرضا پهلوي براي بازديد به
مدرسه ما بيايد .خانم معصومي گفته بايد براي استقبال از ملكه بيحجاب شويد .هر كس حجابش را برندارد
يا در مراسم شركت نكند ،از انضباطش كم ميشود ،يا اخراج ميشود .با اين حال من به هيچ قيمتي در اين
مراسم شركت نخواهم كرد ،حتي اگر مرا اخراج كنند!» .منتظرش بوديم كه چه كار ميكند ،اص ً
ال نرفت.
ـ اولين تظاهرات زنان ،تابستان  57از مسجد فتحاهلل در بازار شروع شد .كسي جرأت نميكرد
پرچم دست بگيرد و به راه بيفتد .فهيمه پرچم را برداشت و به راه افتاد.
خواهر شهيده
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ـ هر روز لولهكشي چند خانه را انجام ميدادم .به هين خاطر خيلي خسته ميشدم .يك شب وقتي به خانه رسيدم ،وضعيت
قرمز شد و فهيمه چراغها را خاموش كرد .اعتراض كردم كه با اين خستگي حاال هم بايد توي تاريكي بنشينم! گره
روسرياش را كه در حالي به سرش بود ،محكم كرد و گفت« :چراغ كه روشن باشد ،هواپيماي عراقي بمب و موشكش
را مياندازد .دوست داريد يك عده مردم فقط به خاطر اين كه شما دوست داريد چراغ را روشن كنيد ،جانشان را از دست
بدهند؟!» آن شب به خاطر چراغي كه من روشن كرده بود و او خاموش كرده بود ،يك ساعت كنارم نشست تا از دلم دربياورد.
ـ در دبيرستانهاي زنجان ،رشته رياضي فيزيك تدريس نميشد و آن عده از دختراني كه دوست داشتند در اين رشته درس
بخوانند ،بايد به دبيرستان پسرانه اميركبير ميرفتند؛ اما چون مدرسه پسرانه بود ،دختران زنگ تفريح نداشتند .فهيمه جز اين
دسته از دختران بود .ميگفت« :دخترها حياط مدرسه را فقط از پشت پنجره ميبينند و من حتي جلوي پنجره هم نميروم.
از اين دخترها كه اين طوري جلب توجه ميكنند و شئونات اسالمي را رعايت نميكنند ،خوشم نميآيد .دختر مسلمان بايد
با حيا و متين باشد».
ـ بعد از دبيرستان به قم رفت و در مدرسه كتب توحيد ،درس طلبگي ميخواند؛ زير نظر شهيد آيت اهلل قدوسي .آخر هر هفته
كه به زنجان ميآمد ،بعد از نيمه شب ميرسيد .وقتي من در ترمينال به دنبالش ميرفتم ،ذوق ميكرد و ميخنديد .ميگفت:
«آقا جان! ببخشيد ،خيلي اذيتتان ميكنم .حاللم كنيد» .ميگفتم« :اگر من دنبالت نيايم ،چه كسي بيايد؟!» سرش را پايين
ميانداخت ،دوباره عذرخواهي ميكرد .صدايش آن قدر آرام و دلنشين بود كه همه خستگي از تنم درميرفت.
پدر شهيده

ـ اوايل انقالب و جنگ ،به خاطر اين كه ما از طرف آمريكا تحريم شده بوديم ،ارزاق عمومي كم گير ميآمد .پدرش مقداري
برنج و روغن اضافي خريده بود كه در آينده كم نياوريم .وقتي فهيمه شنيد ،سري تكان داد و گفت« :چرا وسايل را زياد
ميخريد و احتكار ميكنيد؟! ميدانيد اين كار گناه است؟ االن همه دچار كمبود ارزاق هستند ،اگر شما احتكار كنيد ،گير بقيه
نميآيد .به اندازهي گذران زندگي بخريد .خدا بزرگ است و ما را درمانده نميگذارد.».
مادر شهيده

ـ دستهايش را دور زانو حلقه كرد و گفت« :آقا جان! نميتواني براي جبهه كمك مردمي جمع كني؟» گفتم«:خودم كه
نميتوانم اما  .»...گفت« :نه! منظورم كمك مردمي غير از خودتان .شما اگر خيلي كمك كنيد ،يك ماه حقوقتان را به جبهه
ميدهيد؛ ولي اگر كمك مردمي را جمع كنيد ،خيلي زياد ميشود» .كتابش را باز كرد و يك اسكناس دو توماني درآورد و
گفت« :اين هم اولين كمك .فردا توي مسجد با پيش نماز صحبت كنيد تا ايشان مردم را به كمك دعوت كند» .من هم از
جيبم يك اسكناس درآوردم و كنار اسكناس فهيمه گذاشتم .ظهر روز بعد با پيش نماز توي مسجد صحبت كردم .شب بعد
از نماز مغرب و عشا از كمكهاي مردمي جايي براي سوزن انداختن در حياط مسجد نبود .دو روز بعد با يك وانت باري كه
داشتم ،كمكها را به جبهه بردم .فهيمه از ذوقش فقط اشك ميريخت.
پدر شهيده

ـ سرما در زنجان بيداد ميكرد و بخاري نفتي چنان هنري نداشت كه بتواند با سرما مقابله كند .مخصوص ًا شبهاي برفي
امان آدم را ميبريد .يك شب از خواب بيدار شدم تا پتوي بچهها را مرتب كنم كه ديدم فهيمه نيست .اتاق را گشتم نبود.
از راه پله كه باال رفتم ،ديدم به حالت سجده صورتش را به زمين گذاشته است و سرسجاده خوابيده است .بيدارش كردم.
گفتم« :چرا اينجا خوابيدي؟!» روسرياش را مرتب كرد و آرام ُمهر را بوسيد و سجادهاش را جمع كرد .ميگفت« :آقاجان!
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ميداني كه االن برادران ما در برف و سرماي مريوان و كردستان چه سختيهايي ميكشند .آنها توي سنگرهاي سرد و يخ
مجال خوابيدن ندارند .ميجنگند تا آسيبي به ما نرسد .آن وقت شما راه پله خانه را سرد ميدانيد؟!» .فهيمه هر شب براي
پيروزي رزمندگان اسالم نماز شب ميخواند.
پدر شهيده

ـ وقتي ميخواست براي تبليغ به منطقه غرب برود ،دلمان راضي نميشد .گفتم« :فهيمه جان! هيچ ميداني آن منطقه
چقدر خطرناك است؟!»گفت« :براي تبليغ دين و آموزش قرآن به بچههاي ُكرد عازم منطقه ميشويم» .ديدم بر عكس
هميشه به حرفم گوش نميكند .گفتم« :به هر حال پدرت راضي نيست .ميگويد :فهيمه با اين كار آبروي ما را ميبرد!».
گفت« :يعني شما اين طوري فكر ميكنيد؟! به آقا جان بگو ،من باعث آبروريزي شما نميشوم .مايه افتخارتان ميشوم .يك
روزي به همين حرف ميرسيد و آن روز ميفهميد كه درباره من اشتباه كردهايد».
ـ شهيد آيت اهلل قدوسي هم كه استادش بود با اين سفر به خاطر هوش و استعداد باالي فهيمه موافق نبود .به او گفته
بود«:دخترم راضي نيستم به اين سفر بروي .شما بمان و حيف است درسات را رها كني و از آن دور بيفتي» .ميگفت« :وقتي
استادم اين حرف را زد ،به اين فكر كردم كه چرا ميخواهد مانع اين مأموريت شود .از ايشان پرسيدم :شما به جاي شهادت چه
چيزي به من ميدهيد؟! آيت اهلل قدوسي از جا بلند شد و گفت :برو دخترم .خير پيش .ان شاءاهلل كه سفرت بيخطر باشد».
مادر شهيده

ـ از بين  8 ،7نفر داوطلب براي اعزام ،قرعهي فال به نام فهيمه افتاد .روز ششم آذر راهي كردستان شديم .هنگام خداحافظي،
بچهها رهايش نميكردند .خيلي دوستش داشتند .توي اتوبوس كه نشستيم ،ديدم يادداشت مينويسد« :لحظات خوشي
نيست هنگام دوري .عجيب است برايم .به طور محسوسي وابستگي خود را احساس ميكنم كه حتي فكرش ،قلبم را به
درد ميآورد!» .مسير حركت از قم به كرمانشاه و كردستان بود كه برنامههاي اعزام را هم سپاه ترتيب داده بود .در كرمانشاه
در واحد خواهران سپاه استراحت كرديم .قبل از استراحت با لحن محبتآميز فهيمه همگي به خواندن زيارت عاشورا دعوت
شديم .به خاطر درگيري در جاده كرمانشاه ـ سنندج ،روز هشتم آذر به راه افتاديم .فهيمه به شدت متالطم بود و با خواندن
دعا سعي ميكرد ،آرام باشد .ساعت چهار و نيم به ديواندره رسيديم .فرمانده سپاه براي تقويت روحيه ما گفت« :نگران
نباشيد؛ كاليبر  50پشت سرتان در حركت است» .فهيمه با تبسمي پر معنا به تمثال حضرت امام(ره) كه روي زانويش بود،
اشاره كرد و گفت«:كاليبر  50هزار با ماست تا تو را داريم ،چه غم؟!» به فهيمه گفتم«:احساس دلتنگي ميكنم .انگار
پيشامدي در انتظار ماست!» .گفت« :قرآن ميخوانيم» .شروع كرد به تالوت قرآن .در يكي از پيچهاي گردنه وقتي بين
لندرور حامل فهيمه و اتومبيل عقبي كه حالت محافظ داشت ،فاصله افتاد ،ضدانقالبها ماشين را به رگبار بستند .ناگهان
يكي از گلولهها از كتف راننده گذشت .خون فوران ميزد؛ اما فرمان را رها نميكرد .با صدايي بلند گفت« :سرتان را ببريد
پايين تا دشمن متوجه حضور شما نشود!» .هنوز حرف راننده تمام نشده بود كه فهيمه سرش را پايين برد .چند دقيقه بعد
به درمانگاه متروكهاي رسيديم تا راننده سرپايي درمان شود .دست يكي از خواهران هم مجروح شده بود .خواستيم براي
پانسمان دست او از ماشين پياده شويم كه متوجه سيل خوني شديم كه از روي تمثال حضرت امام(ره) به راه افتاده بود .ابتدا
فكر كرديم فهيمه حرف راننده را گوش كرده ،وقتي سرش را بلند كردم مثل هميشه لبخند به لب داشت و خون از چشم
چپش مثل چشمه بيرون ميزد! متحير بود كه چرا فهيمه حتي نالهاي نكرد .با تمام ناامني جاده ،به سقز رسيديم .پزشك بعد
از معاينهاي مختصر شهادت فهيمه را اعالم كرد.
فتحيه فتاحيزاده

برگرفته از كتاب چادر خاكي /طيبه فرد
فرازي از مناجات شهيده:
«در خود نگريستن ،شهامت ميخواهد و الزمهي شهامت،
ايمان و آگاهي است كه با شهادت به حقيقت ميپيوندد.
خدايا! از درگاهت خواستارم كه در رابطه با اجتماع ،خود را آن طور به من بشناساني كه خود ميپسندي!
خدايا! قدرتي ده كه ظرفهاي وجودي عمرمان را خالي نگذاريم و به وسيلهي نيكيها آن را پر سازيم!
خدايا! قدرتي ده كه شناختي اصيل از اسالم داشته باشيم.
مهديا! باز آي و دل پر غممان را مرهم ن ِه!».
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ايثارهاي اين عزيزان را بارها و بارها در موضوعات ديگر نيز
مشاهده كردهايم .به طور نمونه مادراني كه چشم به راه بدن
بيروح فرزندانشان سالها انتظار كشيدهاند و يا مادراني كه
چند فرزند خود را با دل و جان و در اوج گذشت به جبهههاي
نبرد فرستادند و در آخر پيكر پاك آنها را تقديم اين انقالب
كردند و يا مادراني كه از فرزندان و جانبازان عزيزشان كه
ديگر توانايي و نشاط دوران جوانيشان را از دست دادند و
معلول و جانباز از جبهه بازگشتند ،پرستاري و مراقبت كرده
و ميكنند.
اينها همه بازگوكننده فداكاريها و دلسوزيهاي اين بانوان
در عرصه دفاع مقدس است ،و به راستي نقش اين زنان در
تربيت فرزندان خود و تشويق آنها براي مبارزه در راه دين و
ناموس و وطن و پرستاري از جسم ناتوان جانبازان ،بزرگتر
از آن است كه بتوان در كلمات و عبارات گنجاند.
درود و رحمت خدا بر مادراني كه بر بلنداي قله ايمان و شرف
قرار گرفتند و با اين كه همسران و فرزندان عزيزشان را از
دست دادند ،اين ايثار را افتخار بزرگ دانستند و آن را ناچيز به
درگاه الهي به شمار آوردند .و درود و رحمت الهي بر زنان و
همسران جانبازان دفاع مقدس كه با ايماني چون كوه استوار
و جان و روحهايي سرشار از تعهد در برابر اسالم ،صحنههايي
از گذشت و فداكاري آفريدند كه نه تنها براي ملل مسلمان
الگو براي پيروي است؛ بلكه به آزادگان جهان درسهاي
شرف ،پايداري و مقاومت ميآموزد.

