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 چکیده 

رسمی نظامی  ایران به طور به ده فرودگاه نظامی و غیرعراق با حمله  ۱۳۵۹شهریور  ۳۱عراق درجنگ ایران و 

آغاز شد. در نخستین روزهای آغاز جنگ و رویارویی با دشمن تنها  نیروهای مردمی در شهرها به دفاع پرداختند.  

دفاع و امداد ایستادند و نقش اعم از های جنگ کنار مردان در تمامی میداننخستین روزهای تهاجم عراق ، زنان در

تر شد رنگدفاعی زنان کم یروهای ارتش و سپاه نقش رزمی وجدیدی را در تاریخ ایران رقم زدند. پس از ورود ن

 :مانندهای دیگری همچنین فعالیت های امدادی و پزشکی نمود پیدا کرد.تر در زمینهاما همچنان ادامه یافت و بیش

توسط زنان صورت گرفت که در روند جنگ گشت وشناسایی دشمن نگهبانی و حتی  تفتیش، خبرنگاری، غسالی،

عدم انتقال درست تمام اتفاقات تاریخی و  اما آنچه بعد از جنگ از لحاظ فرهنگی رخ داد، . گذار بودتأثیربسیار 

در این تحقیق سعی شده نقش زنان در ابعاد مختلف بررسی و تر به حضور مردان در جنگ بود.پرداختن بیش

 بازنمایی شود .

 ای انتخاب و پیگیری شد.حقیق کتابخانهی اصلی و انتخاب موضوع، روش تپس از پردازش به دغدغه

ها و منابع مربوطه، علت انتخاب این روش تعداد خاطرات زیاد زنان از جنگ در این حوزه بود. در گزینش کتاب

گر  اولویت را بر منابعی در نظر گرفت که راوی خود در جبهه یا پشت جبهه حضور مستقیم داشت و به پژوهش

ها بیشترین تمرکز در حضور مستقیم . در مطالعه این کتاب منابع دست اول قرار داده شدنوعی اولیت در بررسی 

های متفاوت زنان پرداخته و به تحلیل و بندی فعالیتبعد از بررسی منابع به طبقه . های جنگ بودزنان در جبهه

 های مختلف مشخص شود.بررسی پرداخته  شد تا میزان تأثیر فعالیت

زیادی  های مثبتکند، این است که زنان در طول جنگ فعالیتی این تحقیق روایت میآنچه که نتیجه

در  فرهنگی و اقتصادی انجام دادند، سیاسی، های اجتماعی،هایی که زنان در حوزهمجموعه فعالیت انجام دادند.

مردان و حتی در تأثیر ی ازهاندتأثیری که هم سزایی داشتند.تأثیر به روند اتفاقاتی که در این جنگ شاهد بودیم،

 تری ایفا کردند. فرهنگی نقش بیشامدادگری و های زیرا که زنان در عرصه،تر بود مواردی بیش

های ذاتی زنان و مردان تجربه ها و خاطرات متوجه شدیم که با توجه به تفاوتهمچنین با بررسی داده

 ه این تفاوت تداخلی با حضور زنان در جنگ ندارد.ی این دو جنس در جنگ بسیار متفاوت بود که البتزیسته

  . دفاع مقدس . ایران . عراقکلید واژه: جنگ،زنان ایرانی
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 مقدمه

زمان نیروی هوایی عراق به با حمله هم ۱۹۸۰سپتامبر  ۲۲برابر با۱۳۵۹شهریور   ۳۱جنگ ایران وعراق در

. این جنگ در ایران تحت عنوان جنگ تحمیلی یا  ایران به طور رسمی آغاز شدنظامی  ده فرودگاه نظامی و غیر

ترین جنگ متعارف در قرن بیستم گذاری شد. جنگ ایران و عراق طوالنیدفاع مقدس و درعراق قادسیه صدام نام

اده از . عراق در اولین تهاجمات خود توانست با استف میالدی و دومین جنگ طوالنی پس از جنگ ویتنام بود

های دوم هایی از خاک ایران از جمله خرمشهر را اشغال نماید و درمقابل ایران توانست در سالغافلگیری بخش

  تر مناطق اشغالی را از تصرف دشمن خارج کند.و سوم بیش

 ها با انجام.آن ی جنگ داشتندکلی پدیدهطورزنان ایرانی تأثیر زیادی در پیشبرد اهداف دفاع مقدس و به

 ایثارگری، فرهنگ تبلیغ ،رزمی و دفاعی  آموزش ، پشتیبانی ،مسلحانه   جنگ هایی از جمله پرستاری،فعالیت

تاریخ  ، عکاسی و مکتوب کردن خاطرات خود بعد از جنگ ،خبرنگاری،، گشت وشناسایی  نگهبانی غسالی،

 .جدیدی را برای ایران رقم زدند

نویسی، ساله آثار متفاوتی از قبیل کتاب، فیلم، خاطره ی جنگ هشتتوان گفت در حوزهمیبه جرأت 

دیده بیشتر و مؤثرتر نویسی تر در بخش خاطرهی علمی و... تولید شده است که حضور زنان بیششعر، پروژه

رو دغدغه اینبه زنان اختصاص داده شده است. ازبخش کوچکتری های علمی پژوهشدر بخش شود و می

. در تا نقش زنان در جنگ در عرصه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد  متمرکز شد پژوهشگر در مورد زنان

واقع در این پژوهش بر آن هستیم تا نقش زنان را در طول جنگ هشت ساله بررسی کنیم و دریابیم زنان با توجه 

 .گذار باشندهای فرهنگی و تاریخی ایران چقدر توانستند در جنگ تأثیربه زمینه

محقق قبل از شروع مطالعات از این قبیل بودند: زنان ایرانی نقش موثری در طول جنگ داشته  هایفرضیه

هایی که به طور درست بازگویی نشده است، تجربه زیسته زنان و مردان از جـنگ متفاوت است، زنـان فعالیت

ضور مردان متفاوت مغایر اهداف دفاع مقدس نداشتند، بازخورد و واکنش نسبت به حضور زنان در جنگ با ح

 .شده است محسوسی است، میزان مشارکت زنان به صورت مستقیم در طول جنگ دچار تغییرات

ای انتخاب شده و بررسی خاطرات و منابع تاریخی آغاز پژوهش ، روش تحقیق کتابخانهاین برای انجام 

در جنگ به بررسی میزان تأثیر آنها در های زنان ی تحلیل رسید تا عالوه بر بیان و معرفی فعالیتگردید و به نقطه

 .دفاع از کشور برسیم



 

7 
 

با  اهمیت بازگویی واقعیات تاریخ و عدم فراموشی آن ، کندآنچه که تحقیق حاضر را حائز اهمیت می

های علمی در حوزه جنگ برای داشتن انجام فعالیت همچنین تأکید بر ،تکیه بر خاطرات دست اول راویان است 

ها در تر زنان به عنوان عناصری موثر در جامعه با بیان میزان اهمیت آن، پذیرش بیش برای آیندهمناسب الگویی 

از اهداف ی نسبی میزان تأثیر زنان و مردان در جنگ های جنسیتی بعد از مقایسهتر تفاوتجنگ و پذیرش بیش

 .استدیگر تحقیق 

های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... زنان و اهدافی که در طول پژوهش دنبال می کنیم؛ بررسی فعالیت

ی زنان و مردان، بررسی خط سیر کلی مشارکت زنان در جنگ، بررسی میزان تأثیر آن، میزان تفاوت تجربه زیسته

 .های وجود نسبت به زنان، بیان بخشی از تاریخ شفاهی و...استنسبی کلیشه
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 بیان مسئله

جانبه لغو کرد، سپس میالدی را به طور یک ۱۹۷۵، عهدنامه مرزی ۱۳۵۹ر ماه شهریو ۲۶دولت عراق در 

های ایران حمله سراسری به خاک به کشور ایران تجاوز کرد و پس از حمله به فرودگاه ۱۳۵۹شهریور  ۳۱در 

  ایران را آغاز کرد.

  جمله: های زمینی و هوایی از مناطق مرزی متعددی ازجانبه عراق توسط رستهتهاجم همه

  الف: منطقه شمالی از منطقه ازگله به باال

ب: منطقه میانی )از سرپل ذهاب تا دهلران وموسیان برای به دست آوردن خط دفاعی مطمئن جهت حفاظت از 

 های ایران(بغداد از حمله

در  ج: منطقه جنوبی از موسیان تا خرمشهر و آبادان جهت تصرف خوزستان شروع شد. مردم شهرهای مرزی که

  زده شده بودند به دفاع از شهرهای خود پرداختند.درجه اول از این تهاجم بهت

ها های مختلف در جبههدست گرفتند و در نقشهای مختلف در کنار مردان اسلحه بهزنان در موقعیت  

همات، های م. آنان در کسوت نیروی نظامی، امدادی، پزشکی و پرستاری، حفاظت از انبار جنگ حضوریافتند

نیروهای شناسایی مؤثر  و وشوی لباس رزمندگان، خبرنگار، عکاس، راننده آمبوالنس، کامیونشستتامین غذا و 

آفرینی زنان در دفاع از خرمشهر رو با دشمن پرداختند. نقشدرهایی خاص به جنگ روواقع شدند و در موقعیت

از خطوط مقدم جنگ کنار گذاشته شدند و به همین  زنان گذشت دو سال از جنگ ،به اوج خود رسید. اما پس از 

  های رزمی زنان به فراموشی سپرده شد.دلیل بخش فعالیت

دیده نشده و مورد  د، اما آنچنان که بای ها در تاریخ زنان ایران بسیار حائز اهمیت استآفرینیاین نقش

های مختلف و مؤثر مداقه قرار نگرفته است. این تحقیق بر آن است تا در کنار توصیف عملکرد زنان در صحنه

های های زنان را در بزنگاهها و قابـلیت، دفاع مسلحانه زنان در مقابل دشـمن را نشان داده و اسـتعداد در جنگ

  .کند  را توصیفایران تاریخ 
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ف تحقیقهداا  

 تحقیق حاضر اهداف متعددی را دنبال می کند که عبارت از :

برنده جنگی زنان درطول جنگهای پیشبررسی فعالیت  

رکت زنان در جنگبررسی خط سیر مشا  

ی پرستاری در جنگ های زنان در حوزهبررسی فعالیت  

های فرهنگی زنان در طول دفاع مقدس و پس از آنبررسی فعالیت  

تفاوت تجربه زیسته زنان و مردان  در دفاع مقدسبررسی   

 بررسی تاثیر زنان )خانواده رزمندگان( در ایجاد فرهنگ ایثارگری در کانون خانواده

 

 اهمیت تحقیق

. همچنین از  گذاردزده میهای جنگای است که از نظر روانی تأثیر زیادی بر افراد و نسلجنگ پدیده

ها و اتفاقاتی را به ی عجیب لحظه. این پدیده بر جوامع دارد یتأثیرات متفاوتشناسی نیز جنگ دیدگاه جامعه

شود نیاز به بررسی علمی . تمامی این عوامل موجب می کشد که گاهی بسیار دور از ذهن افراد استتصویر می

ی در این . این بررسی باعث گستردگی افق دید جوامع جهان پدیده جنگ در جوامع مختلف به وضوح دیده شود

های مختلف علمی )تاریخ، جامعه شناسی، روانشناسی دست در حوزههایی از اینرو پژوهشاینشود. ازمورد می

ها در مسیرهای مختلف و ...( باعث آگاهی ما بر گذشته و تعمیم تجربیات به آینده و استفاده از این بررسی

 شود.می

موضوع حضور زنان در جنگ ایران و عراق است.  بخشد،دغدغه دیگری که به تحقیق حاضر ارزش می

های تر به حضـور و فعالیتها و منابع بیشهای علمی، کتـابرسد بعد از پایان جنگ تحمیلی، پروژهزیرا به نظر می

زنان از تاریخ این جنگ محو شده است و آنچه از رزمی و جنگی مردان در جنگ پرداخته و تا حدودی ردپای 

های پشـت جـبهه است. بنابراین بررسـی ، صرفاً فعالیت در بخش پرستاری و فعالیت نمایی شدهتأثیر زنان باز
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تواند این ردپا را به تاریخ برگرداند و امری ضروری است. همچنین های زنان و تأثیر آنها در جنگ میفعالیت

گاهی به جامعه تزریق شود، شاید زمانی که نقش موثر زنان در ابعاد مختلف به درستی منتقل شود و این جنس از آ

ی ضعف زنان نسبت به مردان، کاهش یافته و افراد با آگاهی با های جنسیتی در زمینهبتوان گفت مـیزان کلیشه

 کنند.این مسئله برخورد می

 

های تحقیقفرضیه  

 

 های پژوهشگر که سعی در اثبات آنان در تحقیق حاضر دارد:فرضیه

های دفاعی، پزشکی، فرهنگی و... انجام ای در زمینههای گستردهول جنگ فعالیتبه نظر می رسد زنان در ط

 اند.داده

 هایی مغایر اهداف دفاع مقدس و بر ضد ایران نداشتند.به نظر می رسد زنان در طول جنگ فعالیت

 به نظر می رسد میزان مشارکت مستقیم زنان در جنگ در طول زمان جنگ دچار تغییر شده است.

هاست و منابع علمی یا تر تحت عنوان خاطرهی حضور زنان در جنگ، بیشظر می رسد منابع موجود دربارهبه ن

 پژوهشی معدودی انجام شده است.

 به نظر می رسد تجربه زیسته زنان و مردان در طول جنگ و به خصوص پس از آن تفاوت زیادی دارد.

 ور زنان با حضور مردان در جنگ متفاوت است.به نظر می رسد واکنش های افراد جامعه  نسبت به حض

 

 سواالت تحقیق

 در این تحقیق سعی شده به سؤاالت زیر پاسخ داده شود .

  ای را انجام  دادند؟برندههای پیشزنان در طول هشت سال دفاع مقدس چه فعالیت

 ی جنگ تحمیلی چگونه بود؟خط سیر مشارکت زنان  در دوران هشت ساله 

 هایی با تجربه مردان داشته است؟در دفاع مقدس و بعد از آن، چه تفاوتتجربه زنانه 

 زنان در ایجاد فرهنگ ایثارگری در کانون خانواده در زمان جنگ چه تأثیری داشتند؟

 و پس از آن توسط زنان صورت گرفت؟ های فرهنگی در طی دفاع مقدسچه فعالیت
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 محدودیت های تحقیق

های برتری مردان و نگاه ی جهانی هنوز در مواردی سرشار از کلیشهعهرسد فضای غالب جامبه نظر می

تری دارد.گرچه نسبت ی ایران کنونی بروز بیشتوان  گفت این مورد به خصوص در جامعهزده است. میجنسیت

بل ها و تابوهای زیادی شکسته شده است، اما شاید هنوز برای عده زیادی از زنان و مردان قابه گذشته کلیشه

رو بزرگترین محدودیت اینپذیرش نباشد که زنان در جنگ حضور داشته باشند و نقش تأثیرگذاری را ایفا کنند. از

پژوهش حاضر منابع محدودی است که در این حوزه وجود دارد.تعداد زیادی کتاب در مورد خاطرات زنان از 

ه نشده و تعداد محدودی به صورت آکادمیک ها با معیارهای علمی نوشتشده است که بسیاری از آنتألیف جنگ 

 اند.کار کرده

اکثر جوامعی که جنگ را  ها و تابوها دانست. زیرا که درتوان کلیشههای دیگر را باز میعلت محدودیت

آل و قهرمانانه نشان دادن جنگ وجود دارد. قابل پذیرش است که اند، تمایل شدیدی به ایدهپشت سر گذاشته

ها، تبعات و پیامدهای های زیادی در جنگ وجود دارد اما باید پذیرفت که جنگ اتفاقات، لحظهیریها و دلشجاعت

تک لحظات سازی نیست. میل به آرمانی نشان دادن تکناخوشایند بسیاری دارد و هر لحظه از جنگ، صرفاً حماسه

یز را نگوییم یا ننویسیم. در نهایت های این پدیده دور شویم و همه چشود تا حد زیادی از واقعیتجنگ باعث می

های جنگ بیان نشود و قسمت زیادی از آن که بخشی از حضور زنان شود خیلی از واقعیتاین موضوع باعث می

 است به فراموشی سپرده شود.
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ی تحقیقپیشینه ۱-۲  

، پژوهش توجه مانند خاطرات متعدد زنان از جنگرغم وجود منابع قابل درباره نقش زنان در جنگ، علی

ی  ،  دارای استانداردهای مطلوب نیستند و در همان آثار، اشاره علمی چندانی انجام نشده و تحقیقات معدود

جامعی از حضور  زنان در ابعاد متفاوت جنگ ذکر نشده است. همچنین آنچه در این  تحقیقات وجود دارد 

حضور زنان در زمینه امداد و پشتیبانی دارد و بر حضور زنان در زمینه رزمی اشارات جسته ترین تأکید را بر بیش

ای به ابعاد مختلف حضور زنان در جنگ شده و گریخته شده. در این بخش به برخی از تحقیقاتی که اشاره

 پردازیم.می

کار وبه بررسی ساز "بررسی نقش زنان در جنگ ایران و عراق "( در پژوهشی با عنوان۱۳۹۱صالحی )

های کارکردگرایی پرداخته است. وی  در فعالیت و نقش زنان در هشت سال جنگ ایران و عراق از منظر مولفه

ای در ارتباط با نقش زنان رخ کند که  تغییر الگوی نقشی گستردهارتباط با نوع نقش زنان در این دوره اظهار می

های اجتماعی و اقتصادی قل، مدرن و خودکفا به طور کلی در روابط نظامداده است و  غلبه الگوی نقشی کامال مست

های رسد، کارکردگیرد که آنچه در این میانه مهم به نظر میو فرهنگی کامال مشهود است. وی همچنین نتیجه می

الن و متفاوت نقش زنان به طور زایدالوصفی به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی در سطح خرد و ک

 .زده آن زمان ایران استپمپاژ امید و اخالق در جامعه بحران

( در پژوهشی با عنوان مطالعه تجربه اسارت در جنگ ایران ۱۳۹۶پور صادقیان و هوشیار)طبیعی و هاشم

ام و حکایت زمستان با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی پیامد های من زندهو عراق؛ بررسی رمان

های پردازند. این مقاله هم  از زاویه تجربهها از جمله جنگ ایران و عراق یعنی بعد اسارت میم بسیاری از جنگمه

ام رو به تحلیل محتوای کیفی رمان من زندهاینی اسارت نگریسته است. ازهای مردانه به مقولهزنانه و هم تجربه

 اطرات اسارت عباس حسین مردی است، پرداخته است.آباد و حکایت زمستان که خکه خاطرات اسارت معصومه

ای بود که زنان )زنانی که در این مجموعه خاطرات از های مورد توجه این مطالعه، تجربهیکی از نکته

دهد که در اند. باید اذعان داشت که نتایج به دست آمده نشان میها نام برده شده است( از اسارت  داشتهآن

ها و ها با تغییر شرایط اجتماعی، ویژگیی  زنان ایجاد شد و آنییر ژرفی در خویشتن زنانهی  اسارت، تغنتیجه

ها را در ها خو گرفته بودند تغییر دادند؛ تغییری که از یک سو آنپذیری جنسیتی با آنهایی را که در جامعهصفت
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حال، در برخی موارد مانند نحوه ینساخت، ولی درعی بسیاری از شرایط دشوار اسارت، همانند مردان میتجربه

 کرد.ها را حفظ میو میزان پوشش، همچنان قیدهای زنانگی خاص آن

ی دهد که اسارت برای اسیران ایرانی تا حد زیادی به عنوان ادامهآمده در این مقاله نشان میدستنتایج به

مقوله فرعی قابل  ۱۶ان و مردان، ذیل های این زنطور خاص، تجربهمقاومت و مبارزه تعریف شده بود، اما به

شوند که عبارتند از: تعارض ی  اصلی تعریف میمقوله ۶بندی در قالب بندی است که با تحلیل و جمعتقسیم

 های خصمانه.های مقابله با بحران، و سیاستکاروهای روانی، سازمکانی، خشونت، عوارض جسمانی، تجربه

با عنوان تجربه زنانه از جنگ به بررسی تجربیات زنان ایرانی در جنگ ها و حمیدی در تحقیقی جمشیدی

ایران و عراق از شش مفهوم تجربه ازجاکندگی، انفجار در ساختار خانواده، تغییر در خویشتن زنانه، تجربه بدن 

ده خاطره ها بر اساس هجزنانه، تعلیق و تجربه، بازجایگیری در زندگی روزمره پرداخته شده است که این بررسی

های کند که تاثیر پدیده جنگ  بر گروهاز زنان حاضر در جنگ صورت گرفته است. نتیجه این تحقیق بیان می

تر در معـرض حادثه باشد، تأثیر اجتماعی مختلف متفاوت است و بدیهی است که هرچه فرد یا گروهی بیش

هرحال هیچ قشری را پدیده تاحدی است که بهتری را دریافت خواهد کرد اما نفوذ و دامنه این شدیدتر و مخرب

کنند که زنان از ابعاد مختلفی تحت تأثیر همچنین محققان اذعان می گذارد.آسوده و مانند دوران صلح باقی نمی

گیرند و این ابعاد به دلیل وضعیت خاص جنسیتی و موقعیت ویژه زنان، لزوماً با تجارب مردانه جنگ قرار می

 .یکی نیست

در کتابی با عنوان جنگ چهره زنانه ندارد به بررسی عملکرد و ( ۲۰۰۴ا آلکساندرونا الکسیویچ )سوتالن

ها بندی خاطرات آنهای مستقیم با زنان حاضر و جمعنقش زنان روسی در جنگ جهانی دوم از طریق مصاحبه

بوده است، موارد متعددی  در قالب کتاب پرداخته است. یکی از چیزهایی که بسیار مورد توجه وی  در این کتاب

زنان شدیدا توسط مردان دست  هایی است که بیانگر این است که در ابتدای ورود  زنان به عرصه جنگ،از مثال

های زنان در مبارزه تا حدی این تصورات محو شد. شدند اما با گذشت زمان و نمایان شدن استعدادکم گرفته می

تر از تجارب ها بیشد از جنگ به حضور موثر زنان توجه کمی شد و قلمالبته نکته قابل تامل این است که بع

های جدیدی مربوط به اینکه ازدواج با زنانی که در جنگ حضور داشتند اشتباه مردان نوشتند.همچنین کلیشه

محض است، هم به وجود آمد. موضـوع دیگری که ذهن این مسـتندنگار را به خود مشـغول کرده، 

ها شکل ایی است که از طرف اکثر  خود آن زنان در رویارویی با خاطرات گذشته و تجارب آنهخودسانسـوری
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های جنگ و دوری آل و قهرمانانه نشان دادن تمام جلوهگرفت. مسئله قابل توجه دیگر این کتاب میل به ایدهمی

 .های زندگی انسانی استاز واقعیت

هایی پرداخته است که زنان نده جنگ تحمیلی به ثبت کتابمحمد جواد جزینی در کتابی به نام زنان نویس

دانیم تا کنون گوید:تا آنجا که میاند. وی در مقدمه کتاب میدر حوزه جنگ تحمیلی و دفاع مقدس تالیف کرده

هیچ پژوهشی درباره کارنامه زنان نویسنده درباره جنگ انجام نشده است. همکاران این پژوهش، همه سعی و 

هایی از قلم افتاده اند اما ممکن است نمونهشناسی موضوعی انجام دادهرا برای ثبت دقیق این کتابتالش خود 

  باشد.

ای مردانه است اما اند که جنگ پدیدهگوید: گفتهوی در ادامه درباره حضور زنان در عرصه جنگ می

های جنگ، تنها نجا که در بسیاری از صحنهاز آ اند.ها بودهاند که قربانیان خاموش و گمنام جنگهمواره این زنان

اند ش پرثمـری نداشتهـاند، در نگاه اول شاید به نظر برسد که زنان در این کارزار نقدار نبردها بودهمردان میدان

های نبرد، گاهی در پس خط مقدم و توسعاً در پشت جبهه و در کانون اند که گاه در صحنهاما زنانی هم بوده

 اند.ش پر تاثیری داشتهخانواده، نق

های استیصال به صورت کاملی  به حضور زنان پرداخته است. این محبوبه زارع با کتابی به عنوان مثلث

به چاپ رسیده است و در هشت فصل تدوین شده است.  ۱۳۹۳کتاب توسط انشارات موزه دفاع مقدس در سال 

توجهی در زمینه حضور زنان ارائه داده همین اثر است. فصل ترین اثر در این زمینه که اشارات قابلشاید عمده

ها را شرح داده یکی اول کتاب به حضور مستقیم زنان در جنگ پرداخته و برخی از آنان را نام برده و خاطرات آن

ها آمنه وهاب زاده است که در ابتدا از اعضای گروه دکتر چمران بوده و در ادامه حضورش در ترین آناز مهم

بار مجروح شده است. نویسنده در ادامه  ۷المقدس و والفجر شرکت کرده و االئمه و بیتها عملیات ثامنبههج

های دوم تا هشتم درباره نقش زنان در پشتیبانی، حمایت مالی، پرستاری و امدادگری، تبلیغات فرهنگی و فصل

  تشریح کرده است. همکاری اطالعاتی، زنان در اسارت و نقش مادر و همسر رزمندگان را

های زنان پرداخت. این کتاب کتابی را تألیف نمود و به معرفی فعالیت ۱۳۹۰دکتر مرتضی اکبری در سال 

توسط انتشارات جوهر حیات در ایالم منتشر شد. اکبری در این کتاب  دو تا سه صفحه برای بررسی هر کدام از 

شهدای زن در ایالم را که اکثراً در اثر بمباران و حمالت  های زنان  پرداخته و در قسمت آخر آماری ازفعالیت

  اند را ارائه داده است.ها به شهادت رسیدهعراقی
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صفحه توسط محمد منصف تألیف شده و توسط انتشارات نوح در بابل  ۶۰کتاب سیاه و سفید  تنها در 

سال  ۸های ایران در نان در جبهههای عراق و زبه چاپ رسیده است. کتاب در دو بخش زنان در جبهه ۱۳۹۰در 

 . دفاع مقدس به صورت مختصر بیان کرده است
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 تاریخ شفاهی

زنان قهرمان  ۱۳۶۷تا  ۱۳۵۸های براساس آمار تهیه شده از فهرست شهدای جنگ تحمیلی طی سال

ها در بمباران و تر آنکه بیش مقدس تقدیم اسالم کردند،های دفاعنفر شهیده در طول سال ۴۲۸هزار و ۶ ایران

 ۵۰۰ اند. طبق آماری به نقل از نشریه داخلی بنیاد شهید و امور ایثارگران،باران شهرها به شهادت رسیدهموشک

 سال بودند. ۳۰تا  ۱۰نفر از آنان در سن  ۲۵۰۰تر این زنان مجرد و نفر از این افراد، رزمنده بودند؛ بیش

های جانبازی به تفکیک جنسیت و گروه ۱۳۸۱ساس آمار بنیاد جانبازان و امور ایثارگران که در شهریور برا

درصد ۲۵نفر باالی  ۷۵هزار و  ۳نفر است که از این تعداد  ۷۳۵هزار و  ۵منتشرشد، تعداد کل جانبازان زن، 

 جانبازی دارند.