 -2همان مدرك

امام خميني رهبر كبير انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران نقش زنان و مادران
فداكار و دلسوز را در پشتيباني از جبهههاي جنگ و دفاع مقدس بسيار بزرگ و عظيم
ميدانستند و بارها اين حضور و نقش را ياد ميكردند و ارزش و فداكاري آنها را ارج
مينهادند.
و همچنين درباره زناني كه با حمايتها و دلسوزيها و تشويقهاي خود باعث ميشدند
فرزندانشان براي دفاع از دين و ناموس و مرزهاي كشور خود به جنگ و مبارزه راغبتر
و مشتاقتر شوند توصيفهايي زيبا داشتند .و نيز به تمجيد از زناني كه در مناطق جنگي
و مراكز درماني از رزمندگان مجروح پرستاري ميكردند ،ميپرداختند.
امام خميني(ره) مقاومت و فداكاريهاي اين زنان و مادران بزرگ در جنگ تحميلي 8
ساله را اعجابآميز ميدانستند.
آن رهبر الهي ،در ميان اين ايثارها به نمونهاي از فداكاريهاي همسران جانبازان و
شهيدان كه شگفتانگيز و بينظير است ،اشاره ميكنند و درباره يكي از خاطراتي كه
فراموشنشدني است چنين ميفرمايند:
«اينجانب در طول اين جنگ صحنههايي از مادران و خواهران و همسران عزيز از دست
داده ديدهام كه گمان ندارم در غير اين انقالب نظيري داشته باشد .و آنچه براي من يك
خاطره فراموشنشدني است ـ با اين كه تمام صحنهها چنين است ـ ازدواج يك دختر
جوان با يك پاسدار عزيز است كه در جنگ هر دو دست خود را از دست داده و از هر
دو چشم آسيب ديده بود .آن دختر شجاع با روحي بزرگ و سرشار از صفا و صميميت
گفت« :حال كه نتوانستم به جبهه بروم ،بگذار با اين ازدواج ،دين خود را به انقالب و به
دينم ادا كرده باشم»)1(.
امام خميني(ره) ،به شدت معتقد بودند كه توصيف ،شرح ،بيان و تصويرسازي از اين
عملكردهاي بسيار بزرگ و شريف دختران و زنان مسلمان در پذيرش تمام سختيها و
رنجها در حمايت از دين خدا كه جلوه بزرگ آن مقاومت و پايداري در ازدواج با جانبازان
دوران دفاع مقدس با ضايعات فراوان ميباشد ،بسيار سخت است و به همين دليل
ميفرمودند:
«عظمت روحاني اين صحنه و ارزش انساني و نغمههاي الهي آنان را نويسندگان،
شاعران ،گويندگان ،نقاشان ،هنرپيشگان ،عارفان ،فيلسوفان ،فقيهان و هر كس را كه
شماها فرض كنيد ،نميتوانند بيان و يا ترسيم كنند .و فداكاري و خداجويي و معنويت
اين دختر بزرگ را هيچ كس نميتواند با معيارهاي رايج ارزيابي كند»)2(.
امام خميني(ره) در عين حال معتقد بودند كه تالشهاي الزم بايد انجام شود تا در حد
مقدور اين ارزشها و فداكاريهاي مادران و همسران شهيدان و جانبازان به توصيف و
ترسيم و تصويرسازي درآيد و براي اين نسل و نسلهاي آينده الگوسازي شود.
بايد توجه داشت كه اين فداكاريها فقط به اين موضوع اختصاص پيدا نميكند؛ بلكه

نحوه نگرش هر جامعه به زن ،با نقش زن
در تاریخ شکلگیری تمدن آن ارتباط دارد .در جامعهای که جایگاه برابر
زن و مرد را از لحاظ انسانی باور دارد،
زن به عنوان یک انسان در جامعه ایفای نقش میکند و با پذیرش برابری
زن و مرد در بعد انسانی ،برجستهترین
الگوها و نمونهها را در این زمینه ارائه میکند؛ اما در جامعهای که زن را ـ
پیش از آن که یک انسان بداند ـ یک
موجود مؤنث به شمار میآورد ،زن از ایفای نقش مؤثر در جامعه باز میماند و
برای ابراز وجود ،ناگزیر به استفاده از
ویژگیهای زنانه خود میگردد که همان فراهم آوردن زمینه لذت و بهرهگیری
مرد است( .مقالهی زن و تمدن /نوشته بنت الهدی صدر)
نسیبه یک زن بود .زنان قریش هم زن
بودند و تمامی آنها اعم از نسیبهی مسلمان و زنان کافر قریش ،احساس
و عاطفهی زنانه داشتند؛ اما زنان قریش
همراه شوهرانشان به جنگ میرفتند تا ساز و دف بنوازند و کینههای
خفته را در دل آنان زنده کنند .آنها با خود
سرمه و سایه میبردند تا اگر یکی از مردان از جنگ باز میماند ،آنها را
به دست او بدهند و او را زن خطاب
کنند .اما نسیبه و دیگر زنان مسلمان در میدان جنگ حاضر میشدند تا نبرد
کنند و یا به مداوای مج
روحان و بیماران بپردازند و اگر مردان گریختند ،آنان پایداری کنند]1[...
دست نوشتههای بنت الهدی صدر ب
هترین گواهان اندیشه و نگاه او به جایگاه زن به عنوان مخلوقی مکلف است.
تکلیفی که با هیچ توجیهی از دوش
انسان مسلمان برداشته نخواهد شد و آن چیزی نیست مگر خدمت به اسالم.
زندگی شهيده بنت الهدی صدر مصداقی
است از همین تکلیفمداری زنی که اگر چه نتوانسته است در جایگاه
مادری و همسری نقش ایفا کند ،مادران
و همسرانی در مکتب تربیتی او رشد کردهاند و ارتقا یافتهاند که ثمرات
آن در طول تاریخ دیده خواهد شد.

ماجرا از آنجایی آغاز میشود که خداوند در سال  1316هجری
شمسی در شهر کاظمین به خاندان مکرم و فاضل صدر دختری
عطا میکند به نام «بنت الهدی» .او دوران کودکیاش را در بستر
علم و فقاهت رشد داد .مقدمات اجتهاد ،فقه و اصول را نزد برادرش
شهید سیدمحمدباقر صدر فرا گرفت و آشنایی با آموزههای اسالمی
هر روز بیشتر از قبل بنت الهدی را متوجه رسالت تاریخیای میکرد
که گویی بر دوش همهی انسانهای آزاده نهاده شده است ...برخی
آن را میفهمند و برخی از کنار آن به راحتی عبور میکنند .بنت
الهدی در آغازین سالهای فعالیت جهادیاش و در سن و سالی
پایین ،روزنامه دیواریهایی با مضامین اسالمی و فرهنگی تهیه
میکرد و آن را به دست کسانی میرساند که احساس میکرد برای
آنها مفید و ضروری خواهد بود.
بنت الهدی بزرگتر میشود .بزرگی او همراه است با عمیقتر شدن
فهم او از اسالم و مکتب شهید صدر .اگر از توضیح فضائل اخالقی
او بگذریم میرسیم به اقدامات بزرگ وی در حوزهی اجتماعی.
سیده شهیده از مؤسسان و بنیانگذاران مدارس «الزهراء» وابسته
به «صندوق خیریه اسالمی» در بغداد و کاظمین و نجف بود.