اسیر زن  ۱۷۱نشده، اما در برخی منابع از رقم درباره تعداد اسرای زن جنگ تحمیلی، آمار روشنی منتشر 

 ۲امدادگر و نفر ۸۰۸هزار و  ۲۲مقدسسال دفاع ۸ چنین در طولساله گفته شده است. همدر طول جنگ هشت

 ها اعزام شدند.نفر، پزشک زن به جبهه ۲۷۶هزار و 

منتشر شده  ۱۳۸۶ اما درباره نقش غیرمستقیم زنان این سرزمین نیز بایستی گفت، طبق آماری که سال

نفر )تعداد مادران شهید حدود نصف این میزان است( و تعداد همسران  ۱۰۶هزار و  ۲۴۷تعداد والدین شهدا 

 ۷۱چنین تعداد والدین جانبازان )اغلب همسران شهدا، از زنان هستند(. هم نفر بوده است ۵۲هزار و  ۶۱شهدا 

نفر و تعداد  ۸۲هزار و  ۱۳نفر، تعداد والدین آزادگان  ۱۹۳و  هزار ۳۱۷نفر، تعداد همسران جانبازان  ۳۷۲هزار و 

توان مدعی بود به غیر از دختران شهدا، نفر بوده است. از این روست که می ۷۶هزار و  ۴۱همسران آزادگان 

هزار نفر از زنان ایرانی با صبر و تحمل فقدان همسر در صورت شهادت یا اسارت  ۵۵۰جانبازان و آزادگان، حدود 

هزار زنی گذاشت که  ۱۳اند. این را باید کنار رقم مقدس نقش داشتهیا مجروحیت و معلولیت او در حماسه دفاع

 (http://www.iribnews.irرو شدند. )طور مستقیم با جنگ روبهبه

کنیم. ن درجنگ ایران و عراق را بررسی میدر این فصل با تکیه بر تاریخ شفاهی و خاطرات زنان، نقش زنا

های مختلف در طول جنگ و پس از هایی است که زنان در حوزههدف اصلی این بخش معرفی مجموعه فعالیت

 اند.آن انجام داده

 

http://www.iribnews.ir/
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 پرستاری

دادند، پرستاری و درمان های بسیار مهمی که  زنان در طول جنگ هشت ساله انجام مییکی از فعالیت 

های مجروح در پشت جبهه و حتی خط مقدم بود. این فعالیت زنان، در تمام دوران جنگ و در همه مناطق رزمنده

 گاه قطع نشد. ادامه داشت و هیچ

ها اعزام شدند.   پزشک زن به جبهه ۲۷۶هزار و ۲امدادگر و ۸۰۸هزار و۲۲مقدس، سال دفاع ۸در طول 

(http://www.iribnews.ir،۲۰/۱۰/۹۷) 

-ها  و نیز  در بیمارستانهای عادی یا صحرایی در زیر بمباران و حمالت عراقیحضور زنان در بیمارستان

خصوص در دو سال آغازین جنگ، این حضور در خطوط مقدم وقفه و مداوم بود. بهزده بیهای شهرهای جنگ

من بود که گاه مجبور بودند، اسلحه به دست بگیرند و در صورت لزوم بیشتر بود. این حضور چنان نزدیک به دش

 (۱۶۵های مستقیم با دشمن تعدادی از آنها اسیر هم شدند. )آباد، ص( در این رویارویی۱۹بجنگند. )جعفریان، ص

در اوایل جنگ زنانی که در قالب نیروهای درمانی در منطقه حضور داشتند، اغلب نیروهای بومی مناطق 

شدند و زده بودند. زنان و دختران ساکن شهرهای مرزی بدون هیچ دوره آموزشی وارد کادر درمانی مینگج

گرفتند و با انجام خدمات امدادی اولیه به های امدادگری را یاد میتدریج در کنار پرستاران دوره دیده، دورهبه

 (۴۵و۴۲، ص ۱۳۸۸کردند. )محمدی، لیال، مجروحان رسیدگی می

مدت های کوتاهدر هالل احمر و سپاه پاسداران دورهبومی که بر این گروه، زنان و دختران غیرهعالو

بر خدمات امدادی پزشکی، کارهای متفرقه متعدد ها عالوهشدند. آنامدادگری دیده بودند، راهی مناطق جنگی می

)محمدی، دادند. ذا را نیز انجام میهای بیمارستان یا کمک به تهیه غها و ملحفهدیگری مانند شـستشوی لباس

 (۸۷، ص۱۳۸۸لیال، 

ها نیز یکی از کارهای کادر درمانی بود. معموالً قبل از شروع یک عملیات بزرگ در تجهیز بیمارستان

نزدیکی همان منطقه یک ساختمان که قبالً کاربری دیگری داشته یا حتی یک محل مخروبه بوده توسط کادر 

ها و سرویس بهداشتی ابایی نداشتند. در این موارد پرستاران حتی از شستشوی زمینشد. درمانی تجهیز می

با وجود این، پرستاران با جاروهای « ساختمان واقعاً کثیف بود. بعداً معلوم شد محل نگهداری اسراء بوده است.»

 (۱۵۲تا  ۱۴۸جنوبی در چند مرحله ساختمان را تمیز کردند. )جعفریان، ص

http://www.iribnews.ir/
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های نیمه ویرانی که به در درمانی در هنگام  ورود به شهرهای جنگ زده با بیمارستانپرستاران و کا

های نیمه ویران را بار ترین امکانات، بیمارستانها با کمشدند. آنها تخریب شده بود مواجه میدست عراقی

      ها خبر نداشتند.                                                                                                              ا از آنههایشان روزها و هفته( در حالی که خانواده۵۵کردند. )انیسی،صاندازی میدیگر راه

ترین نیروهای درمانی در جنگ بودند. )سجادی، ص توجهکادر تخصصی پرستاران و پزشکان از قابل

محمدی، گرد رفتند. )زشکی و پرستاری هم داوطلبانه به مناطق جنگی میبر این، دانشجویان پ عالوه (۲۱۷

 (    ۲۸ص، آفرین

هاست که برخی از پرستاران، از آغاز غائله کردستان به جمع رزمندگان پیوستند. ایران ترابی، یکی از آن

دوره مامایی  است. او تا سوم راهنمایی تحصیل کرد و یکدر تمامی لحظات پرمخاطره حضورش را ثبت کرده

ها در روستاها و مراکز بهداشتی خدمت کرده بود. او پس از پیروزی انقالب در بیمارستان روستایی دیده و مدت

مشغول به کار شد. با شروع اغتشاشات کردستان با تیم پزشکی بیمارستان محل خدمتش به پاوه رفت. )سجادی، 

 (۱۲۵ص

های مخالف به ویرانه مارستان پاوه که توسط گروهکسازی پاوه، ترابی و همراهانش، بیپس از پاک

های دکتر چمران و نیروهای داوطلب های اصلی جنگاندازی کردند. ترابی یکی از شاهدانتبدیل شده بود را راه

در روزهای آغازین جنگ با نیروهای مخالف انقالب است. وی پس از مدتی خدمت در کردستان، به تهران 

( او با شروع ۱۳۵را که در سوم راهنمایی ترک کرده بود از سر گرفت. )همان، ص بازگشت و تحصیل خود 

ها آسیب فراوانی جنگ تحمیلی عازم اهواز شد. با کمک تیم همراهش بیمارستان اهواز را که از هجوم عراقی

نیروهای  دیده بود، دوباره راه اندازی کردند. او در طی خدمت خود در  سوسنگرد درحالی که شهر در محاصره

ها به بیمارستان وجود داشت کار با اسلحه را یاد گرفت تا در موقع لزوم از عراقی بود و حتی خطر ورود عراقی

 (۱۷۴آن استفاده کند. )همان، ص 

شمسی سبحانی از پرستارانی است که با ورود به جامعه امدادگران در دوران جنگ در غرب و جنوب 

بر رسیدگی به مجروحان در اندیمشک و اهواز به خدمت پرداخت. او عالوه های سنندج،کشور و در بیمارستان

 (۴۴اندازی بیمارستان سنندج همکاری کرد. )جعفریان ،صراه
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شد و یا گاهی در سبحانی در حین خدمت، چندین عملیات مختلف را که گاهی با موفقیت انجام می

معنی گذاشت و این بهو مجروحان زیادی به جا میرفت را شاهد بود، در این صورت، شهدا همان شروع لو می

 (۱۳۲هایی دردناک از جنگ بود. )همان، ص کار بیشتر و دیدن صحنه

ها و شهرهای های پرستاری و امدادگری را گذرانده بودند، از استانبسیاری از زنان امدادگر که دوره

رزمندگان بگذارند. نسرین کامران اردکانی، از  شدند تا خدمات امدادگری خود را در اختیارمحروم عازم جبهه می

بیمارستان گلستان اهواز زنان رزمنده و ایثارگر استان کهگیلویه و بویراحمد، که یک دوره پرستاری دیده بود در 

داد، مشغول به کار شد. او پس از ورود به مناطق جنگی، اقدامات ابتدایی پرستاری را به مجروحان ارائه می

ها را های خونین آنکرد، چهرهداد، عالئم حیاتی را بررسی میگرفت و به تخت انتقال میتحویل میمجروحان را 

داد، در برخی مواقع سرم کرد، اگرفردی نیاز به انتقال به اتاق عمل داشت انتقال میعفونی میها را ضدپاک و زخم

 (۲۱و۲۰، ص. )همانزدهای سطحی میکرد وگاهی هم بخیهکرد، آمپول تزریق میوصل می

خصوص در روزهای های امدادی با جنگ، تنها محدود به مراقبت از مجروحین نبود. بهرویارویی گروه

 گرفتند.ها هم قرار میرو با عراقیدرها، رواولیه جنگ، آن

-جا کردن مجروحین و شـهدا مهرهدلیل جابهفوزیه گودرزی، جانباز هفتاد درصد جنگ تحمیلی )وی به

(                                                                               ۴۶کمرش آسیب دیده.( )همان، ص  های

دلیل طور کامل به اتمام نرسیده بود، بهاش بهوی تنها بعد از طی دوره کوتاه  چهار ماهه  در حالی که  هنوز دوره

دلیل کمبود وسایل از تهران همراه خواهرش به منطقه رفتند؛ بهنیاز به امدادگر، در همان روزهای اول جنگ 

ها راه را بستند، در عقب نقلیه تصمیم گرفتند با یک آمبوالنس خود را به قصرشیرین برسانند؛ در میانه راه عراقی

اسیری آمبوالنس را باز کردند، گودرزی و خواهرش را بیرون کشیدند و رها کردند اما دو رزمنده جوان را  به 

ها کشته شده و سه نفر بعدی بردند، نگاهی به مجروحین داخل ماشین انداختند، وقتی که دیدند یکی از رزمنده

ها را با خود به اسـارت ببرند، آمبوالنس را از جمـعیت دور کردند و توانند آنبه شدت مجروح هستند و نمی

جی سوزاندند. گودرزی، به آنان اعتراض شلیک آرپی  های مجروح را باای کردند، ماشین و رزمندههم اشارهبه

ها را همان جا زند و آنای که در دست داشت به گردن وی می۳-ها با ته قنداق اسلحه ژکند اما یکی از آنمی

 ( ۳۳تا  ۳۱کنند. )رضایی فر، ص رها می
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ی بود، کادر ها در دوران جنگ مکان خاصی نداشت، هرجا مجروحارائه خدمات پزشکی به رزمنده

ها و یا ( یا زیرزمین بیمارستان۳۲۳ها )سجادی، صشد. حتی در محوطه فرودگاهجا مستقر میپزشکی در همان

 (۴۴های نظامی. )رضایی فر، ص حتی پادگان

برخی از زنان امدادگر پس از مدتی خدمت در یک بیمارستان خاص، به بیمارستانی دیگر یا در شهری 

فتند. کارهایی مانند تبلیغات و یا قبول مسئولیت مساجد و معراج شهدا از این جمله بود. پذیردیگر مسئولیت می

 (۱۱۹و  ۹۸، ص ۱۳۸۱)محمدی، 

دلیل کمبود برانکارد گاهی مجبور بودند مجروحان را کول کنند و از جایی به جای دیگر زنان امدادگر به

طور برخورد ( همین۴۴ناپذیری شدند. )رضایی، صنهای استخوانی جبراهمین دلیل بعدها دچار آسیبببرند. به

وجود های آنان برای نیروهای امدادگر مشکالت تنفسی و پوستی فراوانی بهبا مجروحین شیمیایی و لباس و ملحفه

 ( ۳۲۷آورد. )سجادی، صمی

به  سالگی در جنگ حضور داشت و ۱۷عنوان پرستار درسن عشرت حسنخانی، از دخترانی بود که به

عنوان لحظاتی پر از درد و غم اما سرشار پرداخت. او از خدمت خود در بیمارستان بهاوای مجروحین ایرانی میمد

تدریج دستیار وسایل اتاق عمل کارش را شروع کرد و بهوی از کارهای ساده مانند شستشوی  .کنداز عشق یاد می

عملیات کم اوضاع برایش عادی شد. وی در کرد ولی کمپزشک شد. در روزهای اول با ترس و وحشت کار می

ای از تعداد شهدا و مجروحین در آن روز را توصیف های تکان دهندهآزادسازی خرمشهر حضور داشت و صحنه

شد. کند که با وجود تجربیاتی که به دست آورده بود قادر به تحمل برخی از آنها نبوده و بیهوش میمی

(defapress.ir) 

ها با ها نشان دادند. آنهای بسیاری از ایثار و فداکاری را به رزمندهجنگ، خود، نمونهپرستاران در اوج 

ها درحالی که لحظاتی قبل شاهد شهادت ها و مجروحین پرداختند. آنحفظ خونسردی به پرستاری از زخمی

کنان به ن جمعی گریهکردند. در خوزستاای در کار خود ایجاد نمیترین افراد خانواده خود بودند، وقفهنزدیک

پرستار به «. برادرمان شهید شده.»گویند: پرسد. میها میریزند و پرستار، آرام علت را از آنداخل بیمارستان می

نه مجروح و نه شهیدی به این نام نیست. هنگامی که باز مردان التماس »گوید: اندازد و میلیست نگاهی می

برادران شش »گوید: شوند؛ پرستار با خونسردی و مقاومت میمه مبهوت میگوید که هکنند، پرستار سخنی میمی

 «ها باشد.ها برادر من است که شهید شده، شاید شهید شما هم جزو آنجنازه در راه است، یکی از آن
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، زمانی با یک ترین افراد هم قابل تحمل نبود. مینا کماییها حتی برای قویدر بسیاری موارد، این صحنه

ه بیرون از خاک ها را زنده در خاک دفن کرده بودند و سرهایشان را کها آنرو شد که عراقیوانت از شهدا روبه

آورند و به بیرون می کنند و از خاککردند. نیروهای ایرانی این اجساد را پیدا میبوده به عنوان نشانه استفاده می

 ( ۸۶، ص ۱۳۸۸م گذاشته بود. )محمدی، دهند؛ اجساد این شهدا کرمحل مورد نظر انتقال می

مان حال پای آورد و در هدر جایی دیگر، زمانی که کمایی پوتین یکی از مجروحین را از پایش در می

ها مدت شود خونریزی زیاد مجروح و صحنه کنده شدن پا، برای وی سخت بود ومجروح با پوتین کنده می

 (۹۹کرد. )همان، صخودش را سرزنش می

نکرده بود، از  شود که خمپاره به سینه او خورده و عملدیگر، مجروحی به بیمارستان منتقل میزمانی 

ه در نهایت دهند گرچکنند و بعد مراحل درمان را ادامه میواحد تخریب ارتش و سپاه خمپاره را خنثی می

-ار خود ادامه میمحل به ک رسد، اما این نیروها با وجود احتمال انفجار خمپاره در همانرزمنده به شهادت می

 (۷۰دهند. )همان، ص

ی بود که هایی در اوج کوران جنگ برای زنان کادر امدادگر لحظات سختدیدن و تجربه چنین صحنه

 های رایج درباره زنان را شکستند.آنان با شجاعت تحمل کردند و بسیاری از کلیشه

-ارستان میگامی که به درمانگاه و بیمماندند و هنها در خاکریزها میگاهی اوقات مجروحین مدت

عفونی و دضرسیدند در بین انگشتان پاهایشان کرم گذاشته بود، این پرستاران بودند که محل عفونت را  

 (۹۶پانسمان می کردند.)رضایی فر، ص

ا مجروحین بآمد، برخورد وجود میدر میان همه مسائل متنابه که در طول خدمت برای پرستاران به

ال صبوری آن شد و آنان باید در کمها بود که معموال با مشکالت خاص خودشان همراه میکنترل آن موجی و

 (۱۴۰تا ۱۳۶)جعفریان، ص پذیرفتند.کردند و گاه خطراتی را در این امر میرا تحمل می
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 کادر درمانی و پزشکی گاهی مجبور بودند در سنگرهای خط مقدم مجروحین را درمان کنند. دکتر زرین

به دلیل تعداد زیاد مجروحین با همسرش در سنگرهای خط مقدم  ۱تاج کیهانی دوست، در عملیات بازی دراز

 (۹۳فرستاد. )انیسی ، صجبهه مجروحین را درمان می کرد و در صورت لزوم برخی را به پشت جبهه می

مان مسئولیت پزشکی با هترین ویژگی زنان درمانگر در اوج اتفاقات جنگ این بود که کادر و باالخره مهم

انیسی، )    انگیختند.   ها را بر میکردند تا جایی که تعجب آنهمیشگی به مجروحین عراقی نیز رسیدگی می

مانی طلبد که پرستاران و کادر در( پرستاری از اسرای عراقی در اوج جنگ صبر و شکیبایی خاصی می۸۹ص

 (۲۶ایرانی از آن نیز دریغ نکردند. )سامنی، ص 

کرد که فادهبار از سالح شیمیایی است ۱۹۶حداقل  ۸۷آوریل  ۸تا  ۱۹۸۰سپتامبر  ۲۲در طول جنگ از 

ورد حمله مگذاشت. در یکی از این حمالت بیمارستان صحرایی در سومار جا مجروح به ۲۷۳۰۹شهید و ۲۶۲

ان آسیب این بیمارستشیمیایی قرار گرفت و با گاز خردل به شدت آلوده شد. جمع کثیری از کادر پزشکی 

 (۱۸۵-۱۸۳شهید اشاره شد. )فروتن، ص  ۲۹مصدوم و  ۴۰۰دیدند؛ در آمارهای اولیه به 

رمانی در اثر دها و یا مراکز در بسیاری موارد، پرستاران و پزشکان  در اثر فعالیت در بیمارستان

پرستاران،  گان، پزشکان ومجاورت با مجروحان شیمیایی دچار مشکالت تنفسی و پوستی شدند. )گروه نویسند

 (۱۲۰، ص۱۳۹۱

ر این پژوهش تنها ها حضور یافتند بسیار زیاد است و دعنوان کادر درمانی در جبههتعداد زنانی که به

تر حق ر فرصتی مناسبدکنیم تا تعداد اندکی از آنان اشاره شد. درخاتمه، برخی دیگر از آنان را نیز معرفی میبه

قیه شکویی، زهرا د. زنانی مانند مریم کاتبی و اعظم نامدار پور، حمیرا خان بیگی، رمطلب بر دیگران ادا شو

 (۱۴۲محمودی، بتول بیاتی، حمیده مرادیان. )قاسمی امین، ص

 جنگ تن به تن

تر به کم هایی که ازحضور زنان در جنگ صورت گرفته است، آنچهرسد از بین تمام بازنمایینظر میبه

 زنان در کارزار جنگ رودررو با دشمن است. آن پرداخته شده حضور

                                                           
وز با وجود امکانات کم ر ۸گیری ارتفاعات حساس بازی دراز در کرمانشاه انجام شد. پس از مدت برای بازپس ۶/۲/۱۳۶۰عملیاتی است که در تاریخ   -۱

 ناکام ماندند. ۱۱۰۰های و یکی از قله ۱۱۵۰ها را به دست آورند و تنها در تثبیت قله توانستند اکثر قله



 

25 
 

های اولیه هجوم عراق به شهرهای ایران محدود شد، اما گرچه حضور زنان در صحنه جنگ تنها به سال

همین حضور اندک، تأثیرگذار و سرشار از شجاعت و ایثارگری بود. تأثیرگذاری این حضور از آن جهت بود که 

د. زمانی که نیروهای ایرانی مدافع شهرها بسیار اندک بودند و سالح اندکی در روزهای آغازین جنگ اتفاق افتا

ورود  ۱۳۶۱کردند. پس از ساماندهی قوای نظامی از سال در اختیار داشتند اما با تمام توان خود از شهرها دفاع می

ه ارتش وارد صحنه یافتزنان به خط مقدم جبهه ممنوع اعالم شد. اما در همان زمانی که هنوز نیروهای سازمان

نحو تأثیرگذاری به نمایش گذاشتند. عموم این نیروهای هایی از ایثار و شجاعت را بهنشده بودند زنان صحنه

 حاضر در صحنه زنان بومی و ساکنان همان شهرهای مورد تهاجم بودند.

ه چگونه مریم امجدی که روزهای جوانی وی با روزهای جنگ مصادف بوده درخاطرات خود نقل کرده ک

ها برای دفاع  خواستند تا ها که تا گمرک رسیده بودند مقاومت کردند. آندر گمرک خرمشهر در مقابل عراقی

های چوبی خیلی بزرگ رفتند، از بشکه کارتن و جعبهآنجا که مهمات دارند بجنگند، مسافتی را زیگزاگ می

ها و کم شدن حجم ، یعنی برای جلو رفتن بچهبستندکردند، برای هم خط آتش میعنوان سنگر استفاده میبه

طرف رفتند بهدوال جلو میهایی که دوالگذاشتند و از باالی سر آنتیراندازی دشمن اسلحه را روی رگبار می

رفتند تا به ریل تر بتوانند تغییر موضع بدهند، سنگر به سنگر جلو میها راحتکردند تا آندشمن تیراندازی می

روند. بندد. دو نفر از برادران جلوتر میگیرد و خط آتش مید. مریم پشت جعبه بزرگی سنگر میآهن برسنراه

 (۶۶و ۶۵رود. )طالش پور، صها امیر ثامری گفت جلو میبا پشتیبانی آتش یکی از رزمنده باالخره مریم

دهند. و اسیر می ها حضور داشت. درحالی که نیروهای ایرانی چند نفر زخمی، شهیدمریم در اوج درگیری

ها هم چند خمپاره دهد که اسلحه کمی داشتند. ارتشیشود. او توضیح میها تمام مینزدیک ظهر آب قمقمه

ها افتاد.)همان، دلیل کمبود مهمات، خرمشهر سنگر به سنگر دست عراقیعقب برگشتند. بهآوردند و دوباره به

 ها بود.( و او شاهد همه این۶۸ص

اشغال »گوید: می ۱۳۵۹ی اتفاقات مهر در مصاحبه خود با خبرگزاری مشرق دربارهنرگس حیدرپور 

کیلومتری  ۵۰غرب که در مزدوران عراقی به سمت گیالن ۵۹ماه قصرشیرین توسط نیروهای عراقی در اوایل مهر

اهالی روستا همراه پدرم و دیگر جنوب این شهر قرار دارد هجوم آوردند. با اشغال روستای گور سفید، من به

پناه بردیم. « آوزین»طرف ارتفاعات روستای بدون اینکه کفشی به پا داشته باشیم یا غذایی با خود برداشته باشیم به

مان )از جمله برادر، دایی، عمو، پسردایی، نیروهای بعثی با اشغال روستای گورسفید نزدیک به هشت نفر از اقوام

 «رساندند.ت دختردایی، دخترعمو و...( را به شهاد
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گردند. هنگام داخل روستا بازمیهمراه پدرش برای تهیه غذا بهفردای روز اشغال، نرگس حیدرپور به

روند. پس از تهیه غذا، او محض احتیاط دنبال غذا داخل روستا میشوند اما بهها میورود، متوجه حضور عراقی

ی رودخانه غربی و پدرش با دو نیروی عراقی در محدودهدارد. در مسیر برگشت، شیرزن گیالنبا خود برمی« تبری»

 ۱۸کند: در موقع این حادثه گونه روایت میشوند. حیدرپور این لحظه را اینآوزین و ارتفاعات مجاور مواجه می

ها شهادت اقوامم بودم. از آنجا که دچار نگرانیبهار از عمرم گذشته بود. در همان آغازین روزهای جنگ شاهد 

ای از بستگانم شده بودم، زمانی که با این دو رسیدن عدهشهادت ناراحتی شدید ناشی از اشغال کشورم و به و 

ها را به هالکت رساندم و دیگری ور شدم. یکی از آنها حملهعراقی برخورد کردیم بدون هیچ درنگی با تبر به آن

هیزاتش ساعتی بعد تحویل رزمندگان اسالم دادم. شدت ترسیده بود به اسارت گرفتم و با تمام تجرا هم که به

 (۱۱، ص ۱۶۳۰۳، شماره ۱۵/۹/۱۳۵۹)اطالعات،  نشینی کردند.ها عقبماه آواره بودیم تا اینکه عراقی۱۸

کارد و زنانی دیگر  شود و همپای آنان مین بر سر راه دشمن میها میدر جایی دیگر زنی بلد راه رزمنده

 (۹۱دهند. )حسینی مقدم، صند و تحویل نیروهای ایرانی میکنها را اسیر میعراقی

ها جا همراه رزمندهبا اینکه سن کمی داشتیم، اما همه»گوید: طاهره قاسمی امین در خاطرات خود می

جی، پر کردن گذاری آرپینصف قد من بود. کار ما خرج ۳-سال بیشتر نداشتم. بلندی تفنگ ژ ۱۶بودیم. من 

ها، پانسمان اولیه در خط، انتقال مجروحان به پشت جبهه، جستجو در شهر برای پیدا کردن خشاب سالح رزمنده

 (۳۹، ص ۱۳۸۳)قاسمی امین، « خصوص شهدای زن بود.مجروحان و شهیدان، خاکسپاری شهدا به

گوید که شدت آتش دشمن حسینی یکی دیگر از زنان فعال در جنگ در بخشی از خاطراتش از زمانی می

برد. ها میسرعت برای آنجی را بههای آرپیکردند و او گلولهاد بود. نیروهای خودی خط آتش را باز میخیلی زی

کند. اسلحه را به اش گیر میها اسلحهکوبیدند. یکی از بچهشدت میها بودند را بهای را که آنها منطقهعراقی

ای ای که دشمن شلیک کرده بود، به اسلحهه خمپارهدهد تا ایرادش را برطرف کند. در همان لحظه گلولحسینی می

طور که روی زمین شود. همانحسینی با صورت به جلو پرت می. کندکه درحال چک کردن آن بوده اصابت می

کند پاهایش را حرکت بدهد؛ کند. او تالش میلرزد ولی اصال دردی احساس نمیافتاده بود، پاهایش به شدت می

شود روی ستون فقرات کمرش یک حفره بزرگ و عمیق بعد از گذشت مدتی تازه متوجه می اما قدرتی نداشت.

شود.  اما درحالی که حال نامساعدی داشته ایجاد شده. پس از رسیدن نیروهای امدادگر به پشت جبهه منتقل می

رود اما در میشود و با وانت به خرمشهر گوید خوب شده و پنهانی از بیمارستان خارج میبه دوستانش می

 (۴۱، ص۱۳۸۳گردانند. )قاسمی امین، درمانگاه خرمشهر دکترها او را دوباره به ماهشهر بر می
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تر از مردان مقدم چندان کمشود حتی اصرار زنان بر حضور در خطبا مرور چنین خاطراتی روشن می

 نبوده است.

مدت دو سال در کنار رزمندگان به دفاع ساله بود و  ۸افسانه قاضی زاده از اهالی خرمشهر در آغاز جنگ 

شهید جهان آرا به ما دستور داد که از انبار مهمات مراقبت کنیم و اسلحه را »گوید: او در خاطراتش میپرداخت. 