( ۱۹۶۷م) هدف او از تأسیس این مجتمعهای آموزشی ابتدایی و
غیرابتدایی مقابله و رویارویی با فرهنگ مادی که موجبات فساد و
انحراف اخالقی را فراهم میکرد ،بود .همچنین برای ارتفا جایگاه
زن ،به دنبال نشر فرهنگ اسالمی صحیح بود .در این راستا او
به مواد درسی رایج آن دوره مواد دیگری از دروس عقیدتی و
تربیتی اسالمی نیز به صورت فشرده و تف ّننی اضافه کرده بود.
بانو صیدلی ،مدیر «مدارس الزهراء» ،در این باره میگوید« :یکی
از راههای مقابله با ترویج فساد اخالقی اهتمام و عنایت به تربیت
نوین دختران و پرورش جهتدار و هدفمند آنهاست.
این مسأله انجام نمیشود ،مگر از طریق ایجاد مدارس اسالمی که
برای این منظور اختصاص داده شدهاند .شهیده بنت الهدی برای
تأسیس این مدارس ملّی رسمی ،که تحت پوشش قوانین حکومتی
بودند ،تالش فراوانی کرد و بیش از دو ماده درسی نیز برای تربیت
دختران در این مدارس به سایر مواد درسی اضافه نمود .وی بانوان
شیعه معلمهای را که دارای کفایت علمی و مزایای خاص بودند
و به شئونات اسالمی التزام داشتند ،بر این کار گماشت تا اسوه و
الگوی دختران قرار گیرند و نام این مدارس را «مدارس الزهراء»
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گذاشت .مرکز این مدارس را نیز بغداد و کاظمیه قرار داد .این
مجتمعها شامل مهد کودک ،مدرسه ابتدایی و غیرابتدایی بودند.
در این زمینه ،یکی از فعالیتهای مهم او آموزش فرهنگ جهتدار
و تربیت اسالمی هدفمند به معلمان و مد ّرسان این مدارس بود که
پس از پایان وقت مدرسه ،طی یک حضور الزامی به ایشان آموزش
داده میشد .حضور شهیده بنت الهدی در این مدارس بر مدار
خاصی میگردید و ایشان سه روز از هفته در هر کدام از مدارس
که مقتضی بود ،حاضر میشد و سه روز نیز به مراکز تعلیم نجف
اشرف تشریف میبرد .او دائم بین بغداد و نجف در حرکت بود تا به
امر تدریس و نظارت و توجه به مدارس بپردازد».
بانو صیدلی از مجاهدتهای این شهیده در این زمینه و در آن
دوران این گونه حکایت می کند« :بنت الهدی به من میگفت:
من روزم را در اداره مدرسه میگذرانم و ظهر را به بعضی از اعمال
شخصی و امور منزل میپردازم ،عصرها جلساتی را در خانه تشکیل
میدهم و به تدریس فقه و شرائع االسالم اشتغال دارم و پس
از پایان وقت ،در شبها به خواندن کتب اسالمی و فرهنگی و
فقهی میپردازم ».سیده بنت الهدی(ره) راه درازی را در راه تعلیم
و تعلّم پیمود و تدریس ،یک نمونه از کوششهای او بود .او با
تشکیل حلقههای تدریس در خانهاش در تالش بود تا عالوه بر
این که آن چه از فقه و دروس حوزوی نزد برادرانش آموخته بود به
زنان و پرورش زنان عالمه و آگاه ،ایشان را برای تح ّمل مسئولیت
ادامه این راه در آینده آماده کند .او تالش داشت چنان توانایی
علمی در شاگردانش ایجاد کند که بتوانند بر ایجاد حوزههای علمیه
بانوان قدرت پیدا کنند و بتوانند به نشر فرهنگ و تعلیمات اسالمی
بپردازند.
طراحی فرهنگ دینی عمومی
بنت الهدی در کنار تدریس ،در پی ّ
است که در آن ،افکار اسالمی را با روشهای منسجمی متناسب
با نیازمندیها و مقتضیات روز مطرح مینمود .یکی از مسائل
ذهنی بنت الهدی که چه در عرصهی عمل و چه در مقاالت او
در مجله األضواء به چشم میخورد ،مسألهی ارتقای فکری زنان
و حل مسائل آنهاست .یکی از آن موارد ارتقای مجالس زنانه و
ارائهی مدلی جدید برای مدیریت فضای زنان مسلمان است .یکی
از دوستان او در مصاحبهای میگوید« :ما در فواصل زمانی دور
جلساتی را برپا میکردیم و هر بار جلسه در خانه یکی از خواهران
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برگزار میشد .به طور طبیعی میزبان جلسه آمادگیهای الزم را
از قبل پیشبینی میکرد و برحسب سلیقه و نگاهش به جلسه،
وسایل پذیرایی از بانوان شرکت کننده را نیز مهیا میساخت .یک
بار جلسه در خانه خواهر  ...برپا شده بود .او از آن خانمهایی بود که
بسیار شیفته بنت الهدی بود و نصایح و توصیههای او را به گوش
جان میخرید .تدارک و پذیرایی او از حاضرین در حد متوسط بود.
در اثنای جلسه و هنگامی که داشت از مهمانان پذیرایی میکرد،
شهیده بنت الهدی با همان روش همیشگیاش ،یعنی با تبسم و
نرمی گفتار و مالیمت رو به آن خانم کرد و گفت« ،ای کاش این
وقتی را که برای تهیه ساندویچ و کیک و چای گذاشتهای ،فقط
برای تهیه شربت و شکالت میگذاشتی و بقیه وقت ارزشمند خود
را برای تهیه موضوعی مفید صرف و آن را برای حاضران مطرح
میکردی تا وقتشان هدر نشود و موقع بازگشت به خانههایشان
با دستهای پر و سودمند باز میگشتند».
به طور کلی آن چه از خواندن خاطرات مکتوبی که از افکار و
اعمال بنت الهدی قابل برداشت است نوع نگاه وی به زن به عنوان
یک هویت مستقل است؛ خواه مجرد یا متأهل .هویت مستقلی
که گاهی در نقش مادر ظهور میکند گاهی در فرزندی .نکتهی
مهم فصل مشترک همهی نقشهایی است که یک زن به عهده
میگیرد آن هم مسلمان بودن است .تمام تالش بنت الهدی همین
است که به همه زنان اسیر تهاجم غرب بفهماند که مسلمان بودن
تکلیف میآورد .او برای ترویج افکار خود در کنار همهی اقداماتش
نوشتن را انتخاب میکند .برخی ازکتابهای او از این قرار است1 :
 خاله گمشده  -2فضیلت پیروز است  -3خاطرات حج  -3ایکاش میدانستم  -5دو زن و یک مرد  -6دیدار در بیمارستان
 -7آن که در پی حقیقت است  -8شخصیت زن مسلمان  -9نزاع
و مذاکره  -10زن در حضور پیامبر
او در راه جهاد و مبارزه ،سختیها و مرارتهای بسیاری را به جان
خرید؛ اما هیچ گاه دلسرد نشد و عقب ننشست .او درباره مقاومت
و سخت کوشی و صبر و تحمل مشکالت در راه خدا این گونه
سروده است:
ای اسالم ما ،تو عزیزی و هر سختیای در راه تو آسان است...
در راه نشر پیام ارزشمندت تلخیهای روزگار شیرین خواهد بود
بنت الهدی به خاطر شرایط سخت زندگی و بیماری مادرش
که همواره باید در کنار او میبود و به خاطر همراهی برادر در
فعالیتهای اجتماعی و سیاسی ،نتوانست ازدواج کند و تا آخرین
لحظات دستگیری برادرش(که به جرم حمایت از انقالب اسالمی
ایران و از ترس ترویج آن در عراق او را دستگیر کرده بودند)
با خطبههایی زینبی در حرم حضرت امیر(عليه السالم) برادر
بزرگوارش را همراهی کرد و در نهایت با یک فاصلهی زمانی
بنت الهدی را نیز صبح یکشنبه  ۱۷فروردین دستگیر کرده و بنا
بر شواهدی ،شب سه شنبه  ۱۹فروردین  1359هجری شمسی
به شهادت رساندند .طبق نقلهای رسیده ،ایشان در زندان نیز
زیر شکنجههای صدام دست از مبارزه برنداشت .این گونه بود که
ثابت کرد اگر نمیتواند مادری باشد تا با تربیت فرزندش به اسالم
خدمت کند ،تکلیفی از او ساقط نشده است و باید به هر نحوی
که شده است در راستای اعتالی اسالم و هدایت امت کوشید .به

راستی بنت الهدی همان الگوی زن ثانی انقالب اسالمی است بعد
از زنان مبارز صدر اسالم.
او کسی است که درکالم مقام معظم رهبری زنی
شجاع ،عالم و متفکر نام می گیرد که می تواند
سرمشقی نمونه برای زنان انقالب اسالمی باشد.
خانم وجیهه الصیدلی درباره بنت الهدی در روزنامه «المنبر» چاپ
لندن نوشته است« :شهیده بنت الهدی با شایستگی و لیاقت تمام
توانست هدایت فعالیتهای اسالمی زنان را به عهده گیرد و حتی
میتوان گفت که وقتی بنت الهدی در جایگاه اصلی خود قرار
گرفت ،این رهبری و هدایتگری بود که از وجود او شرافت و زینت
یافت .همه میدانید که رهبری ،حاصل انتخاب و انتصاب نیست؛
بلکه نتیجه گزینش و انتخاب و بیعت است که پس از تالش
و فعالیتی مداوم و خستگیناپذیر ،به همراه شایستگیهای دیگر
همچون فرهنگ و آگاهی و حس تدبیر و حسن رفتار متناسب با
شرایط و واقعیتهای موجود به دست می آید».
الهه فالح نژاد

منبع :
دختری از تبار هدایت ـ نوشته ی خانم انیسی ـ بر بلندی های مکه – نوشته بنت
الهدی صدر
[ ]1بر بلندیهای مکه (مجموعه مقاالت) نوشتهی بنت الهدی صدر  /ترجمه مهدی
سرحدی
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نقش زنان در دفاع مقدس از دريچه رزمنده جانباز و امدادگر زهرا الماسيان
«زهرا الماسيان» يكي از همين زنان مقاوم است .گفتوگو با وي برگزريني از دفاع مقدس را پيش رويمان ميگشايد كه سطر
به سطرش را ايثار زناني چون الماسيان نگاشتند و چه نيك فرمود امام(ره)؛ « ...مقاومت و فداكاري زنان بزرگ در جنگ تحميلي
آن قدر اعجابانگيز است كه قلم و بيان از ذكر آن عاجز ،بلكه شرمسار است» .براي آشنايي با نقش زنان در دوران دفاع مقدس
و مقايسهاي با نقش امروز بانوان با زهرا الماسيان امدادگر رزمنده و جانباز سالهاي حماسه كه خواهر جانباز شهيد «محسن
الماسيان» و جانباز «حميدرضا الماسيان» است به گفتوگو نشستهايم كه از نظرتان ميگذرد.
مايليم بدانيم به عنوان يك بانوي جهادگر،
ورود به ميدان مبارزه با دشمنان نظام
اسالمي را چگونه آغاز كرديد؟
 16سال بيشتر نداشتم و در دبيرستان تحصيل ميكردم كه در
جريانات انقالب اسالمي قرار گرفتم .پدرم از فعاالن انقالب
بودند .از همان دوران با مشاهده اقدامات و فعاليتهاي پدر به
انقالب عالقهمند شدم .پدر در جلسات مذهبي شركت ميكرد،
اعالميههاي امام خميني(ره) را دريافت ميكرد و ما هم آنها را
تايپ ،زيراكس و دستنويس ميكرديم و در توزيع هم به ايشان
كمك ميكرديم .اكثر همراهانمان نيز از بچههاي مذهبي و
شناختهشدهاي بودند كه در اين راه كمكمان ميكردند .انقالب
كه به پيروزي رسيد همه ما ،جان تازهاي گرفته بوديم .خدا را شكر
ميكرديم كه امام خميني (ره) با خود نويد انقالب اسالمي را آورد
اما مدت زيادي از انقالب نگذشته بود كه دشمنان ،جنگ را به ما
تحميل كردند.
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چه لزومي داشت كه به عنوان يك زن
در آن زمان وارد كارزار شويد؟
بعد از پيروزي انقالب اسالمي و تشكيل سپاه پاسداران من به
همراه تعدادي از دوستانم كه در مسير پيروزي انقالب اسالمي
با هم همراه بوديم و همكاري ميكرديم ،به بيمارستان شير و
خورشيد آبادان كه امروز به نام شهيد بهشتي معروف است رفتيم.
در آنجا دوره كامل امدادگري و پرستاري را گذرانديم .تقريب ًا جزو
اولين گروه آموزش ديده امدادگري بوديم .بعد هم براي فعاليت
به بيمارستانها و درمانگاههاي اطراف شهر و روستاها براي كار
درماني و رسيدگي به امور درماني مردم مشغول شديم .در آبادان
بوديم كه جنگ آغاز شد .هر كس هر چه در توان داشت و از
عهدهاش برميآمد انجام ميداد .فرقي هم نميكرد در چه كسوت
و جايگاهي باشد در بحث پشتيباني ،امدادگري و خدمات حضور
داشتيم .تداركات و پخت غذا بيشتر بر عهده خانمهاي مسن و
كارهاي امداد و درمان بر عهده جوانترها بود .يك ماه بعد ،از
آبادان به همراه شهيد محمد حسينزاده دشتي به خرمشهر
اعزام شديم .آنجا هم رزمنده بوديم و هم به درمان مجروحين
ميپرداختيم .جنگ در خرمشهر به جنگ تن به تن كشيده شده
بود .هر كس مجروح ميشد ميآوردندش به درمانگاهي كه محل
اسكانمان هم بود .مجروحين بعد از مداواي اوليه از قبيل پانسمان
و . . .به بيمارستان اعزام ميشدند .من به همراه خانم صاحبي و
دكتر شهيد صادقي نزديك به خط مقدم كار امداد انجام ميداديم.
كارمان مداوا بود اما بايد به اصول دفاعي هم آشنا ميشديم ،مسلح
شده بوديم تا در موقع لزوم از خودمان دفاع كنيم .فرصت براي
جنگ نظامي هم نداشتيم ۸۵ .درصد خرمشهر را عراقيها گرفته
بودند.
از نحوه مجروحيتتان بگوييد.
تعداد مجروحين زياد شده بود ،حال تعدادي از بچهها وخيم بود،
وضعيت نامناسبي داشتند ،بنا به دستور دكتر صادقي بايد بچهها

را به بيمارستان آبادان ميرسانديم .هر طور كه بود خودرويي پيدا
كرديم و راهي شديم .به هر سختي كه بود بچهها را سوار كرديم
و رفتيم.
خيابانهاي خرمشهر پر شده بود از تكههاي كولر و بتنهاي
شكسته و كلي وسايل كه باعث كندي حركت خودرو ميشد ،اما به
هر ترتيب بود خودمان را به بيمارستان رسانديم.
در مسير برگشت از آبادان در نزديكي خرمشهر ،آن دسته از
نيروهاي عراقي پنهان شده در خرمشهر به ما حمله كردند ،نيم
ساعتي در آنجا درگير بوديم .نرسيده به مسجد جامع زير رگبار
شديدي قرار گرفتيم ،قصدشان كشتن همه بچهها بود .جلوي
ماشين را به رگبار بستند همان جا دو تير به من خورد ،مقداري كه
خودرويمان جلوتر رفت و از آنجا رد شده و از زير ديد مستقيمشان
خارج شديم ،سعي كردم از خودرو پيدا شوم اما ديگر حس و حال
حركت نداشتم .حالم بد شد ،بچههاي خرمشهر به كمكم آمدند و
من را پيش دكتر بردند.
جايي كه ما بوديم سر مرز شط بود و هر دو خيابان منتهي به
آبادان هم بسته شده بود ،مجبور بوديم با همان وضعيت تا شب در
خرمشهر بمانيم ،تا نيروها از تاريكي بهره ببرند .سرانجام با تالش
فراوان به بيمارستان آرين سابق يا همان شهيد طالقاني رسيديم.
وضعيت خوبي نداشتم .يك گلوله از پهلوي سمت چپم وارد شده و
از شانهام بيرون زده بود .يكي ديگر هم در ريه سمت چپ نزديك
قلبم مانده بود ،كل اعضاي بدنم هم آسيب ديده بود .چون مجروح
زيادي در بيمارستان بود كسي به من توجه نداشت ،كسي هم
نميدانست ميزان مجروحيتم چه مقدار است! تا صبح در بيمارستان
با همان شدت خونريزي ماندم .خودم هم از وضعيت خودم اطالعي
نداشتم .چشمانم ديگر ديد كافي نداشتند .مادرم از طريق بچههايي
كه من را به بيمارستان رسانده بودند ،از مجروحيتم اطالع پيدا
كرده و خودش را به بيمارستان رسانده بود .صبح دكتر به سراغم
آمد و از من پرسيد« :آب خوردهام؟!» من هم گفتم ،بله خوردهام!
ناراحت شد و گفت« :كي به
شما آب داده است؟!» خونريزي داخل بدنم بسيار زياد شده و آنها
را نگران كرده بود .بعد از آن عمل جراحي روي من انجام شد۲ .
هفتهاي را در بيمارستان بستري بودم ،بعد از آن حدود دو ماهي را
در بيمارستانهاي ماهشهر ،شيراز ،تهران و اصفهان سپري كردم.

از طريق دوستانم متوجه شدم كه چند روز پس از مجروحيتم،
خرمشهر سقوط كرده است .بعد از اينكه دوران نقاهتم را
سپري كردم هر ماه يكبار يا هر چند ماه يكبار براي كنترل
وضعيتم به بيمارستان مراجعه ميكردم .بعد از اينكه حصر
آبادان شكسته شد ،جمعي از خواهران دوباره راهي آبادان
شدند .من هم هر چند وقت يكبار به آبادان ميرفتم ،بيشتر
در خصوص كارهاي تبليغي براي خانمهايي كه آنجا ميآمدند
ميرفتم .براي بچهها هم كالسهاي عقيدتي ميگذاشتم .تا
اواخر جنگ هم با آنها در تماس و رفت و آمد بودم.
شما  ۲۰سال داشتيد كه به عنوان امدادگر و مبارز
وارد عرصه دفاع شديد ،با توجه به شرايط حضور
عراقيها در خرمشهر نميترسيديد؟ با توجه به
مشكالتي كه براي يك زن در آن بحبوحه جنگ
بود آيا از حضور و فعاليت خود پشيمان نشديد؟
من به واسطه فعاليت پدرم در دوران انقالب ،با مبارزه و
شرايط آن آشنا بودم اوايل انقالب شرايط بسيار دشواري
حاكم بود ،اما ايدئولوژي مبارزه برايمان حل شده و مشخص
بود .زماني كه در خرمشهر بودم ،با همه شرايط كنار آمده
بودم .اسارت ،مجروحيت و شهادت.
در همان ماجراي مجروحيتم در شرايطي كه خودرويمان
در محاصره عراقيها بود ،تا اسارت يا شهادت تنها چند قدم
فاصله داشتم ،اما همه اين شرايط و سختيها را از لحاظ ديني
براي خودم تفسير كرده بودم .كار براي خدا بود ،براي خدا
حركت كردن هم اسارت دارد ،جانبازي دارد ،شهادت دارد؛
فرقي نميكرد بر منطق خود مديريت كرديم و احساساتي
برخورد نكرديم .احساساتي وجود نداشت ،بايد تالش ميكرديم
وقتي همه چيز براي خدا باشد ،در سختترين لحظات نيز جز
شيريني چيز ديگري براي انسان باقي نميماند .هرگز هم از
حضورم پشيمان نشدم ،بايد ميمانديم ،ميدان عمل بود و
زمان ،زمان امتحان .تعداد زنان رزمنده هم كمتر از مردان نبود
اما شرايط در برابر حمله دشمن به گوشهاي بود كه حمايت و
پشتيباني در نبرد ،بسيار داراي اهميت بود و نقش مهمي را در
پيروزي و روحيه رزمندگان و سرنوشت جنگ داشت .اميدوارم
خداوند از اندك حضورمان راضي باشد.
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خانم الماسيان ،شما به عنوان يك زن
امدادگر مبارز در دفاع مقدس نقش زنان را
در اين دوران چگونه ارزيابي ميكنيد؟!
در دوران مبارزات انقالب اسالمي و پيروزي آن ،نقش زنان و
دختران مبارز انقالبي همپاي مردان ديده ميشود .همين زنان
زماني كه دشمن بعثي قصد تجاوز و ورود به خاك كشورمان را
داشت بار ديگر وارد عرصه شده و حضور يافتند.
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جبههها ردپاي زنان ايثارگر را خوب به ياد
دارند و با افتخار از آن ياد ميكنند.
زناني بودند كه فرزندان ،همسران و برادران خود را براي رفتن به
جبههها ترغيب و تشويق ميكردند و مدتها از حال و روزشان
بيخبر بوند ،تا اينكه عزيزانشان زنده به آغوش گرم خانواده
بازميگشتند يا به شهادت ميرسيدند و گاهي هم افتخار جانبازي
و جاننثاري را پيدا ميكردند .در هر صورت ،اين زنان بودند كه به
تمامي ،اين فرموده امام خميني را به منصه ظهور رساندند كه« :از
دامن زن مرد به معراج ميرود» حال پس از گذري كوتاه و يادآوري
خاطرات و نقش زنان به اين فرموده ميرسيم .زناني هم بودند كه
به رغم حضور فرزند ،همسر و يا برادرانشان خودشان را به پشت
جبههها ميرساندند و در امر پشتيباني فعاليت ميكردند .هر گاه
رزمندهاي عزمش را براي حضور در جبهه جزم كرده بود ،بيشك
يك زن ،پشت همت مردانهاش بوده كه روانه جبههها ميشد .واقع ًا
در بسياري از اوقات كه براي درمان و انتقال مجروحين به خط مقدم
ميرفتيم رزمندگان با ديدن ما ،روحيه قويتري پيدا ميكردند.
وقتي يك زن را ميان اين همه خطرات و شرايط دشوار
ميديدند ،محكمتر و استوارتر گام برميداشتند و باعث
شجاعت بيشتر در آنها ميشد .اگر امروز هم نگاه كنيم به
نقش محكم و پررنگ زنان پي ميبريم ،جنگ سخت به
پايان رسيده و امروز در شرايط جنگ نرم به سر ميبريم.
امروز هم زنان در تمام عرصهها ميتوانند بازواني قدرتمند براي
مردان باشند .امام خميني در جايي ديگر ميفرمايند« :نقش زنان
در انقالب اگر بيشتر از مردان نباشد كمتر هم نبوده است ».اگر
قلم زيبايي از طباطبايي در الميزان ديده ميشود بيشك مرهون
پشتكار همسر و حمايت ايشان بوده است .زماني كه عراقيها
تعدادي از دوستانم ،خانم دكتر معصومه آباد ،آذر بهرامي ،حليمه
آزموده و دكتر فاطمه ناهيدي را به اسارت گرفتند ،از ايستادگي و
شهامت اين زنان در بهت و ناباوري بودند اما وقتي مردان عراقي
به دست نيروهايمان اسير ميشدند ،چيزي جز ذلت و ترس ،از
آنها ديده نميشد .از همه اينها مهمتر آرامش فكر و روان رزمندهها
بود كه به واسطه حضور زنان در كانون خانواده ايجاد ميشد و
خود اين جريان روحيه نشاط و حماسه نيروها را ارتقا ميبخشيد و
مردان بدون دغدغه به جهاد ميپرداختند و زنان هم زينبوار پاي
اعتقادشان ايستادگي و صبوري ميكردند و به اين ترتيب موجبات
بركت و رزق رزمندگان در عملياتها ميشدند.

به نظر شما جامعه امروز ،نسل سوميها و
جوانان ،چه ميزان زنان انقالبي و مبارز دوران
انقالب و دفاع مقدس را ميشناسند؟!
متأسفانه در اين زمينه كمكاريهاي بسياري صورت گرفته است.
در گلزار شهداي خرمشهر قبور شهداي زن از مردان بيشتر است،
زناني بودند كه مسلح شده و به عنوان يك رزمنده در صحنه
مبارزه و دفاع از شهر حاضر شدند ،عده ديگري هم از زنان به
مداواي مجروحان و امدادگري و  ...پرداختند .اما بسي جاي تأسف
دارد كه با وجود حضور زنان ،تا به حال هيچ كتاب ،فيلم و ...
نتوانسته است به شايستگي اين حضور را به تصوير بكشد .در كل
هيچ تالش چشمگيري براي آشنايي نسل امروز با رسالت زنان از
ابتداي انقالب و بعد از آن در دوران دفاع مقدس ،صورت نگرفته
است .حتي گاه ًا برخي از افراد موافق حضور زنان در جبهه و خط
مقدم نبودهاند.
انتقال ارزشهايي چون ايمان ،صبر ،اراده و شجاعت
زنان مبارز به نسل سوميها بيش از پيش بر دوش
مسئولين امر در رسانهها ،مطبوعات و  ...است .چگونه
ميشود كه مادري فرزندش را به قربانگاه ميفرستد؟
عاطفه مادري اين شيرزنان كجا رفته بود؟ خواهري كه برادران
خود را از زير قرآن به سمت جبهههايي كه شايد بازگشتي برايش
نبود ،راهي ميكرد آيا از عطوفت خواهري بيبهره بوده است؟
خير اما براي حفظ اسالم و قرآن تسليم شدن درسي است كه
امروز جوانان ما بايد آن را به نيكي بپذيرند و به آن عمل كنند.
متأسفانه كمكاريهاي زيادي در اين زمينه يعني معرفي ،شناسايي
و آشنايي نسل سوميها ،از سوي مسئولين انجام شده است .در
سالهاي اخير چاپ خاطرات ،كتب و پخش فيلم و كليپهايي
ديده ميشود ،كه در برابر عظمت حماسهسرايي اين زنان بسيار
حقير و محدود است .حتي تعدادي از مسئولين هم خود اين زنان را
به خوبي نميشناسند و حتي برخي نميدانند كه ما زنان اسيري هم
داشتهايم .اگر كار معرفي و شناسايي زنان دالور و حاضر در دوران
دفاع مقدس ،به خوبي انجام ميپذيرفت ،ما شاهد روايتي مردانه
از جنگ و دفاع مقدس نبوديم .متأسفانه غبار فراموشي بر حضور
زنان دوران دفاعمقدس نشسته است و جنگ را خالي از زنان نشان
دادهاند كه الحق منصفانه و عادالنه نيست .اگر حضرت زينب(س)
نبودند ،هرگز حماسه كربال زنده نميماند و به ما منتقل نميشد.
من براي آيندگان احساس خطر ميكنم ،متأسفانه از شهدا نقش
ظاهري و مختصري در كوچههاي شهرهايمان باقي مانده است.
هيچ گاه از زنان جانبازي كه به خاطر شستن لباسهاي آلوده
و شيميايي رزمندگان مصدوم شدهاند ،حرفي زده
نشده است.
  

  

خانم الماسيان ،نقش امروز زنان را با توجه به
تحريمها و فشارهاي موجود اقتصادي و جنگ
نرمي كه در حال حاضر با آن دست به گريبان
هستيم چطور ارزيابي ميفرماييد؟ آيا زنان چون
دوران گذشته ميتوانند نقش برجستهاي ايفا كنند؟
در اينجا به فرموده امام خميني (ره) پيرامون نقش زنان
در انقالب و دفاع مقدس اشاره ميكنم كه« :زنان حق
بيشتري از مردان دارند .زنان مردان شجاع را در دامان
خود بزرگ ميكنند ،اگر زنان شجاع و انسانساز از ملتها
گرفته شود ،ملتها به شكست و انحطاط كشيده ميشوند».
همانطور كه امام خميني فرمودهاند ،حضور زنان شجاع در بين
ملتها ،بسيار با اهميت بوده و نقش اساسي را ايفا ميكند.
زنان همانطور كه در زمان جنگ در بحث پشتيباني مردان،
نقشي ارزنده را ايفا كردند امروز هم بايد دوشادوش مردان
به عنوان پشتيباني قوي گام بردارند .جامعه امروز هم نيازمند
همان حضور خالصانه و شجاعانه زنان است .براي زنان ايراني،
حضور در عرصههاي مختلف خود جهادي است عظيم .امروز
جهاد زن ،اجر عظيمي دارد ،همسرداري ،تربيت فرزند ،حضور
در عرصههاي اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و بينالمللي با توجه
به شرايط ديني و شرعي يك زن مسلمان ،بسيار قابل توجه
خواهد بود .حفظ عفت و حجاب در يك زن ايراني بسيار با
ارزش است ،زيرا در شرايطي كه در كشورهاي اروپايي از زن
به عنوان يك ابراز بهرهبرداري ميشود يك زن مسلمان ايراني
عالوه بر فعاليت در عرصههاي اجتماعي با حفظ كانون
گرم خانه و خانواده و به عنوان يكي از ستونهاي
اصلي خانواده ميتواند در جنگي كه به جنگ نرم
شهره است ،پيروزمندانه ،خاكريزهاي ناباوري
دشمن را فتح كند و به افتخارات عظيمي دست
يابد.
زنان امروز هم با جهاد عظيمي كه در پيش
دارند ميتوانند با اراده قوي بر دشواريها غلبه
كرده و در جنگ نرم پيروز شوند.