به رزمندگان و فقط به نیروهای رسمی سپاه در قبال گرفتن شناسنامه بدهیم که این افراد به نقطه صفر مرزی 

عهده ما دختران بود وقه درست کردن برای همه رزمندگان در منطقه و حمل مجروحان بهبروند. سنگرسازی، آذ

 (http://www.irna.ir/fa) «.که تعدادی از ما دختران مجروح یا اسیر شدند

ها در چادرهایی آنکردند. در گشت و شناسایی به رزمندگان کمک می ۱۳۵۹زنان در اوایل جنگ در سال 

گرفتند و یا در میان زنانی که در منطقه حضور داشتند، عهده مییافتند و وظیفه بازرسی زنان را بهاستقرار می

بر این در تفتیش و بازرسی زنان کمک عالوه (۲۱کردند. )قاسمی امین، صنیروهای نفوذی دشمن را شناسایی می

عنوان نیروهای نفوذی و جاسوس وارد منطقه شده بودند را ی را که بهکردند. درنتیجه بارها توانستند زنانمی

 (۱۱۵، ص۱۳۹۳دستگیر کنند. )قاسمی امین، 

یافته ارتش وسپاه نقش آفرینی زنان در برخی مناطق جنگی پس از ورود و ساماندهی نیروهای سازمان

 کامالً قطع نشد، اما از صحنه رسمی جنگ حذف شد.

 اسارت

ها حضور مستقیم داشتند. در این رویارویی به اسارت نیروهای اول جنگ در جبهه هایدر سالزنان 

طور تن از آنان را به ۵اما عراق تنها نفر ذکر شده است،  ۱۷۱عراقی درآمدند. در برخی منابع تعداد زنان اسیر 

 دست آوردیم.ها را بهرسمی قبول کرد. از میان تعداد قابل توجه اسرای زن فقط خاطرات دو تن از آن

ها با اسرای زن با نقل برخی از حوادث ذکر شده در این منابع سعی شده تصویری کلی از رفتار عراقی

 ایرانی را ترسیم کنیم.

به دوره مامایی دانشگاه شهید بهشتی وارد شد. با آغاز جنگ با یک گروه  ۱۳۵۱فاطمه ناهیدی در سال 

ها شهر را ها و بچهها بود و زنآنجا ماند. شهر زیر بمباران عراقیپزشکی ابتدا به غرب رفت و تنها سه روز در 

ای مهر ماه راهی خرمشـهر شد. در خانه ۱۹ترک کرده بودند. او با همـکارانش به پایگاه وحدتی دزفول رفت و در 

http://www.irna.ir/fa


 

28 
 

ا به درمانگاه هکه تبدیل به درمانگاه شده بود مستقر شد. یک روز در میان برای کمک به مجروحان و یا انتقال آن

رو و اسیرشد. )ناهیدی، ها روبهرفت. یک روز که با گروه امدادی عازم خط مقدم بود با عراقیبه خط مقدم می

 (۱۵ص

بردند. ۲ها او را ابتدا در گودالی انداختند. پس از چند ساعت او را به یکی از زندان امنیتی تنومهعراقی

معصومه آباد( که در اصل اسمشان معصومه و فاطمه بود و کادر مدتی بعد مریم و معصومه )فاطمه بهرامی و 

پیوندند. چند روز بعد حلیمه آزموده که مامایی خوانده درمانی بودند و با یک مجروح اسیر شده بودند به فاطمه می

چهار سال  ها اضافه شد. به این ترتیب این چهار نفر حدودبود و بین راه شیراز و آبادان اسیر شده بود به جمع آن

ها برای این که شرایط را بر آنان دشوار کنند مدتی این چهار نفر را در کنار دیگر ها شدند. عراقیاسیر عراقی

ها باز ای را برای آناسرای مرد ایرانی گذاشتند، اما اسرای ایرانی درحالی که خود جای کمی داشتند گوشه

 (۲۱تا ۱۷بودند. )همان، ص کرده

رخورد و ها بها از همان ابتدای دستگیری با خشونت زیادی با آناین است که عراقینکته قابل توجه 

ص نامیدند. )آباد، می« دختران خمینی»یا « ژنرال ایرانی»ها را کردند و آنها خودداری میحتی از دادن آب به آن

ها انتقال آن بر این عدمالوهشود. ع( با چنین نگاه امنیتی به آنان میزان خشونت نیروهای عراقی مشخص می۱۵۸

ا در هیچ یک از هها نام آنبه زندان اسرای ایرانی سبب شد از دید و نگاه مجامع جهانی پنهان بمانند و تا مدت

شده، محروم  المللی برای هر اسیر در نظر گرفتههای صلیب سرخ نباشد و از حقوق اولیه که در حقوق بینلیست

وف عراق بود، های مخهای استخبارات و الرشید بغداد را که از زندانزندانهار نفر ( این چ۳۲۰شدند. )آباد، ص 

 تجربه کردند.

ها سختگیری زیادی به این چهار تن داشتند تا جایی که در مدت حدود چهار سال اسارت فقط عراقی

ود موش و شپش در سلولها دادند. عدم وجود امکانات اولیه بهداشتی، نبود غذای کافی، وجچند تکه لباس به آن

بدون  .های شدید تنفسی و گوارشی دچار شوند( باعث شد به بیماری۲۷۹و۲۶۶های تنگ و تاریک و سرد )آباد 

ها به شرایط بد زندان اعتراض کردند و در خواست آنکه بتوانند از امکانات مناسب پزشک و دارو استفاده کنند. آن

ها گیرند؛ اما آنها را به باد کتک میشوند، آنهبانان با کابل وارد سلول میمالقات با رئیس زندان را داشتند که نگ

پردازند و کابل را از او بینند، به زد و خورد با نگهبان میرغم آنکه آسیب زیادی میکنند، علیاز خود دفاع می

                                                           
 تنومه شهرکی بین شلمچه و بصره که در آن پادگان نظامی قرار دارد. -۱
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شوند و محرومیت می ( اما در این برخورد هر چهار نفر زخمی۲۸و۳۶زنند. )ناهیدی، صگیرند و او را میمی

 (۲۹۳شود. )آباد، صبیشتری بر آنان تحمیل می

گیرند اعتصاب غذا کنند. در اثر اعتصاب غذا معصومه خونریزی معده باالخره هرچهار نفر تصمیم می

ها دست به اعتصاب غذا زدند از طرف مقامات زندان رود. در مدتی که آنکند و پس از مدتی به درمانگاه میمی

العمل مناسبی صورت نگرفت، حتی یکی از آنان دچار خونریزی معده شد و تقریباً هر چهار نفر به سهیچ عک

ها را با تزریق سرم زنده نگه داشتند. درنتیجه این اعتصاب غذا، رئیس زندان به درخواست حالت اغما رفتند. آن

ها توانستند لیست رسمی اسرا ثبت شد و آنها، پاسخ مثبت داد و نامشان در آنان مبنی بر بازدید صلیب سرخ از آن

( بعد ۳۲۰و ناهیدی، ص ۳۴۶ها را از زنده بودن خود، آگاه کنند. )همان، صهایشان، آنبا ارسال نامه به خانواده

ها را به زندان موصل بردند. سپس از موصل به اردوگاه نظامی االماره ها بهتر شد وآناز آزادی خرمشهر وضع آن

 (۴۶و۴۴و۴۳. )ناهیدی، صفرستاده شدند

االصل بودند ها در اسارت خود با گروهی از زنان زندانی در زندان الرشید بغداد مواجه شدند که ایرانیآن

و در عراق ساکن بودند و همسرانشان جزو مجاهدینی بودند که علیه صدام قیام کرده بودند. اینان سالیان سال در 

 (۳۳۴زادی نداشتند. )آباد، ص زندان محبوس بودند و هیچ امیدی به آ

با اولین گروه اسیران آزاد شدند.  ۱۳۶۲اسارت این چهار نفر چهار سال طول کشید و در دهم بهمن 

 (۵۹)همان ، ص

 غسالی و نگهبانی از اجساد شهدا 

ها زده بودند، برای شستشوی بدن شهدا در قبرستانگروهی از زنان که اغلب ساکنین همان شهرهای جنگ

 گذاشتند.کردند و در باالی قبرها میدادند، کفن میشدند. شهدا را شستشو میمی مستقر

کنند. یکی از ها حمله میشوند. سگتکه میها تکهزد. بدنبرخی اوقات دشمن با خمپاره آنجا را می

د که وقتی این الاقل یک اسلحه به ما بدهی»گوید: کند. وی میرود و تقاضای اسلحه میخواهران به مقر سپاه می

 «ها تیراندازی کنیم.کنند بتوانیم به آنهای گرسنه حمله میسگ

جستجو در شهر برای پیدا کردن مجروحان و شهدا و خاکسپاری شهدا، یکی دیگر از وظایف زنان بود. 

 (۳۹و۳۸)امجدی، ص
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نکه عراق آوردند تا ایسطل از آب شط برای غسل شهدا میشد، زنان سطلزمانی که آب شهر قطع می

کردند. های خودشان دفن میدادند و بدون کفن با همان لباسها را هدف قرار داد. بعد از آن شهدا را تیمم میآن

 (۶۶)همان، ص

آوری و شستشوی شهدا بودند. روزهای آخری که برخی از زنان تنها نیروی حاضر در صحنه برای جمع

شهری کرد، در اوج جنگ درونوزهای اول جنگ غسالی میخرمشهر به دست دشمن افتاد، خدیجه، زنی که از ر

کردند. بیچاره خدیجه حالت خدیجه و همکارانش تا صبح جسد جمع می»خرمشهر تحت فشار شدیدی بود. 

آیین جسدها رو جمع کنین؟ چقدر غیرتا کجایین؟ چرا نمیمعرفتا! بیزد: بیروانی پیدا کرده بود دائم داد می

ام. سراسر لباسش خونی بود. برادری با امبوالنس همراهش ها رو جمع کرده؟ من مغز بچهتنهایی جسد جمع کنم

روند و اجساد باالخره گروه ابوذر به کمک او می« ریخت.گفت و جسدها را داخل آمبوالنس میها را میبود این

 (۷۶کنند. )قاسمی امین، ص را جمع می

 نقش تبلیغاتی و فرهنگی

هاست. در هشت سال جنگ ترین ابزارهای تقویت روحیه نیروهای رزمنده در جنگتبلیغات یکی از مهم

ها و مبارزات ضد ترین اعضا در این زمینه بودند. زنان پس از پشت سر گذاشتن فعالیتایران وعراق زنان فعال

ز جنگ تحمیلی های رایج گذشتند و با آغارژیم پهلوی و به دست آوردن تجربیات بسیار در این زمینه از کلیشه

های تبلیغاتی، پالکاردها و ها با تهیه تراکتتوانستند در این زمینه حضور بسیار فعالی را به نمایش بگذارند. آن

ها، حضور در هایی از رزمندهبروشورهای تبلیغاتی، تهیه مقاالتی در زمینه جنگ، سرودن اشعار و کشیدن نقاشی

ها و چسباندن آن به دیوارهای ها، تهیه عکس و پوستر از رزمندهاییپیممراسم بدرقه رزمندگان، حضور در راه

های ای از فعالیتآموزان در مدارس، مجموعه گستردهشهر یا نصب آن در مراسم خاص، فعالیت معلمان و دانش

 (۷۳تا  ۷۰تبلیغاتی زنان بود. )پشتیبانان، ص

ترین شرایط و در اوج جنگ که در سخت های زنان آموزش و تعلیم سواد بودترین فعالیتیکی از مهم

( بسیاری از زنان آموزگار ۱۲۷و ۱۲۶گرفت. )اکبری، صهای آوارگان عراقی توسط معلمین صورت میدر اردوگاه

های درس بر اثر بمباران و حمله دشمنان به درجه شهادت زده در کالسدر سنگر تعلیم و تربیت در مناطق جنگ

 (۱۲۹رسیدند. )همان، ص 
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آموزی زنان در مناطق مرزی های اکابر برای زنان بومی و محلی به سوادبر این زنان با تشکیل کالسهعالو

ها زنانی که در مراکز سپاه آموزش دیده بودند، دفاع شخصی، ( در کنار این آموزش۱۳۳پرداختند. )همان، ص می

دادند.     )همان، ص ق مرزی آموزش میاستفاده از اسلحه و حمالت شیمیایی به زنان روستایی و شهری در مناط

۱۶۸) 

های شهدا و رسیدگی به نیازهای آنان، استقبال و تشییع پیکر تجلیل از مقام شهدا، سرکشی به خانواده

هایی بود که زنان های شهدا، از جمله دیگر فعالیتهای تفریحی و زیارتی برای خانوادهاندازی کاروانشهدا، راه

 دادند.ای مختلف انجام میدر اوج جنگ در شهره

 های مردمی برای رزمندگانبندی کمکبسته

دادند تهیه غذا و اقالم خوراکی و مقدس انجام میترین کارهایی که زنان در طول دفاعیکی از مهم

کردند در صورت امکان غذای های مردمی در مساجد و مراکز بسیج و سپاه بود. زنان سعی میبندی کمکبسته

کردند و خود را ها به جبهه استفاده میترین پایگاهگونه موارد از نزدیکست رزمندگان برسانند. در اینگرم به د

ای در این مراکز و ( حضور زنان در هر قشر و طبقه۲۹، ص۱۳۸۸دادند. )محمدی، در معرض خطر قرار می

می اقالم مورد نیاز رزمندگان را ها تمابندیگرفت. این بستهصورت گسترده در شهرها و روستاها صورت میبه

های راحت بر مواد خوراکی زنان با بافتن کاله، شال گردن و ژاکت و دوختن پیراهن و لباسگرفت. عالوهدر بر می

 (۸۴کردند. )انیسی، صو گرم، پوشاک رزمندگان را نیز تهیه می

برای رزمندگان آماده کنند. زهرا  کردند غذای گرم های سپاه مستقر بودند سعی میزنانی که در پایگاه

الهدی در اهواز رأس گوسفند را در پایگاه علم ۲۵پاچه دهد که چگونه کلهمحمودی در خاطرات خود توضیح می

، ۱۳۹۱ صبح به سنگر نیروهای ایرانی رساندند. )قاسمی امین، ۷برای رزمندگان تهیه کردند و آن را در ساعت 

 (۱۴۵ص 

های بسیج و مساجد، بر حضور در پایگاهها دور بودند، زنان عالوهان که از جبههدر شهرهایی مانند تهر

 (۲۹، ص۱۳۸۱پرداختند. )محمدی، لیال، های خود نیز به دوخت لباس و اقالم مورد نیاز جبهه میدر خانه

های صلواتی گذار ایستگاهشدند، پایهاندازی و اداره میستادهای پشتیبانی که اغلب توسط مادران شهدا راه

 (۸۸نیز بودند که نقش مؤثری در تأمین مایحتاج اولیه رزمندگان داشتند.)بینا، ص 
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یافته در مساجد و ستادهای پشتیبانی، مردم در هر شرایطی در ارتباط با های سازمانبر فعالیتعالوه

 مشکالت جنگ از کمک به یکدیگر دریغ نداشتند و زنان در این زمینه پیشگام بودند.