زيباترين و به ياد ماندنيترين خاطره آن
دوران كه در ذهن داريد را برايمان بگوييد.
محل درمان مصدومين و مجروحين خانهاي بود كه به خاطر
تعداد زياد رزمندگان ديگر ظرفيت نداشت .تعدادي از مجروحين
كه دست و پايشان قطع شده بود و حال وخيمي داشتند هم
در بين بچهها بودند .شهيد دكتر صادقي به من گفتند« :برو و
ماشيني پيدا كن و بياور تا مجروحين را به بيمارستان آبادان
برسانيم ،در غير اين صورت تعداد زيادي از بچهها شهيد
ميشوند» .به دكتر گفتم« :شوخي ميكنيد مگر در اين شرايط
خودرويي هست كه من از آن براي بردن بچهها استفاده كنم؟
در اين شرايط چهار پا هم پيدا نميشود ».شهر خالي از سكنه
شده بود ،در تمامي نقاط خرمشهر ،رزمندگان با عراقيها جنگ
تن به تن داشتند.
دكتر نگران بود ،اگر تا صبح صبر ميكرديم ،بچهها شهيد
ميشدند ،راهي خيابان شدم ،آن لحظه يك حس معنوي در
درون من به وجود آمد ،توسلي به حضرت امالبنين(ع) كردم و
او را به قلب شكسته حضرت اباالفضل (ع) قسم دادم كه اجازه
ندهد بچهها اين طور شهيد شوند .نميدانم حس و حال عجيبي
داشتم ،در فاصله بسيار كوتاه و كمي خودروي پاترولي را ديدم.
رفتم جلوتر ،گفتم« :آقا ما تعدادي مجروح داريم .ميخواهيم
به سمت آبادان ببريم ».راننده هيچ حرفي نزد .من را تا دم
در خانهاي برد كه مجروحين بودند .تا بچهها و مجروحين
چشمشان به ماشين افتاد بسيار تعجب كردند ،به اين ترتيب
لطف خدا شامل حالمان شد و به سمت آبادان رفتيم.
حرف آخر ...
روزي نميشود كه ياد آن روزهاي زيبا ،پرشور و پرحماسه
نباشم .هميشه دلم براي آن دوران تنگ ميشود .بهترين
لحظات عمرم را در آن زمان سپري كردم .دفاع ما دفاع از
حق مطلق بود .دشمن به خاك كشورمان تجاوز كرده بود .بايد
ميمانديم و از خاكمان دفاع ميكرديم.
ما آنجا جز عشق ،صفا ،محبت ،شهادت و ايثار چيز ديگري
نميديديم .همه خوبي بود .جز خوبي هيچ نبود .زماني ميرسيد
كه بچهها ناهار و شام نميخوردند اما مردانه و استوار پاي
آرمانهاي انقالب و اسالم ميايستادند .من همه اينها را مديون
روحيه واليتپذيرشان ميدانم.
آنها آمده بودند تا به نداي امام زمان خويش پاسخ بدهند .آنها
معرفت و ارادت خود را به واليت با خونهاي پاكشان امضا
كردند .اميدوارم امروز هم پاي انقالب و اسالم مردانه بايستيم.
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ـ هركاري از دستش برميآمد از ديگران دريغ نميكرد .امام دستور
داده بودند باسوادها به بيسوادها درس بدهند .او هم از هر فرصتي
براي اين كار استفاده ميكرد .دايي كوچك من وقتي كه بچه بود،
نميدانم بر اثر چه اتفاقي برايش مشكل پيش آمد و نتوانست در
مدرسه عادي درس بخواند .نگذاشته بودند مدرسه عادي هم درس
بخواند و خالصه بيسواد مانده بود .فهيمه سعي ميكرد به او درس
بدهد .مسج ِد محل هم شده بود كالس درس .خانمهاي بيسواد يا
كمسواد ميآمدند و فهيمه تا جايي كه ميتوانست برايشان درس
ميگفت.
شهيده فهيمه سياري /پرندهاي در عرش ،ص 63

ـ محمد جواد با عجله و خوشحال از مدرسه آمد و گفت« :امروز
درسمان ،پدر به مسافرت ميرود بود .من ياد گرفتم بنويسم «پدر»!
ميخواهم برايت نامه بنويسم!» دستي به سر و رويش كشيدم
و گفتم« :آدم براي كسي نامه مينويسد كه نشاني ازش داشته
باشد! ما كه نشاني از پدرت نداريم .مگر نميبيني من هم نامه
نمينويسم؟ من هم دلم برايش تنگ شده!» خيلي سخت بود.
به زحمت توانستم به او بفهمانم كه پدرش مفقود است .گفت:
«پس بايد چكار كنم؟ تو چكار ميكني مامان؟» گفتم« :من صبر
ميكنم ،تو هم از خدا بخواه بهت صبر بدهد».
آن سوي ديوار دل ،ص  /101راوي :همسر شهيد ذبيحاهلل عامري

ـ خبرآوردند پسرش مجروح شده .تركش خورده بود به گيجگاه
و خونريزي كرده بود .دكتر گفته بود بايد اعزام شود تهران .به
دكتر گفت« :اگر پسرم خوب است ،مجروح ديگري كه حالش
بدتر است اعزام كنيد» .دكتر گفت« :نه ،بايد اعزام شود» .خانم
علمالهدي برايش بليط هواپيما تهيه كرده بود تا همراه پسرش برود

بيمارستان .بليط را پس فرستاده و گفته بود« :مگر بچههايي كه
مجروح ميشوند ،مادرهايشان به دنبال آنها ميروند كه حاال من
همراه پسرم برود؟ از طرفي هم نميتوانم كار در جبهه را رها كنم
و به تهران بروم.
ستارههاي بينشان،ج،3ص /38خانم زهرا محمودي

ـ پايگاه المهدي بوديم .لباسهاي رزمندهها را ميشستيم .يك
روز خبر شهادت پسر يكي از خانمها را آوردند .ديده بوديمش
كه گهگاه براي سر زدن به مادرش ميآيد .خبر را كه شنيد آرام
گفت« :مال خدا در راه خدا ،اين امانتي بود كه بايد به خودش
برميگرداندم ».داشت آماده ميشد كه برود خانه؛ خواستيم براي
همدردي همراهش برويم ولي اجازه نداد .چند روز بعد كه برگشت
سر كار پرسيديم« :چرا به اين زودي آمدي؟» گفت« :شستن لباس
رزمندهها به من تسكين ميدهد».
ستارههاي بينشان ،ج ،3ص /30رواي :خانم زهرا محمودي

ـ ماشين جلوي ساختماني قديمي توقف كرد .گفتند اينجا چايخانه
است ،پايگاه پشتيباني جبههها .وارد ساختمان كه شديم دهانمان
از تعجب باز ماند .ساختمان پر از زنهاي پير و جواني بود كه
همه مشغول كار بودند .از همه شهرها آمده بودند براي كمك .پتو
ميشستند ،غذا درست ميكردند ،ملحفه اتو ميكردند و ...مسئول
ساختمان خانم علمالهدي بود ،مادر شهيد علمالهدي .زني مؤمن
و خوشچهره .با آغوش باز به استقبالمان آمد .چنان مهربان و
صميمي بود كه احساس ميكرديم سالهاست ميشناسيمش.
ستارههاي بينشان ،ج  ،3ص  /16راوي :خانم زهرا محمودي

ـ كاروان زينب به همت مادر شهيد علمالهدي پا گرفته بود.
همه از مادران ،همسران و دختران رزمندهها و بسيجيها بودند.
كمكهاي مردمي را جمعآوري ميكردند و بعد از بستهبندي
به شهرهاي جنگي ميفرستادند .كم كم در شهرهاي ديگر هم
كاروان پا گرفت و زنها هر كاري از دستشان برميآمد انجام
ميدادند .به ديدار خانوادههاي شهدا و ديدار از جانبازان ميرفتند.
لباسهاي رزمندگان ،ملحفههاي بيمارستانها و حتي پتوهايي را
كه در سنگر ،براي حمل مجروحين و شهدا استفاده ميشد ،همه را
شسته و آماده ميكردند.
ستارههاي بينشان ،ج  ،2ص41ـ40
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ـ همه كار ميكرد؛ بچهداري ،ترشي انداختن و مربا درست كردن.
اما هيچكدام از اينها مانع فعاليتهاي ديگرش نبود .خانمهاي
نهاوندي ميرفتند پاي جوي قيصريه شاهزاده محمد ،پتوها را
ميانداختند توي آب و يكباره آب قرمز ميشد .پاك كردن لكههاي
خون از پتوها راحت نبود ،اما آنها همه سعيشان را براي تأمين نياز
رزمندگان ميكردند.
  

شهيده اعظم شفاهي /آن روز هشت صبح ،ص42

ـ طرح يك مسابقه كتابخواني را داده بود و به بهترين خالصه
كتاب جايزه ميداد .جايزهها را با پول تو جيبي خودش ميخريد.
ميخواست عالقه بچهها به كتاب خواندن بيشتر شود .كافي بود
بفهمد مسجدي كتابخانه ندارد .سريع به آنجا ميرفت و چند
روزه كتابخانهاي راه ميانداخت .به خاطر همين اخالقش بود كه
دوستان زيادي داشت .همه از بودن با او لذت ميبردند.
شهيده فهيمه سياري /پرندهاي در عرش ،ص 54ـ55

ـ به لقمه حالل خيلي دقت داشت .ميگفت« :لقمه كه حالل
باشد ،بچه خود به خود در راه خير قدم برميدارد ».كشتيهايي
كه به جزيره ميآمدند ،گندم رايگان ميآوردند .مردم ميرفتند و
ميگرفتند؛ اما او هرگز نميرفت .به پسرها هم اجازه نميداد بروند.
ميگفت« :لقمه بايد از عرق كارگري باشد».
شهيده فاطمه نيك /تعبير يك خواب ،ص42

ـ گفتم« :تو كه شكر خدا وضع ماليات خوب است .چرا چيزي كه
در شأن و موقعيت اجتماعيات باشد نميپوشي؟» گفت« :كفش
گرانقيمت به چه كارم ميآيد؟ ميخواهم چه كار؟ كه زرق و
برق دنيا چشمم را كور كند؟! كه آنها كه امكان داشتن چنان
كفشهايي را ندارند ،دلشان بسوزد؟! نه ،ميخواهم مثل مردم
زندگي كنم .شهيده اعظم شفاهي /آن روز هشت صبح ،ص22ـ21

ـ اص ً
ال به مال دنيا وابستگي نداشت .به تأسي از حضرت زهرا سالم
اهلل عليها انگشتر و لباس عروسياش را به فقرا هديه كرده بود.
وصيت كرده بود تمام وسايلش را به مردم محتاج بدهند .نگران
وضعيت جامعه بود و براي آنها از هيچ تالشي فروگذار نبود.
شهيده فاطمه جعفريان /كفشهاي جامانده در ساحل ،ص 58

ـ خانم كيهاني را همه ميشناختند .از پزشكان بيمارستان سر پل
ذهاب بود .هم خانهداري ميكرد و هم دكتري و پرستاري .همين
كه بيكار ميشد ،آستينها را باال ميزد و براي مجروحين سوپ
درست ميكرد .انگار نه انگار همان دكتري است كه زير آتش
كاتيوشاي دشمن ،باالي سر مجروحان ميايستد و مداوايشان
ميكند .بالين نور ،ص  43و  /44راوي :خانم مهين جالليان
ـ عروس و داماد هنوز يك ماه از ازدواجشان نگذشته بود كه آمده
بودند جبهه .داماد سنگري شده بود و عروس در پشتيباني و امداد
فعاليت ميكرد .محل اسكانشان هتل هالل بود .ساختماني در
جاده آبادان ـ خرمشهر كه مدام در تيررس خمپاره و توپ قرار
داشت .شنيديم فقط يك پتو دارند كه وسط اتاق پهن ميكنند و
مينشينند .اما براي خواب چيزي ندارند .يك پتو برداشتيم و رفتيم
د ِر اتاقشان .آمدند د ِم در ولي پتو را قبول نكردند .گفتند« :ببريد
براي رزمندهها» .اصرار كرديم .گفتند« :نه ،ما به آنچه داريم قانع
هستيم».
ستارههاي بينشان ،ج  ،3ص  24و  /25راوي :خانم زهرا محمودي

ـ مادرم چند داغ ديده .برادر ،دو پسر ،برادرزاده و خواهرزاده .همه
اينها باعث شده بود قلبش دچار مشكل شود .زنهاي همسايه آمده
بودند خانه تا خبر پسر كوچكش را بدهند ولي كسي جرأت نكرد.
معلوم نبود بتواند بعد از پنج داغ ،خبر پسر كوچكش را تحمل كند.
امام جمعه ،نماينده مجلس و چند نفر ديگر صبح آمدند خانه ،اما
آنها هم نتوانستند چيزي بگويند؛ مادر خودش گفت« :ميخواهيد
چه بگوييد؟ خودم فهميدم كه غالم شهيد شده؛ دلم آگاه است17 .
الزم نيست از من پنهان كنيد ».بعد هم بدون اينكه اشك بريزد
بلند شد و از مهمانها پذيرايي كرد .روز تشييع جنازه هم با آرامش
بر بدن پسرش گالب ميپاشيد.
شهيده فاطمه نيك /تعبير يك خواب ،ص41ـ40

ـ دو پسرش با یک سال فاصله ،به شهادت رسیده بودند و همسر
بسیجیاش علی تلخابی نیز در والفجر هشت سال 1364به
فرزندان شهیدش پیوست .سال  1365از نماز جمعه به خانه برمی
گشتیم که هواپیماهای دشمن به قم حمله کردند و دیوار صوتی
را شکستند .هر کس در گوشهای پناه می گرفت ،اما او سرجایش
ایستاد ،کودک چند ماههاش را روی دستانش باال برد و فریاد اهلل
اکبر سر داد .هر وقت میگفتیم :مادرجان! شهر ،ناامن است .بیا
برویم روستا .آنجا از دست بمبها و موشکهای دشمن در امان
هستیم .میگفت« :تا وقتی که امام در جماران است و به جای
امن نمیرود ،من هم از جایم تکان نمیخورم» .در حج خونین
سال  1366مادر هم در مكه با حمله جنايتكاران آل سعود همراه
بسياري از زائران خانه خدا به آرزوی دیرینه اش رسید و خلعت
شهادت پوشید و به مالقات خدا رفت.
فرزند شهیده کبري تلخابی

ـ يك گروه اطالعاتي راه انداختيم .خواهران مطمئن و زيرك را
انتخاب كرديم و يك دوره سريع و كوتاهمدت برايشان گذاشتيم.
وظيفهشان جمعآوري اطالعات و اخبار در محدوده مكاني خودشان
بود .آن قدر دقيق بودند كه موقعيت تمام خانههاي خالي محلهها
را بدست آورده بودند .بعضيشان عرب بومي منطقه بودند كه در
محلههاي عربنشين رفت و آمد ميكردند .يكيشان عدهاي از
نيروهاي اطالعات ـ عمليات دشمن را كه با اهالي روستاهاي
نزديك اهواز و حاشيه جاده اهواز ـ خرمشهر ارتباط داشتند،
شناسايي كرد .با اطالعرساني به موق ِع خواهران ،نيروهاي سپاه
و بسيجيان محلي توانستند سه نفر از عراقيها را درون يك تانكر
خالي دستگير كنند.
ستارههاي بينشان ،ج  ،2س  /24راوي :همسر شهيد حسن باقري
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ـ براي عروسي از هيچكس ،هيچ هديهاي نگرفتيم .فكر كرديم
چرا بايد بعضي از وسايل تحميلي وارد زندگيمان شود؟ تمام
وسايل زندگيمان همين بود :دو تا موكت ،يك كمد ،يك ضبط
صوت ،چند جلد كتاب و يك اجاق گاز دو شعله كوچك .با هم قرار
گذاشتيم فقط لوازم ضروريمان را بخريم نه بيشتر.
شام عروسي ،ص  /51راوي :همسر شهيد مهدي باكري

ـ ستاد خواهران پاسدار انقالب تازه پا گرفته بود و مدرسه ،محل
اسكان و مركز فعاليتهايشان شده بود .چون شهر شبانهروز ،زير
بمباران دشمن قرار داشت ،شبها مجبور بودند با چادر و مقنعه
بخوابند ،كام ً
ال پوشيده .ميگفتند« :اگر نيمه شب مدرسه را زدند
و جنازهمان را از زير آوار درآوردند ،پوشيده باشيم ».ستارههاي
بينشان ،ج  ،2ص  /20راوي :همسر شهيد حسن باقري
ـ پنج تا بچه در خانه از سر و كول هم باال ميرفتند و او هم
مشغول درست كردن ترشي و مربا ميشد .البهالي شيشههاي
رنگارنگ ترشي و جيغ و داد بچهها حواسش به خواهرهايش بود.
يكي از شوهرش ميناليد و آن يكي از بچهها .نصيحتشان ميكرد
كه هواي زندگي و شوهرتان را داشته باشيد .خودش هم بيشتر
از همه هواي شوهرش را داشت .ميدانست كا ِر زياد باعث شده
فكر حج تمتع از ذهن شوهرش بيرون برود؛ خودش دست به كار
شد .در كارگاه سفيدآب سازي مادر شوهر مشغول شد و باالخره از
پساندازهايش توانست شوهرش را روانه حج كند.
شهيده اعظم شفاهي /آن روز هشت صبح ،ص  18و 19

«براى نخستینبار در تاریخ نهضت روحانیت ،زنان با ایمان قم نیز
در کنار مردان در حالىکه بسیارى کودکان خردسال خود را در بغل
داشتند ،به جمع تظاهرکنندگان خشمگین پیوستند .صحن حضرت
معصومه (س) و میدان آستانه و اطراف حرم و خیابانها از وجود
دهها هزار مرد و زن ،پیر و جوان موج مىزد ،جمعیت مرد و زن به
خیابانها ریختند تا با راهپیمایى خود به نفع آیت َّ
الل خمینى شعار
دهند و دستگاه جبار را به باد نفرین و لعنت بگیرند ،تا بدینگونه
سهم خود را در این حادثه بزرگ ادا کنند)1(».
«نقش زنان غیور و مسلمان قم در جنبش و شورش ضدحاکم
چشمگیرتر بود .بسیارى از این زنان فداکار و انقالبى ،کودکان
شیرخوارشان را
همراه آورده بودند .ورود زنان به صف تظاهرکنندگان از جانگذشته،
مردان را تکان داد و به خروش افکند)2(».
هنگامیکه خبر دستگیری امام در شهر قم پیچید ،مردم قم در
اعتراض به دستگیری ایشان دست به قیام زدند .عده زیادی در
مقابل منزل ایشان جمع شده و از آنجا در حالیکه شعار «یا مرگ
یا خمینی»سر میدادند ،به طرف حرم حضرت معصومه (س)
شتافتند .در بین آنان عده زیادی زن وجود داشت که پیشاپیش
مردان حرکت میکردند .بسیاری از زنان در حالیکه همراه مردان
شعار میدادند ،با صدای بلند گریه و ناله میکردند .حجتاالسالم
ناظمزاده ،یکی از شاهدان واقعه در این خصوص میگوید :زنان
مانند كسی كه فرزندش مرده باشد گريه میكردند و اشک
میريختند )3(.هنگامیكه عدهای از مردم در صحن جمع شده و
شعار میدادند و برخی هم مشغول سخنرانی شدند ،عدهای از زنان
در كوچه حكيمی قم گرد هم آمدند و خود را با انواع وسایل مجهز
کرده و پيشاپيش مردان در كوچه و خيابان به حركت درآمده و به
طرف حرم حضرت معصومه (س) حرکت کردند )4(.پس از اینکه
تظاهرکنندگان ،وارد صحن شدند و در آنجا تحصن کردند ،گروهی
از زنان پایینشهر؛ در حالیکه عکس امام را در دست داشتند و

شعارهایی درباره امام خمینی (ره) سر میدادند ،وارد صحن و به
تظاهرکنندگان ملحق شدند که در نتیجه آن ،هیجان زیادتری در
میان مردم ایجاد شد.
بنا به گزارش ساواک ،وضعیت قم در ساعت  9صبح  15خرداد
چنین بوده است« :جمعیت هنوز در صحن باقى است زنان در
مسجد اعظم به نفع خمینى اجتماع نمودهاند روحانیون طراز اول
در منزل حاج سید احمد زنجانى مجتهد جلسه مشورتى دارند)5(».
و نیز در گزارش شهربانى به تاریخ  42/3/27که درباره وقایع 15
خرداد تنظیم شده آمده است:
«زنها را هم به دنبال آنها (مردان) حرکت مىدادند و تعدادى قمه
و قداره زیر چادرهاى زنها و تعدادى هم در یک کیسه شکرى
ریخته...
بین افراد خود تقسیم کرده و وارد صحن مىشوند )6(»...گزارش
ساواک و شهربانی از حضور زنان ،بیانگر آن است که زنان
حضور چشمگیر و گستردهای در این قیام داشتهاند .پس از اینکه
تظاهرکنندگان مدتی در صحن ماندند ،قصد خروج از حرم را کرده
و با سردادن شعار و در حالیکه زنان پیشاپیش مردان حرکت
میکردند ،از صحن بیرون آمدند .اما هنوز چند قدمی بیشتر حرکت
نکرده بودند که مأموران به مقابله با آنان آمدند و ابتدا به زنان
که در صف اول بودند ،حمله کردند که در نتیجه آن ،تعدادی از
آنان کشته و مجروح شدند .پس از مدتی درگیری خشونتبار که
با حمالت مأموران رژیم و مقاومت مردم همراه بود ،مردم قم با
برجای گذاشتن شهدای زیادی که تعدادی از آنان زن بودند ،متفرق
شدند)7(.
به گفته حجتاالسالم سید حمید روحانی ،نقش زنان قم بسیار
چشمگیر بود و نخستین کسانی که در قم به شهادت رسیدند ،چهار
نفر از زنان بودند )8(.در میان زنان قم ،ساکنان محله چهارمردان 19
نقش عمدهتری در این تظاهراتها داشتند و در واقع آنان ،پیشرو
زنان قم برای شرکت در انقالب بودند .امام درباره پیشروبودن

زنان محله چهارمردان ،در تاریخ پنجم اردیبهشت سال ،1358
میفرمایند« :نام بزرگ ملت ایران در عالم به رشد سیاسی ثبت
شد؛ نام بزرگ قم در بین ملت ایران به رشد سیاسی و فعالیت و
جانفشانی در تاریخ ثبت شد ،نام بزرگ چهارمردان در فداکاری و
جاننثاری در تاریخ عالم ثبت شد؛ نام بزرگ بانوان ایران ثبت شد؛
نام بزرگ بانوان قم ثبت شد؛ نام بزرگ بانوان چهارمردان ثبت شد؛
بانوان قم و بانوان چهارمردان پیشرو این نهضت اسالمی بودند،
رشد سیاسی خودشان را اثبات کردند ،نهضت را راهنمایی کردند،
شما رهبران نهضت هستید ،بانوان رهبر نهضت ما هستند ،ما
دنباله آنها هستیم ،من شما را به رهبری قبول دارم و خدمتگزار
شمایم )9(».کشتار زنان در این تظاهرات ،لطمه سنگینی به حیثیت
رژیم شاه وارد ساخت .زیرا در تاریخ ایران رسم بر این بوده است که
برای زنان حرمت قائل میشدهاند و در تظاهرات و اعتصابات تا حد
امکان از ضرب و جرح و کشتار آنان خودداری میکردند؛ امری که
حتی در دوره استبداد قاجار نیز کمابیش رعایت میشد .در بسیاری
از حرکتهای ضداستبدادی علیه رژیم قاجار زنان پیشاپیش مردان
حرکت میکردند ،زیرا معمو ًال مأموران از به کار بردن خشونت
علیه زنان خودداری میکردند .اما رژیم پهلوی بدون رعایت حرمت
زنان ،بسیاری را مجروح و نیز به قتل رساند .کشتار مردم در 15
خرداد ،نفرت مردم از رژیم پهلوی را عمیقتر کرد و در نهایت
زمینههای سقوط این رژیم را با سرعت بیشتری فراهم ساخت.
مليحه خوشبين