زده درحالی که شهرهایشان زیر بمباران دشمن بود به آوارگان شهرهای زنان در اوج جنگ در مناطق جنگ

ها کردند. صبریه فالح حسینی در خاطرات خود زمانی که شهر خود را در هنگام ورود عراقیدیگر هم کمک می

کند که خود از بمباران هوایی عراق صدمه به شهر ترک کرده و آواره کوه و بیابان شده بودند، از روستاییانی یاد می

زیادی دیده بودند اما در کمال سخاوت از او و همراهانش پذیرایی کردند. چند روز بعد صبریه و خانواده اش 

همراه یک گروه پانزده نفری از اهالی قصر شیرین به سر پل ذهاب رسیدند. یکی از دوستان صبریه در این شهر 

 (۸۱ها پذیرایی کرد. )فالح حسینی، ص خود برد و از آنها را به خانه همه آن

 شستشوی لباس رزمندگان

های ها لباسالهدی در اهواز، گروهی از خانمهای نزدیک به خط مقدم جبهه مانند پایگاه علمدر پایگاه

که آن را با ای از استخوان شهدا وجود داشت ها تکهشستند. گاهی درمیان لباسرزمندگان و شهدا را با دست می

هایش همیشه کرد که دستاش شهید شده بود، چنان کار میسپردند. یکی از این بانوان که نوهاحترام به خاک می

 (۱۴۷، ص ۱۳۹۱تاول داشت و تمام مدت هشت سال به همین کار ادامه داد. )قاسمی امین، 

ها نهایی در زیرزمینی لباس رزمندهتدر شهر اهواز زمانی که اغلب مردم شهر را ترک کرده بودند چند زن به

ترین لحظات هم با آرامش کار خود را ادامه دادند. تنها زمانی که خطر ورود شستند. آنان در خطرناکرا می

زده که ( برخی زنان شهرهای جنگ۷۷ها به شهر بود با نیروهای امدادی شهر را ترک کردند. )جعفریان، صعراقی

ها به خانه بیمارستانماندند و در رختشویز دست داده بودند، در همان شهر باقی میبسیاری از نزدیکان خود را ا

 ( ۲۳۶پرداختند. )سجادی، صخدمت می

 

 سرکشی و بازدید زنان از جبهه

رفتند. اغلب این زنان مادران و خواهران و همسران ها میهای اعزامی به جبههزنان در قالب گروه

بردند. تقسیم هدایا به دست مادران رزمندگان ا خود اقالم مورد نیاز را نیز به جبهه میرزمندگان و شهدا بودند که ب

 (۸۵سزایی داشت. )انیسی، صو شهدا در افزایش روحیه رزمندگان تأثیر به
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 زنان مهاجر

کیلومتر به خاک ایران تجاوز کرد و تا عمق  ۱۲۰۰طول هایی بهارتش عراق با حمله نظامی خود در جبهه

های عراق قرار یلومتری خاک ایران پیشروی کرد. در آغاز جنگ ده شهر مهم و مرزی ایران مورد آماج گلولهک ۸۰

گرفت و سبب تخریب کلیه تأسیسات شهری و روستایی و زیرساختی شد. )دفتر حقوق وزارت امورخارجه ایران، 

 (.۳ص

دیدگی شدید ی دچار آسیبواحد مسکون ۱۹۰۰۰۰واحد مسکونی تخریب کلی و  ۱۳۰۰۰۰در این تهاجم 

 (۳، ص۱۳۷۱میلیون نفر ساکنان مناطق جنگی آواره شدند. )نشریه ستاد مرکزی بازسازی،  ۲شد و به دنبال آن 

زنانی که روزگاری در کنار خانواده و در شهر آباء و اجدادی خود از امکانات قابل توجه مادی برخوردار 

دسته با پاهای برهنه و پوشاک اندک زندگی خود را وع جنگ دستهگذراندند، با وقبودند و زندگی آرامی را می

هایی اعم از، از دست ( تحمل چنان مصیبت۵۲، ص۱۳۶۰رها کرده و آواره کوه و دشت شدند)مجله زن روز، 

خانمان شدن در کوه و بیابان برای هر انسانی سهمگین است. )فالح شب بیترین افراد خانواده تا یکدادن نزدیک

تر داشتند. آنان باید گرسنگی کاه( در این وضعیت زنانی که فرزندانشان همراهشان بودند دردی جان۷۶ی، صحسین

مهاجرین جنگ »نشستند. این افراد که در ادبیات جنگ و تشنگی کودکانشان را هم در آوارگی بیابان به تماشا می

ترین امکانات شکل گرفته و با کمک مردم با کمهایی که توسط دولت نام گرفتند، در ابتدا در اردوگاه« تحمیلی

زده بود و بارها مورد حمله ها نزدیک همان شهرهای جنگ( اغلب این اردوگاه۱۵۰بود استقرار یافتند. )همان، ص

ها کمبود مواد غذایی، کمبود ( در این اردوگاه۱۰/۸/۱۳۶۵هواپیماهای عراقی قرار گرفت. )جمهوری اسالمی، 

بیکاری ساکنین و بسیاری از مشکالت دیگر بر  های بهداشتی،بود اب آشامیدنی و سرویسوسایل زندگی، کم

بر این های روحی و جسمی فراوانی به آنان وارد کرد. عالوهها بیشتر بود و آسیبدوش زنان ساکن اردوگاه

ات به زندگی در زدگان )که اغلب اوقمهاجرین با وارد شدن به شهرهای دیگر و استقرار در محل اسکان جنگ

ی تأمین مواد ها با وجود کودکانشان دغدغهشد( دچار مشکالت زیادی بودند. آنیک اتاق کوچک محدود می

عهده آنان بود. غذایی و پوشاک داشتند و درحالی که همسرانشان را از دست داده بودند مسئولیت تأمین درآمد به

ترین مسائل مبتال به این زنان بود. زمانی دید و غربت از عمدهاز طرفی مسئله تحصیل فرزندان، تطبیق با اوضاع ج

فرساتر بود و همگی لحظات سخت و ها نبود، این مشکالت سخت و جانیک از افراد خانواده کنار آنکه هیچ

 جنگیدند. )همان،آورد که زنان مهاجر با آن دست به گریبان بودند و برای گذران آن میوجود میگیری را بهنفس

 (۱۷۲ص
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 زنانی که با جانبازان ازدواج کردند

چون »برخی از زنان داوطلب ازدواج با جانبازان جنگ بودند. دلیل آنان برای این کار این بود که: 

طور مستقیم حضور یابند، وظیفه خود را در قبال وطنشان با ازدواج با یک جانباز به انجام توانند در جنگ بهنمی

 کردند.مراجعه می« دایره ازدواج در بنیاد شهید»عنوان صورت داوطلب به مراکزی بهاینان به« رسانند.می

شد و این نکته که داوطلب ازدواج با چه های این افراد و هدفشان از این نوع ازدواج  ثبت میویژگی

ه آیا موافق با شد کشد. درباره خانواده این افراد متقاضی تحقیق مینوع جانبازی هستند نیز در نظر گرفته می

شد. سن و نوع و درجه های جداگانه برای جانبازان تهیه میاینگونه ازدواج هستند یا نه. از طرف دیگر پرونده

هایشان دادند و افرادی که ایدهها را با هم تطبیق میشد. گروهی کارشناس، پروندهجانبازی آنان در نظر گرفته می

کردند و در بسیاری موارد زنان با شدند و به این ترتیب زنان ازدواج مییبه هم نزدیکتر بود با یکدیگر آشنا م

کردند. چنان از جانبازان جنگ پرستاری و مراقبت میاینگونه ازدواج سالیان متمادی حتی پس از پایان جنگ، هم

 (۷۷، ۷۶، ص۱۳۸۱)محمدی، 

تمکین مالی قابل توجهی برخوردار ها این است که برخی از زنان از نکته قابل توجه در اینگونه ازدواج

کردند. حضور این زنان در زندگی بودند و از همان منابع برای اداره خانواده ودرمان همسرانشان استفاده می

شدند در روند شدند و با پشتیبانی همسرانشان راهی جبهه میرزمندگانی که پس از هربار مجروحیت درمان می

 (۸۰، ۸۱رگذار بود. )همان، صجنگ، گرچه غیرمستقیم، اما تأثی

های خود خواسته زنان با جانبازان، زنانی که همسرانشان در طی جنگ دچار در کنار این نوع ازدواج

شان کوتاهی درجات مختلف جانبازی شدند نیز از هیچگونه فداکاری برای سالمت همسران و حفظ کانون خانواده

خانزاده درباره زندگی با همسر جانبازش که دو پای خود را از ( خانم ۱۱۲نکردند. )سیف الدینی و دیگران، ص 

ها هنوز ادامه دارد دست داده و دچار موج انفجار نیز شده، ضمن اشاره به اینکه هشت سال دفاع مقدس برای آن

زندگی با هفتاد درصد دشواری، زندگی با سی درصد وجود و زندگی با صد درصد ایثار هم از طرف »گوید: می

( توجه به این نکته ضروری است که زنانی که از همان آغاز ۷)رضایی، ص« ها ادامه دارد.هم از طرف بچه من و

ها را دوباره به ها ازدواج کردند و از همسرانشان پس از هربار مجروحیت پرستاری کردند و آنجنگ با رزمنده

کننده نیروهای جنگی بودند. این زنان تعدادشان نوعی تأمینها بهسزایی در جنگ داشتند.آنجبهه فرستادند، سهم به

 (۱۲۰کم نیست. )سیف الدینی، ص 
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 زنان جانباز

های جانبازی به تفکیک جنسیت و گروه ۱۳۸۱براساس آمار بنیاد جانبازان و امور ایثارگران که در شهریور 

درصد ۲۵نفر باالی  ۷۵و  هزار ۳نفر است که از این تعداد  ۷۳۵هزار و  ۵منتشر شد، تعداد کل جانبازان زن 

 (http://www.iribnews.ir ) .جانبازی دارند

های متفاوت با درجات شدند دچار مجروحیت هازنان که در اوایل جنگ وارد نبرد رودررو با عراقی

 دیدند.های جدی بر این در بمباران شهرها زنان آسیبگوناگون شدند. عالوه

ها درآمده در جنگ داخل شهر خرمشهر زنان خیلی فعال بودند. هنگامی که خرمشهر به تصرف عراقی

ها کرد. درحالی که مشغول رفع ایراد یکی از اسلحهها در پرکردن خشاب اسلحه کمک میبود، حسینی به رزمنده

کند. اسلحه به بیرون کردن اصابت میی درحال چک ای که دشمن شلیک کرده بود به اسلحهبوده، گلوله خمپاره

شود. )قاسمی امین، شود در اثر آن، روی ستون فقرات کمرش یک حفره بزرگ ایجاد میاز سنگر پرت می

 (۴۱و۴۰ص

ها بودند نیز صدمات زیادی دیدند و حتی شیمیایی عنوان کادر پزشکی و امدادی در جبههزنانی که به

 (۵۵شدند. )انیسی، ص

های جا کردن مجروحین و شهدا مهرهدلیل جابهانباز هفتاد درصد جنگ تحمیلی نیز بهفوزیه گودرزی ج

 (۴۶کمرش آسیب دید. )محمدی گرد افرین، ص 

کرد هنگامی که دشمن خرمشهر را تصرف کرد، در یک عنوان امدادگر خدمت میخانم انباشی که به

ید شدند. او درحالی که به ساعد و انگشتش تیر آمبوالنس مورد حمله قرار گرفتند و از هفت نفر، پنج نفر شه

کرد. جنازه راننده روی او افتاده بود تا ها شلیک میچنان به عراقیخورده بود با وجود همراه داشتن اسلحه هم

اینکه ترکش خمپاره  به سرش خورد و بیهوش شد. وقتی به هوش آمد دیگر صدای شلیک قطع شده بود. یکی 

گوید از ماشین پیاده شو و خودت را به آن طرف خیابان برسان. اما او که به کمرش هم تیر میها به او از رزمنده

ها شود. باالخره به دلیل مقاومت نیروهای درون شهر عراقیتواند حرکت کند و دوباره بیهوش میخورده بود نمی

همین ها را عقب رانده بودند. بهاقیها بعد از پنج ساعت درگیری عرکند. رزمندهشوند و او نجات پیدا میدور می

 (۷۷تا ۷۵شود. )قاسمی امین، ص دلیل او نیز جزو جانبازان جنگ محسوب می

http://www.iribnews.ir/
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همین برخی زنان امدادگر در مواقع اضطراری مجبور بودند مجروحان را کول کنند و به سنگر ببرند. به

 (۴۴رضایی، صناپذیری شدند. )های استخوانی جبراندلیل خودشان بعدها دچار آسیب

هاست که بر این زنانی که ساکن شهرها بودند در اثر بمباران عراق مجروح و جانباز شدند و سالعالوه

شان تحت تأثیر آن قرار دارد. شمسی آزاد منش درحالی که در منزل خود بود، در اثر حمله عراق به زندگی

هایش خارج شده و هنوز از صورت و چشمترکش  ۱۱۷شهرستان کرند غرب مجروح شد. او اکنون نابیناست و 

نهایت است حتماً حکمتی دارد. این تاریکی و شب بی»گوید: ها در بدنش باقی مانده است. او میتعدادی از آن

 (۱۲)رضایی، ص« من در آن سرگردانم. ۱۳۶۴که از 

منطقه حضور  مریم کاظم زاده از معدود خبرنگاران زن است که از آغاز درگیری های کردستان در این

 داشت .  او با آغاز حمله عراق به ایران به تهیه عکس و فیلم از صحنه های جنگ پرداخت. 