پی نوشت
1ـ علی دوانى ،نهضت روحانیون ایران ،جلد  ،4تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی ،ص .49
2ـ حمید روحانی ،نهضت امام خمینى ،جلد  ،1انتشارات راه امام ،1359،ص .476
3ـ ساسان طهماسبی ،نقش زنان در نهضت امام خمينی،تهران :مركز اسناد انقالب اسالمی،چاپ
اول ،1385 ،ص.66
4ـ حمید روحانی ،نهضت امام خمینى ،جلد  ،1انتشارات راه امام،1359،ص.476
5ـ جواد منصورى ،تاریخ قیام  15خرداد به روایت اسناد ،جلد ،2تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی،
 ،1378سند ،15 /4ص .16
 -6جواد منصوری ،تاریخ قیام  15خرداد به روایت اسناد ،جلد  ،1تهران:مرکز اسناد انقالب اسالمی،
 ، ،1377سند  ،4/19ص .18
7ـ عبدالوهاب فراتی ،تاريخ شفاهی انقالب اسالمی (از مرجعيت امام خمينی تا تبعيد) ،تهران :مركز
اسناد انقالب اسالمی ،1379 ،صص  122ـ .125
8ـ افق حوزه 16 ،خرداد  ،1388شماره  ،231گفتگو با حجه االسالم روحانی.
9ـ صحيفه نور ،جلد  ،6ص .85

20

با شلیک مستقیم گلوله نقش بر زمین شدم!
روایت خواندنی بانوی جانباز انقالب
از 19دی سال  56قم
همگام با برگزاری همایش اسوه های صبر و مقاومت شنیدن
خاطرات روزهای پرشور حماسه و آتش و خون ،بانویی که به
دستور فرمانده نظامی و اصابت مستقیم گلوله نقش بر زمین شد،
خواندنی است.
«وجیهه زنجانی» بانوی انقالبی است که در اعتراض به چاپ
مطلب روزنامه اطالعات دیماه سال  56که در آن به حضرت
امام(ره) و روحانیت توهین شده بود ،همراه دیگر بانوان قم در
تظاهرات و اعتراضات روز  19دی و روزهای بعد از آن ضد رژیم
شاه شرکت کرد و به تأسی از حضرت زهرا(سالم اهلل عليها) در راه
دفاع از رهبر و والیت گام برداشت .این بانوی بزرگوار متولد سال
 1330است و در آن موقع  26سال سن داشته و فرزندانی نخبه در
خدمت به نظام اسالمی تربیت کرده است.
وی میگوید« :آن روز با چند از نفر از فامیل و از جمله خواهرزادهام
شیخ «مهدی غروی» که او هم از فعاالن و انقالبیون بود ،به
سمت حرم مطهرحضرت معصومه(سالم اهلل عليها) رفتیم .در
اعتراض به کشتار مردم از سوی روحانیون تحصنی در حرم بر
پاشده بود .بیرون حرم تشنج و داخل حرم تجمع و تحصن بود.
حال و هوای  19دی ،توهین به امام(ره) و کشتار مردم همه را
درغم و اندوه فرو برده بود .ما نیز در جمع متحصنین و معترضین
قرار گرفتیم .موقع بیرون آمدن از در حرم(معروف به اتابکی) وارد
خیابان ارم که شدیم ،سربازها و کماندوها ایستاده بودند .تا مردم را
دیدند به چشم خود دیدم که گروهبان به سرباز دستور داد« :شلیک
کن!» و سرباز اسلحه را مستقیم به طرف من گرفت شلیک کرد و
نقش بر زمین شدم!».
این بانوی جانباز انقالب اسالمی بقیه خاطره را از زبان همراهانش
چنین میگويد« :گلوله به باالی پیشانیام اصابت کرده بود .به
سرعت مرا به آن طرف خیابان داخل بانک انتقال دادند« .رضا
اسدی» انقالبی دیگری بود که بدن مجروح او را نیز به داخل بانک
انتقال دادند .او نیز از جانبازان انقالب است که در همین صحنه
مورد اصابت تیر قرار گرفت».

وجیهه زنجانی میگوید« :برای این که معلوم نشود ،مجروح
درگیری خیابان هستم و از گزند رژیم دور باشم ،همان جا وانمود
میکنند که بیمارم و با پوشش لباسهای اضافی ،من را به عنوان
خانم در حال وضع حمل به بیمارستان سهامیه (فاطمی) ـ چهار راه
شهداي فعلی مقابل بیت حضرت امام(ره) ـ منتقل میکنند و در
آنجا پرونده پزشكي تشکیل میدهند».
وی در ادامه خاطرهاش میگوید« :شب هنگام در بیمارستان خبر
پیچید که میخواهند به زخمیهای حادثه امروز تیر خالصی بزنند!
بالفاصله مرا با همان حال زخمی و سر و صورت باند پیچی شده
از روی تخت به فضای سبز پشت بیمارستان ،پشت شمشادها و
درختان بلند انتقال دادند .باران میبارید و هوای زمستانی سردی
بود .میلرزیدیم؛ اما یک چیزی به همه ما آرامش و گرمی میداد و
آن بشارت قرآن بود« :ان الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا» امیدوار
بودیم به این که راهی که میرویم راه درستی است و پیامهای
حضرت امام(ره) را که میشنیدیم ،بیشتر انرژی میگرفتیم».
این خاطره از خانم وجیهه زنجانی یکی از دهها خاطره این بانوی
پرتالش و انقالبی در دوران انقالب و پس از پیروزی و حتی زمانی
که پس از ازدواج ،با همسر خود زندگی جهادی را آغاز کردند،
ميباشد .و بر ماست که پیشکسوتان جهاد و شهادت در دوران
انقالب اسالمی و دفاع مقدس را به فراموشی نسپاریم.

شهادت  18بانوی قمی در مجلس
روضه حضرت زهرا(س(
18بانوی قمی در ایام فاطمیه سال  ،65حالی که در مجلس روضه
حضرت زهرا(س) شرکت کرده بودند ،بر اثر بمباران هوایی دشمن
بعثی به شهادت رسیدند.
ساعت  16:30روز  24دیماه سال  65هنگامی که جمعی از بانوان به
رسم هر ساله در منزلی واقع در چهار راه سجادیه خیابان انقالب قم
گردهم آمده بودند تا به مناسبت ایام فاطمیه(س) ،روضه حضرت
زهرا(س) را اقامه نمایند ،آژیر وضعیت خطر شنیده شد و قبل از هر
گونه اقدامی ،هواپیماهای دشمن بعثی آن منطقه را بمباران و مردم
بیگناه را به خاک و خون کشیدند.
در این میان ،مجلس روضه حضرت زهرا(س) نیز از یوغ حمله
هوایی بینصیب نماند و طی آن ،هنگامی كه سخنران مراسم ،در
حال روضهخوانی و شرح مصیبت وارده بر حضرت زهرا(س) بود،
 18تن از بانوان شرکت کننده که بعض ًا از سادات و تعدادی نیز
باردار نیز بودند ،در دم به شهادت رسیدند.
پیکر مطهر بانوان و اطفال شهیده ایام فاطمیه که در بین اسامی
آنان ،خانواده های استوان ،جندقی ،گلشن پور ،حسینی هرندی،
مومنی ،دباغ پور ،شامی ،صمصامی ،گرجینیا ،آزمون ،گرجی،
جودی ،گلپرور و طباطبایی دیده میشود ،به همراه پیکر بیگناه
تعدادی حمل چند ماهه ،پس از تشییع بر روی دستهای مردم 21
عزادار قم ،در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) قم ـ قطعه شهدای
بمباران هوایی ـ در کنار دیگر شهدای بمباران هوایی قم و شهدای
هشت سال دفاع مقدس آرام گرفت.
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ضرورت تبیین مظلومیت و حماسه
بانوان شهیده برای نسل جوان
کتاب سترگ رشادت ،رزم ،حماسه و مظلومیت بانوان شهیده و
ایثارگر ،حدیث مفصلی است که روایت صفحات زرین آن برای
نسل جدید ،ضرورتی اجتناب ناپذیر مینماید .تاریخ سرتاسر افتخار
میهن اسالمی ایران ،از دوران انقالب گرفته تا سالهای پس از
آن و دوران دفاع مقدس ،مشحون و لبریز از مجاهدات و مبارزات
دلیرمردان و شیرزنانی است که افق بلند نگاه خود را با اشاره رهبر
و مراد خویش ،به امید تأللو انوار تابان اسالم ناب دوخته و در این
راه ،جان خود را تقدیم حریم کبرایی نمودند .وجود هفت هزار
شهیده زن در کشور و حدود  129شهیده زن در استان قم ،سند
متقن و مبرهنی است بر حقانیت مکتبی که نام مقدس زهرای
مرضیه(س) و زینب کبری(س) بر تارک آن میدرخشد و حماسه
خونین نهضت عاشورا و پیامرسان کربال همچون چراغی فروزان،
راه را برای زنان شهیده و ایثارگر ،رهروان صدیق و مخلص این
طریق نورانی ،می نمایاند .آنچه که در ورای صفحات زرین ایثار
و شهادت دیده میشود ،عالوه بر زحمات مشفقانه پدران ،حاصل
تالش و اثرگذاری مادرانی بود که از شیره وجود خود که با نام
سیدالشهدا(ع) عجین گشته بود ،کام فرزندان خویش را سیراب
کردند و با زمزمه تربیت الهی ،آنان را به مسیر عزت و سعادت
ابدی و شهادت در راه خدا سوق دادند .و چه بسیار همسرانی که با
حمایت و پشتیبانی مثال زدنی ،مردانی را با یقین و باور کامل ،به
معرکه جهاد فی سبیل اهلل و نبرد تن و تانک فرستادند که نامشان
تا ابد در تابلو تاریخ این مرز و بوم ،خواهد درخشید .بانوان شهیده
و ایثارگری که به جرم حرکت در مسیر امام(ره) و رهبر خویش در
بند زندان های ستمشاهی افتاده و از حجاب خود سرسختانه دفاع
کردند؛ یا در دوران پس از پیروزی انقالب ،پا به پای مردان در
حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی تالش نمودند و یا در خطوط
مقدم حمله دشمن بعثی ،تا پای جان خود ایستاده و متحمل زجر
و درد جانبازی و اسارت گشتند و همچنین شهدای مظلوم بمباران
هوایی ،هر یک پیامی روشن از حجاب و عفاف به منصه ظهور
میرسانند که میتواند الگویی واضح و گویا برای نسل جوان جامعه
در زندگی به سبک اسالمی و دوری از ناهنجاریهای اخالقی و
اجتماعی باشد .نسل جوان اگر با افتخارات فراوان این مرز و بوم و
الگوهای فراموش نشدنی آن بخصوص بانوان شهیده و ایثارگر و
مادران و همسران شهدا ـ اسوههای صبر و مقاومت ـ آشنا باشد،
به سبب فطرت پاک خود یقین ًا راه نورانی آنان را خواهد پیمود،
راهی که از نهضت عاشورا آغاز شد ،با قیام حضرت امام(ره) تداوم
یافت و با رهبری مدبرانه ولی فقیه و مقام عظمای والیت تا سپیده
دم ظهور و نیل به قلههای عزتمندی ادامه خواهد داشت و یقین ًا،
حفظ آثار خون شهدا و ایثارگری رزمندگان اسالم از گزند فراموشی
و انحراف و همچنین انتقال پیام آن به نسل جوان ،مسئولیتی
همگانی و ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
احمد حسینی /مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قم

برنامه های «جشنواره اسوه های
صبر و مقاومت» در استان قم
دبیر جشنواره اسوههای صبر و مقاومت از اجرای برنامههای متنوع
جشنواره اسوههای صبر و مقاومت با موضوع تجلیل از بانوان
شهیده و ایثارگر استان قم در روز سه شنبه  25فروردین خبر داد.
سیده زهره دیبایی با تبریک میالد حضرت زهرا(س) و زادروز امام
خمینی(ره) به برنامههای هفته گرامیداشت مقام زن اشاره کرد و
گفت :در روز شنبه  22فروردین که به نام «کرامت انسانی و حقوق
شهروندی» نام گذاری شده است ،پیادهروی خانوادگی همراه با
تجلیل از مادران و همسران شهدا در شهر دستجرد برگزار میشود.
وی افزود :در روز دوشنبه  24فروردین ،روز زن ،اصالح الگوی
مصرف و اقتصاد مقاومتی ،جشنواره فرهنگ فاطمی و اسوههای
صبر و مقاومت در ورزشگاه شهید حیدریان برگزار میشود .دبیر
جشنواره اسوههای صبر و مقاومت در ادامه به برگزاری جشن بزرگ
میالد کوثر اشاره کرد و افزود :این جشنواره در ساعت  10صبح روز
سه شنبه  25فروردین ،روز زن ،سالمت ،شادابی و امید در شبستان
امام خمینی(ره) حرم برگزار میگردد و در پایان با حضور شرکت
کنندگان ،تاج گل به مضجع شریف حضرت معصومه(س) اهدا
خواهد شد .دیبایی با بیان این که در روز پنجشنبه  27فروردین
ـ روز زن ،محیط زیست و توسعه پایدارـ برنامه غبارروبی قطعه
زنان شهیده در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) همراه خاطرهگویی
و مداحی اجرا میشود ،خاطرنشان ساخت :در طول هفته نیز
برنامههایی چون مسابقه کتابخوانی و مسابقه رادیویی از کتابهای
«زندگی به رنگ خدا» و «چادر خاکی» ،برنامه تلویزیونی «بهار
فاطمی» با حضور همسران شهدا ،دیدار با خانوادههای معظم
شهدا بخصوص شهیده طیبه واعظی شهیده شاخص سال ،94
نمایشگاه عکس و انجام مقدمات برگزاری یادواره زنان شهیده
استان و همچنین چاپ و انتشار ویژهنامه جشنواره ،اجرا میگردد.
وی یادآور شد :در جلسهای که با حضور ظهیری مشاور استاندار و
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قم و نبی اللهی و صباغی
از مسئوالن جامعة الزهرا(س) و موسسه آموزش عالی بنت الهدی
برگزار شد ،مقرر گردید دو دانشجوی غیر ایرانی دوره دکترا جهت
سخنرانی پیرامون بیداری اسالمی ،به جشن میالد کوثر تهران
اعزام شوند .معاون نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع
مقدس اداره کل حفظ آثار قم در پایان از مشارکت و همکاری
صمیمانه کلیه نهادهای استان به خصوص تولیت آستانه مقدسه
حضرت معصومه(س) ،دفتر امور بانوان و خانواده استانداری،
سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) و نواحی بسیج ،نیروی انتظامی
استان ،مرکز حفظ آثار بسیج و سپاه ،بسیج جامعه زنان استان،
بسیج دانشجویی استان قم ،معاونت و کانون پیشکسوتان سپاه،
شهرداری قم ،فرمانداری قم و بخش های مرکزی ،خلجستان،
جعفرآباد و کهک ،اداره کل ورزش و جوانان ،بنیاد شهید و امور
ایثاگران استان ،اداره کل اوقاف و امور خیریه ،سازمان تبلیغات
اسالمی و حوزه هنری ،جامعه الزهرا(س) ،موسسه آموزش عالی
بنت الهدی ،دانشگاه قم ،آموزش و پرورش ،اداره کل بهزیستی،
هالل احمر ،اداره کل کتابخانههای عمومی استان ،صدا و سیما،
خبرگزاریها و اصحاب رسانه ،کمیته امداد امام خمینی(ره) ،اداره
امور شعب بانک ملی و حوزههای مقاومت بسیج بخصوص حوزه
 6بسیج فاطمه الزهرا(س) ناحیه بسیج امام حسین(ع) در برگزاری
جشنواره اسوههای صبر و مقاومت تقدیر کرد.

گوشهای از مظلومیت شهیده «طیبه واعظی دهنوی»
شرح مظلومیت شهدای بزرگواری که در دوران خفقان رژیم ستمشاهی به جرم اسالمخواهی مظلومانه و زیر سختترین شکنجهها
به شهادت رسیدند ،در قالب کالم نمیگنجد.
شهیده طیبه واعظی دهنوی که به افتخار رشادت و مظلومیتش ،به عنوان شهیده شاخص سال  94معرفی شده است ،به همراه
همسرش «ابراهیم جعفریان» و دو شهید دیگر «فاطمه جعفریان» و همسرش «مرتضی واعظی» به دلیل مبارزات سیاسی علیه رژیم
طاغوت ،از محله امامزاده ابراهیم(ع) قم به تبریز مهاجرت کرده و مخفیانه در یکی از محالت آن شهر ساکن شده بودند ،ساواک پس
از شناسایی و یورش به محل اقامت آنان ،طیبه و ابراهیم را دستگیر و فاطمه و مرتضی را در جا به شهادت میرساند و محمدمهدی،
فرزند چند ماهه «طیبه و ابراهیم» را از پدر و مادر جدا و به عنوان بچه خرابکاران به پرورشگاه میسپرد.
رژیم سفاک ستمشاهی طیبه واعظی را با دستهای بسته به همراه پیکر مطهر برادر شهیدش مرتضی واعظی ،از تبریز به تهران و
زندان قزل قلعه منتقل میکند.
طول مسیر  700کیلومتری تبریز تا تهران ،روایتی را از عاشورای حسینی(ع) و حرکت قافله ساالر کاروان ،حضرت زینب کبری(س)
در چهل منزل اسارت در حالی که سرهای مطهر شهدا در پیشاپیش در حرکت ،تداعی میکند.
بیسبب نیست که مادر بزرگوار شهیده طیبه واعظی در سفر زیارتی به دمشق و زیارت قبر مطهر حضرت زینب کبری(س) به یاد
مظلومیت دخترش در دفاع از دین و مکتب ،مدام اشک میریزد و یاد و خاطره اسرای کاروان کربال را به خاطر میآورد.
سرانجام شهیده طیبه واعظی زیر شکنجههای وحشتناک عمال رژیم در حالی که فریاد میزند« :مرا شکنجه کنید؛ ولی چادر از سرم
برندارید! ،در سن  19سالگی در فروردین سال  56به شهادت میرسد و نامش در زمره ستارگان آسمان ایثار و شهادت ثبت میگردد.
اين چهار شهيد غريبانه در بهشت زهرا دفن شدهاند.
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سیّده معصومه میر رضائی مادر بزرگوار
شهید سید محمدحسن میرجعفری
بانوی پرتالش و فداکاری که در یک خانواده
مذهبی متولد شد .پدرش روحانی اهل رامسر بود
که حکومت رضاخان با فشار و تهدید او را مجبور به
بیرون آوردن لباس روحانیت کرد .این مادر از همان
مقید به دستورات دینی بود.
کودکی اهل دیانت و ّ
پس از ازدواج با همسرش جناب حجت االسالم
و المسلمین حاج آقا میر جعفری ،به قم مهاجرت
کردند.
وی قبل از انقالب در قم با برخی از بانوان بزرگواری
از جمله همسر شهید نواب صفوی و همسر محترم
آیت اهلل محفوظی و دختر حضرت امام(ره) و ...
در جلسات دینی و فعالیتهای اجتماعی شرکت
میکردند .به علت سفرهای تبلیغی همسرش به
شهرهای مختلف ،زحمت مضاعفی را به دوش
کشید تا تأثیر بسزایی در تعلیم و تربیت فرزندانش
در فراگیری قرآن و نماز داشته باشند .وی هنگام
شیر دادن فرزندانش مشغول قرائت قرآن و دعا بود
و سعی میکرد در تمام لحظات عمرش به یاد خدا
باشد .حتی هنگام تهیه غذا نیز به ذکر و دعا مشغول
بود .این مادر فداکار که همنام کریمه اهلبیت(سالم
اهلل عليها) بود ،انس فراوان و ارادت وصف ناپذیری
نسبت آن حضرت داشتند ،به گونهای که به صورت
مداوم به حرم مطهر ايشان مشرف میشد .در اين
مسير فرزندانش را نیز همراه خود میبرد تا از همان
کودکی آنها را با محبت اهلبیت(عليهم السالم)
تربیت کند.
با شروع جنگ تحمیلی ،با افتخار فرزند دلبندش،
شهید «سید محمدحسن میرجعفری» را به صورت
داوطلبانه به خدمت سربازی فرستاد تا از حریم قرآن
و والیت و نظام مقدس اسالمی دفاع کند .هرگز
در شهادت فرزند دلبندش بیتابی و ناسپاسی نکرد
و همیشه چون کوه استوار بود و افتخار میکرد که
در راه خدا و برای اعتالی اسالم و قرآن فرزندش
را داده است .ایشان در مجلس ختم شهید به قدری
صبوری پیشه کرد که بعضی از همراهان دختر
حضرت امام(ره) که برای تسلیت آمده بودند ،به
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خانمهای وابسته به شهید که بیتابی میکردند به گمان این که مادر شهید
هستند ،تسلیت میگفتند! در حالی که مادر شهید بدون این که برای فرزندش
گریه و بیتابی کند ،به كساني که در مجلس بزرگداشت فرزندش بیتابی و
گریه میکردند ،میگفت« :برای حضرت علی اکبر امام حسین(عليه السالم)
گریه کنید!».
پس از شهادت فرزندش سید محمدحسن ،سالهای متمادی رنج بیماری را
تحمل کرد و سرانجام در سال  1387زندگی دنیای مادی را وداع گفت و به
جوار رحمت الهی شتافت و به دیدار شهید عزیزش نائل گشت .با توجه به این
که سالهای زیادی در همسایگی بیت حضرت آیتاهلل العظمی بهجت بودند و
با خانواده محترم ایشان آشنايی و مراوده داشتند ،در زمان بیماری ايشان همواره
اين مادر شهيد را مورد دعاي ويژه خود قرار ميدادند.
خاطرات مادر از فرزند شهيدش
ـ در ایام جوانی در عالم خواب دیدم وارد خانه خدا(کعبه) شدم و  2چراغ برداشتم،
یک از آنها را برای خودم نگه داشتم و دیگری را به دوستم دادم که بعدها تعبیر
شد که چراغ همان شهید بوده است که خداوند به من ارزانی کرده است.
ـ سید محمدحسن یکسال قبل از شهادتش ،روزی به من گفت« :مادر وصایایی
دارم که میخواهم به آن عمل کنی؛ من از خدا خواستهام و در عالم رؤیا هم به
من نشان داده شده است كه من شهید میشوم .دوست دارم خودت مرا دفن کنی
و سنگ لحد را روی من بگذاری .وقتي هم سنگ آخر را که میخواهی بگذاری،
مرا ببوسی .دیگر آرزویی در این دنیا ندارم .این وصیت را در گلزار شیخان انجام
دادم .فرزند شهیدم را خودم گرفتم و صورتش را بوسیدم و با او وداع کردم.
ـ در آخرین مأموریتی که از جزیره خارک آمده بودند قطار در قم به مدت 30
دقیقه توقف داشت ،شهید به سرعت خودش را به منزل رساند .من و دخترم
مشغول آماده کردن منزل برای ختم انعام که بعد از ظهر در منزل داشتيم ،بوديم.
سيدمحمدحسن به سرعت وارد منزل شد و پس از سالم و احوالپرسي به من
گفت« :میخواهم غسل کنم!» پس از غسل برایش حولهاي بردم تا خودش را
خشک کند؛ اما گفت« :نه مادر ،من میخواهم آب غسل شهادت بر بدنم باشد!»
و این آخرین دیدارش بود.