او به تنهایی به مریوان رفت. در پادگان مریوان که در جاده مریوان وسنندج قرار داشت بوده اسکان یافت  

 (  ۱۹. )  رئیسی ، ص 

ن اردوگاه در دست گروهی به نام کمیته جوتی یاران در طول اقامت خود به اردوگاه آوارگان رفت . ای

بود که مخالف انقالب اسالمی بودند و علیه آن تبلیغات می کردند . کاظم زاده سعی کرد از مردم آنجا عکس تهیه 

کند و با آنان گفتگو کند اما عدم تسلط به زبان کردی و ممانعت افراد کمیته مانع برقراری ارتباط او شد . )همان 

 ( ۲۲و۲۱،ص

چند روز پس از حضور مریم دکتر چمران همراه جمعی از نیروهای نخست وزیری و فرماندهان ستاد 

 ( ۳۰مشترک ارتش در پادگان حضور یافتند . ) همان ، ص

در روز مذاکره دکتر چمران و همراهانش با سران گروه های مخالف مریم نیز به عنوان خبرنگار حضور 

 (۳۳داشت .)همان  ص

اده از راه پیمایی تعدادی از کردها که تحت عنوان مردم مریوان خود را معرفی می کردند در کاظ ز

مخالفت با نظام عکس و فیلم تهیه کرد اگرچهبا تهدید کردها روبه رو می شد اما به کار خود ادامه می داد .) همان 

 (۳۶، ص
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از محاصره خارج کرد . مریم بعد از دکتر چمران با نیروهای ضد انقالب در پاوه درگیر  شد و پاوه را 

محاصره به پاوه رفت و عکس وفیلم  تهیه کردد و آنجا از رشادت گروه دستمال سرخ ها می شنود و با آنان همراه 

 (۵۵می شود . ) همان ، ص

او همراه دستمال سرخ ها به نقطه صفر رمزی در پاسگاه مرزی چناران که مورد حمله عوامل ضد انقالب 

 ( ۸۱ته بود ، می رود و از آنجا عکس و گزارش تهیه می کند . ) همان ، صقرار گرف

همچنین زمانی که دستمال سرخ ها برای پاکسازی منطقه رفتند با انان همراه شد .از راه های سخت و 

ناهموار بدون آب ساعت ها با آنان پیاده روی کرد .آنان در سر راه به روستاهای فقیری رسیدند که از طرف 

اش ها ( ترکیبی از نیروهای کرد های ایرانی ضد انقالب و کردهای عراقی مورد آزار قرار گرفته بودند. مریم )ج

( مریم در همه روزهای مبارزه دستمال ۸۹تا  ۸۳از مردم روستا و زندگی روزانه آنها عکس گرفت . ) همان ص 

می کند  رفع اسکال اسلحه آنها یا کمک به سرخ ها آنها را همراهی می کند . در کارهای متعددی به آنها کمک 

 (  ۱۰۳تا  ۱۰۰مصدومین )همان ، ص 

او در پادگان های بانه وسردشت همراه دکتر چمران و همسرش عاده حضور داشت و شاهد عملیات 

 مختلفی بود که به هدایت دکتر چمران انجام می شد .و به این ترتیب توانا یی های خود را نشان می دهد .

مدتی کاظم زاده  با اصغر وصالی فرمانده دستمال سرخ ها ازدواج کرد و پس از مدت کوتاهی پس از 

اقامت در تهران همراه همسرش برای سرکوب ضد انقالبیون باردیگر به مهابادرفتند . شهر در دست گروهک های 

اباد درگیری های متفرق مخالف است و آنان  در مقر سپاه پاسداران در کاخ جوانان سابق مستقر  شدند . در مه

رخ می دهد . گروهی از سوی دولت  با مخالفین مذاکره کرد و اداره شهر به ارتش و شهربانی سپرده شد .بیشترین 

فعالیت گروه دستمال سرخ ها کمک به مردم فقیر منطقه است .  اما فرصتی پیش می اید و مریم با رهبر کوموله 

( کاظم زاده از آوارگان عراقی که به دنبال یورش عراق شهر  ۱۶۷تا ۱۶۲صها دیدار و گفتگو می کند. ) همان ، 

و خانه خود را ترک می کردند عکس و مصاحبه گرفت  . مریم همراه وصالی به منطقه جنگ ایران و عراق رفت 

 (۱۹۵تا۱۹۱. در سرپل ذهاب هم شاهد درگیری های نیروهای ایران و عراق بود و از آن عکس تهیه کرد ) ص

زمانی که نمی توانست در صحنه های جنگی حضور یابد ، در درمانگاه کمک های امدادی و پزشکی  او

 (۲۰۱انجام می داد .)همان ،  ص 
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در اثر اصابت تیر به  ۱۳۵۹آبان  ۲۸مریم و اصغر به جبهه گیالنغرب رفتند .اصغر وصالی در عاشورا ، 

 (۲۳۰تا  ۲۱۵ز به شهادت رسید )ص سرش مجروح و در بیمارستان بستری شد .  پس از چند رو

در جبهه ها حضور داشت و از  ۱۳۶۱بعد از چهلم اصغر مریم دوباره راهی سر پل ذهاب شد وتاسال 

ورود خانمها به منطقه ممنوع  ۱۳۶۱صحنه های جنگ  عکس می گرفت و و با رزمنده ها مصاحبه می کرد . سال 

ان رسید . پس از آن به تدوین خاطراتش پرداخت . نمونه ای ( کار مریم در خط مقدم به پای۲۳۵شد.)همان ،  ص

از کار مریم گرچه تنها نمونه یافت شده در این زمینه است اما مثال محکمی بر تجربه زنانه در زمینه عکاسی 

 وخبرنگاری زنانه در جنگ است که با تمامی لحظات زندگی مریم کاظم زاده پیوند خورد.

 زنان نویسنده جنگ

یان جنگ نسل دیگری از زنان پا به عرصه گذاشتند. اینان با به تصویر کشیدن وقایع جنگ پس از پا

خصوص زمانی که قلمشان در جهت ثبت توانستند نقش مهمی در به ثبت رساندن وقایع جنگ داشته باشند. به

ور زنان در جنگ تر حضوقایعی قرار گرفت که توسط زنان در جنگ رقم خورده بود، توانستند در بازنمایی روشن

همین دلیل ذکر این نقش زنان در این سزایی ایفا کنند و بار دیگر پا جای پای همان زنان قرار دهند. بهنقش به

عنوان نمونه ها بهتحقیق الزم شناخته شد. تعداد این آثار بسیار زیاد است و در اینجا تنها به ذکر مختصری از آن

 شود.اشاره می

احبه با زنانی که در جنگ حضور مستقیم داشتند بهتر توانستند با راویان ارتباط زنان پژوهشگر در مص

، ص ۱۳۸۵تر بودند. )سیف الدینی، همین دلیل در ثبت تاریخ شفاهی جنگ زنان نویسنده موفقبرقرار کنند. به

مرزی که خصوص زنان شهرهای چنین ذکر خاطرات زنانی که در جنگ حضور داشتند بهو ...( هم ۱۳۵،  ۱۱۷

و ...(  ۷۸، ص ۱۳۹۱ها اشاره شده است. )قاسمی امین، حتی به جنگ با دشمن پرداختند که در این تحقیق به آن

عنوان امدادگر یا خاطرات زنانی که بههای مریم، هایی که به موضوع زنان پرداخته شده کتاب پوتیناز دیگر کتاب

 پی دی که در این اثر از آنها بهره برده شده است. کردند مانند دختران اُدر بیمارستان ها خدمت می

ذکر خاطرات همسران شهید و ترسیم موقعیت زنان پس از شهادت همسرانشان و به عهده گرفتن اداره 

کند و از طرف دیگر تمامی مشکالتی طرف نقش و اهمیت زنان را روشن میامور زندگی و تربیت فرزندان، از یک

 کشند.شوند را به تصویر میواجه میکه زنان در این موقعیت م
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است. شامل هفتاد و سه خاطره از خانواده و همرزمان شهید محمد ابراهیم « یادگاران»یکی از این آثار 

ها در ادامه راه همت که توسط مریم برادران گردآوری شد. در این اثر به نقش سنگین زنان و مشکالتی که آن

 (۷۳،ص۲آن مواجه بودند، اشاره شده است. )برادران، جهمسران و برادران و پدرانشان با 

اند. از اند. بلکه در ثبت خاطرات رزمندگان نیز قلم زدهزنان نویسنده تنها به ثبت خاطرات زنان نپرداخته

زندگی سرلشگر عباس بابایی را به تصویر کشیده است. « کتاب اوج پرواز»جمله این آثار، ماه منیر کهباسی در 

زندگی شهیدحسین هراتی اسکندری را « بر بلندای خاکریز»( نیز بتول فیروزکوهی در کتاب ۱۲۷ص)کهباسی، 

زاده بیست خاطره از قول ، محبوبه ربانی و ماجده والی«قزلچه»( در کتاب ۱۰۹روایت کرد. )فیروز کوهی، ص 

( ۱۴۲زاده، صاند. )ربانی و والیههای اسارت بوداند که در مناطق عملیاتی یا در اردوگاهرزمندگانی را روایت کرده

بخشی از زندگی پنج تن از فرماندهان شهید را نوشت. )فرمانبر، « تر از بارانمردان صمیمی»شهین فرمانبر، در کتاب 

امام حسین)ع( از  ۱۴خاطرات غواصان لشکر « ۱۴یادگاران غواصان لشکر »( فاطمه غفاری، در کتاب ۶۲ص

 (۱۰۰، صاست. )غفاری ۳عملیات کربالی 

تر از اینگونه ادبی به بازنویسی زندگی شهدا پرداختند. ازجمله اینویسان زن نیز با خلق آثاری حرفهداستان

 ۴۱۵بر اساس زندگی سردار تاجیک فرمانده گردان     « انار و آیینه»پور با کتاب این نویسندگان: سمیرا اصالن

روایتی از دختر جوان آبادانی « خواب سبز عشق »بروجردی با کتاب ( اعظم ۱۳۷۶لشکر ثار اهلل، )اصالن پور، ص 

های زیادی را متحمل شد. روایتی که در همه صفحات تاریخ جنگ ها در آمد و رنجرا نوشت که به اسارت عراقی

 (۱۳۷۸تر به آن پرداخته شد. )بروجردی، کم

نستند با قلم خود تمامی ابعاد زندگی زنان تالش زنان نویسنده در این زمینه بسیار چشمگیر بوده. آنان توا

در جنگ را بازنمایی کنند. نویسندگان زن با مضامینی گوناگون چون تنهایی همسران و مادران شهید، مشکالت 

های های خانوادهعنوان تک والد، زنان اسیر، زندگی همسران جانبازان پس از جنگ و یا رنجاداره امور فرزندان به

های زیبایی خلق کردند. الزم به ذکر است مردان نویسنده نیز در این بازنمایی و مهاجرین، داستان مفقودین و اسرا

 سزایی داشتند.سهم به

برخی پژوهشگران زن نیز در زمینه حضور و تأثیر زنان در جنگ تالش کردند. هرچند اینگونه کارها 

تأکید شده است. مانند فرزانه نظام مافی در کتاب بسیار اندک و در بیشتر مواقع تنها بر نقش امدادرسانی زنان 

 (۱۳۷۶به بررسی نقش زنان در دفاع مقدس در چهار بخش و هفده فصل پرداخته است.)مافی، « آشنایان ناآشنا»
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های جنگ نشان زنان شاعر نیز در خلق آثاری با مضمون جنگ سهم خود را در توصیف و تحریر لحظه

کبیری، زینب چوقادری و بسیاری شاعران دیگر درباره جنگ اشعار بسیاری را  دادند. طاهره صفارزاده، ناهید

 سرودند.

های مختلف های متفاوت جنگ نقشهای مختلف عملی و نظری در صحنهاین ترتیب زنان در عرصهبه

ؤثر و های جنسیتی را در دفاع از کشور خود کنار گذاشتند و توانستند نقش مخود را به ظهور رساندند و کلیشه

 برنده خود در جنگ را در قالب فرهنگ بومی سرزمین ایران در تاریخ سرزمین خود ثبت کنند . پیش
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یافته های پژوهشتحلیل  ۴-۱  

های مختلف زنان و تأثیر این فعالیت ها در طول به تحلیل و بررسی فعالیت بخش اول این این فصلدر 

،به صورت جداگانه پرداخته می شود و در بخش دوم، یافته های دیگر پژوهش حاضر که و پس از آن جنگ

 مربوط به حضور زنان ایرانی در جنگ ایران و عراق است مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 بخش اول: تحلیل فعالیت های زنان و تأثیر آنان

صورت دادند، به انواع زیر تقسیم بندی می فعالیت هایی زنان در طول جنگ هشت ساله و پس از آن   

 شوند.

 الف: جنگ تن به تن

 ب: پرستاری

 پ: تهیه غذا و دارو

 شستشوی لباس رزمندگان ت: 

 غسالی ث: 

 گشت و نگهبانیج: 

 ازدواج داوطلبانه با جانبازان چ:

 ایجاد فرهنگ ایثارگری در خانواده ح:

 عکاسی و خبرنگاریخ: 

 آموزش: د

 ذ: تبلیغات 

 نویسندگی و خاطره نویسی  ر:

 :برگزاری و حضور در همایش های مرتبط به دفاع مقدسز
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 الف:جنگ تن به تن

های دولتی هنوز آمادگی تر بودند و سازمانهای مردمی فعالی عراق به ایران، نیرودر روزهای اولیه حمله

ها حضور ارتش و سپاه، حضور دفاع پرداختند که بعدالزم را کسب نکرده بودند. در طول این زمان، زنان نیز به 

ی نیروهای مردمی)که شامل زنان و مردان است( و خالی زنان را برای جنگ در جبهه کمرنگ نمود. حضور اولیه

طور واضح نقش موثری را در جلوگیری از پیشرفت دشمن داشته است که عالوه بر دفاع از نگداشتن میدان به

 های ارتش و سپاه کرد.سازی نیرواد فرصت برای آمادهنوعی ایجمیهن ،به

 

 ب:پرستاری 

اهمیت بخش پزشکی در جنگ بسیار واضح و آشکار است. عدم وجود بخش پزشکی و ضعف در آن 

شود. پرستاری و پزشکی نقشی برجسته از ها و از دست رفتن نیروی جنگنده میباعث زیاد شدن تعداد کشته

ای انجام های گستردهتوان گفت که زنان در این حوزه فعالیترو میاینجنگ بود. از های زنان ایرانی درنقش

ها تالش کردند. این تالش گاهی در پشت جبهه و  دادند، افراد زیادی را نجات داده و برای حفظ جان خیلی

ی کنند، دورهیشود زنانی که در این حوزه فعالیت مگرفته است. گاهی دیده میگاهی در خط مقدم صورت می

اند و دانش کافی را ندارند اما نیروهای امدادی خیلی ساده، در مواقع مختلف به خصوص خود را به اتمام نرسانده

توانست جان یک فرد و حتی سرنوشت های عملیات، مفید بودند زیرا که وصل کردن حتی یک سرم میدر شب

 جنگ را تغییر دهد.

 

 پ:تهیه غذا و دارو

ها به شـمار گ تهـیه غذا، دارو و تجـهیزات جنگی که اقالم بسـیار مهمی برای رزمـندهدر طول جـن

شد. داشتن تجهیزات الزم برای ادامه ها رسانده میجا و به رزمندهرفت، در بسیاری از موارد توسط زنان جابهمی

 گردد.ای بسیار مهم تلقی میجنگ و پیشبرد آن مسئله

 

 نت:شستشوی لباس رز مندگا



 

44 
 

یکی از فعالیت هایی که زنان در جنگ انجام می دادند،شستشوی لباس رزمندگان بود.این فعالیت عالوه          

بر اینکه تخصص خاصی نیاز نداشت به زنان احساس مشارکت و حضوردر جنگ را می داد که البته فعالیتی 

برای شست و شوی لباس را کاهش  مورد نیاز هم بود.همچنین این فعالیت داوطلبانه بخشی از مخارج دولت

 می داد که امری ضروری در طول جنگ به شمار می رفت.

 ث:غسالی

های اسالمی در مورد غسل دادن مرده و به خاک سپردن آن، یکی از مسئولیت_بر اساس فرهنگ ایرانی

جایی که تعداد زیادی واجب به عنوان فردی مسلمان در جنگ، غسل دادن  شهدا و به خاک سپردن آنان بود. از آن

از مردان در جبهه مشغول جنگ بودند و تعداد کمی از آنان امکان انجام این فعالیت را داشتند، زنان در موارد 

های شدیدی های خطرناک و حملهپرداختند. این فعالیت گاهی لحظهبسیاری به کشف اجساد، غسالی، دفن و... می

« لگدمال نشدن خون یاران و شهیدان»تر با هدف آورد. انجام این کار بیشرا از طرف عراق برای زنان به وجود می

شد که گرفت اما عالوه بر آن حفظ عقاید دینی و انجام این هنجارها، باعث حفظ هویت اسالمی میصورت می

یار الزم رود. همچنین از نظر بهداشتی این کار بسشمار میای الزم در جنگ بهرسد به عنوان پشتوانهبه نظر می

 های مختلف منتقل نشوند.بود تا بیماری

 

 ج:گشت و نگهبانی

های زنان در جنگ ایران و عراق در بخش امنیت بود. گاهی زنان به عنوان گشت فعالیت از دیگر فعالیت

کرده و مراقبت وضعیت امنیتی بودند، در بعضی مواقع وظیفه تفتیش را برعهده داشتند، گاهی به عنوان نگهبان 

آوری اطالعات و  طور مستقیم به فعالیت دیگری مشغول بودند اما به جمعشدند، گاهی بهدان در نظر گرفته میزن

ها از نظر امنیتی اهمیت زیادی داشت و از نفوذ نیروهای ضد پرداختند. تمامی این نوع فعالیتحفظ امنیت می

 کرد.پیشگیری می

 

 چ:ازدواج داوطلبانه با جانبازان

گ و پس از آن برخی از زنان به صورت داوطلبانه با جانبازان ازدواج کرده و به مراقبت از در طول جن

آنان می پرداختند.با بررسی خاطرات موجود، به نظر می رسد علت این پدیده را می توان آرمان های اجتماعی و 
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الیت زنان تا حدودی مخارج حتی اسالمی دانست که زنان را به انجام این کار تشویق می کرد. در نتیجه این فع

 دولت برای مراقبت از جانبازان کاهش یافت.

 

 ح:ایجاد فرهنگ ایثارگری در خانواده

ی فرهنگ در طول هشت سال انجام دادند. ایجاد فرهنگ ای و اصولی را در حوزههای پایهزنان فعالیت

و ... توسط خواهران، همسران و مادران  ایثارگری و پایداری در خانواده و ارج نهادن به دفاع  از وطن و شهادت

خورد.به نظر می رسد این حمایت و سیاری از خاطرات به چشم میها از جمله اتفاقاتی است که در برزمنده

عملکرد نشأت گرفته از باور به آرمان ها اجتماعی جامعه آن زمان بود که به صورت همکاری و حمایت جلوه 

که در تمامی خانواده ها این فرهنگ وجود نداشت و مخالفت های بسیاری هم البته می توان گفت  شد.می گر 

برای حضور در جنگ صورت می گرفت.به نظر می آید علت این پدیده،چهره ی خشن و پیامدهای منفی جنگ 

 و دالیل دیگر  باشد که امری طبیعی است.

 

 خ:عکاسی و خبرنگاری

جنگ توسط زنان انجام شد، عکاسی و خبرنگاری بود های فرهنگی دیگری که در طول از جمله فعالیت

های عکس خوبی ها و آلبومشدند. این زنان در طول جنگ گالریشمار و کمی را شامل میکه البته تعداد انگشت

شود، روایتگر مستقیم و اینکه به عنوان یک اثر هنری یا فرهنگی در نظر گرفته میبرآوری کردند که عالوهرا جمع

 ت جنگ هستند.قضاوبی

 

 د:آموزش

زنان در طول جنگ هشت ساله در حوزه آموزش نیز فعالیت کردند که نمونه ی آن برگزاری کالس اکابر 

برای زنان بومی و سوادآموزی بود که شاید در روند جنگ به طور مستقیم تأثیر نداشته باشد،اما جلوه گر امید 

اشت و این امید منجر می شد که زنان در زیر بمباران ها و اجتماعی است که در بین مردم در آن دوران وجود د

در شرایط سخت جنگ بتوانند علم آموزی کنند.از فعالیت های آموزشی دیگر می توان به آموزش دفاع شخصی 

عالوه  و استفاده از اسلحه اشاره کرد که به طور واضح در دوران جنگ الزم و در روند حضور زنان تأثیر گذار بود.
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نکه این فعالیت ها بیانگر امید بود و حتی نیاز به شمار می رفت، عرصه ی فعالیت های زنان را در بخش بر ای

 های علمی افزایش داده و حضور آنان را پررنگ تر ساخت.

 

 ذ:تبلیغات

 از فعالیت های دیگر زنان در حوزه فرهنگ می توان به تبلیغات پرداخت.تبلیغات از فعالیت هایی است          

که تأثیر روانی بسیاری در افراد موافق و مخالف می گذارد و حتی می تواند بسیاری از فعالیت ها را سازماندهی 

یا جهت دهی کند.همچنین تبلیغات در طول جنگ می تواند تأثیر به سزایی در ایجاد مشارکت و تغییر اذهان 

میلی در این حوزه فعالیت های زیادی عمومی به سمت و سوی دلخواه داشته باشد.زنان در دوره ی جنگ تح

همچون ساخت پالکارد و پوستر و شرکت در راهپیمایی و نقاشی های مفهومی و .. انجام دادند که این کارها از 

نظر ارزشی وانتزاعی باعث ایجاد احساس ناسیونالیستی و دفاع از وطن می شود و از نظر  عملی سبب مشارکت 

اری برای کمک به جنگ از طریق ارسال اقالم مورد نیاز جنگ می شود.به نظر بیشتر مردم در جبهه ها و همک

می رسد این احساس ناسیونالیستی بر تفکرات سیاسی افراد اولویت می یابد و حتی کسانی را که همسو با 

 باورها و سیاست های حکومت نیستند، به همکاری در جنگ دعوت می کند.

 ر: نویسندگی و خاطره نویسی

های متعددی در حوزه جنگ توسط زنان و مردان صورت گرفت. زنانی که در جنگ نیز فعالیت بعد از

ها شرکت کردند، دو دسته بودند. زنانی که در جنگ حضور داشتند و حاال بعد از جنگ دنبال این نوع فعالیت

ی دیگران بودند. زنانی های خود بودند و زنانی که در جنگ نبودند)به خاطر سن یا علل دیگر( و دنبال قصهقصه

ها گذشت، تاریخ شفاهی غنی را که در جنگ حضور داشتند، با نوشتن خاطرات خود و ثبت آنچه که واقعا بر آن

ی حضور از جنگ ایران و عراق ساختند. گرچه همانطور که در قبل هم اشاره شد، کار علمی زیادی در حوزه

های های خوبی برای انـجام پژوهشتاریخ شفاهی گزینه زنان در جنگ صورت نگرفته است، اما همین منابع

های دیگران بودند با کنجکاوی منابع علمی محدود و تاریخ شفاهی زنان زنانی که دنبال قصه .متفاوت هستند

 در دست یکدیگر سعی در بازگویی این بخش از تاریخ داشتند. حاضر در جنگ را به کتابت درآورده و دست

 

 

 ری همایش های دفاع مقدسز:حضور و برگزا
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ها و ها، مصاحبه، در همایشکه در جنگ حضور داشتندزنان جانباز یا کسانی  پس از جنگ تحمیلی 

متفاوت پرداختند. ات هایی واقعی را روایت کردند و همچنین به اظهار نظرگفتگوها و... قرار گرفتند و داستان

شناسی است که به نگار جنگ( در همایش انجمن جامعهمثال این موضوع حضور مریم کاظم زاده)عکاس و خبر

 پردازد.گویی و نگفتن  حقیقت در مورد زنان و حتی برخـی از مردان در جنـگ مینقد از کم

 

 بخش دوم: تحلیل یافته های پژوهش مبنی بر حضور زنان ایرانی در جنگ ایران و عراق 

یی از کلیشه های جنسیتی شدید در نقاط مختلف در عصر حاضر، عالرغم تکامل ذهنی بشر هنوز نشانه ها

دنیا دیده می شود و جامعه ی ایرانی هم از این موضوع مستثناء نیست.اما آنچه در طول جنگ هشت ساله به نظر 

محسوب می شد زیرا آرمان ها و اعتقاداتی کم اهمیت مسائل جزو  که این کلیشه های جنسیتی ید این بودمی رس

.لذا اهمیت بخش های مختلف که زنان و مردان در کنار ندزمان در اولویت اول افراد بود وجود داشت که در آن

هم در آن ها فعالیت می کردند به درستی شناخته می شد و اتحاد و هماهنگی را به وجود می آورد.اما به نظر می 

ت گوناگونی را در بازگویی در زمان صلح،انسان ها دوباره به قالب های کلیشه ای روی برگرداندند و اشکاالرسد 

تاریخ به وجود آوردند. همچنین کلیشه های جنسیتی روح تازه ای به خود گرفت و برتری حضورمردان در جنگ 

بر زنان ساخته شد.در حالی که این امری بود که با واقعیت چندان سازگار نبود و در عین حال کسانی که خود در 

 ور نداشتند.جنگ نقش موثری ایفا کردند، به آن با

در عین جال بدون در نظر گرفتن کلیشه های جنسیتی باید اذعان داشت که در بررسی های انجام شده 

در روند پژوهش و  به خصوص بررسی خاطرات، تفاوت بسیاری از تجربه زیسته زنان و مردان از جنگ دیده 

رفت، متفاوت بود و این امری طبیعی می شود. نوع کنش ها و واکنش هایی که با حضور زنان و مردان شکل می گ

است. بدین معنی که با توجه به تفاوت های ذاتی زنان و مردان، طبیعی است که تفاوت تجربه زیسته از جنگ 

وجود داشته یاشد اما پردازش بیش از حد به این تفاوت ها و تقسیم بندی زنان و مردان تنها بر اساس تفاوت 

یتی را به وجود می آورد و تنها راه برون رفت از آن پذیرش این اختالفات و های ظاهری آنها، کلیشه های جنس

 طبیعی دانستن آن است.

های زنان در جنگ، همانطور که ذکر شد از تأثیرات متفاوتی توان گفت هر کدام از فعالیتکلی میطوربه

تن، پرستاری و ..( در جنگ تأثیر داشند بهها گاهی به صورت مستقیم) مثل جنگ تنبرخوردار بودند. این فعالیت
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های فرهنگی( در جنگ موثر بودند که بعضی مواقع تأثیر موارد مستقیم)اعم از فعالیتو گاهی به صورت غیر

 تر بود.مستقیم به مراتب بیشغیر

ی این توان گفت مجموعههای زنان در جنگ داشت، میتک فعالیتعالوه بر میزان اهمیتی که تک

باره و گفتن ها باعث به وجود آمدن روندی نسبی در افزایش حضور زنان در جامعه شد و نوشتن در اینفعالیت

 حقایق شاید تا حدی این حضور را افزایش دهد.

اگر بخواهیم زمان اکنون را با زمان جنگ تحمیلی مقایسه کنیم، می توانیم به جنگ اقتصادی که اکنون 

جنگی که زنان در آن نقش موثری را ایفا می کنند.علت این موضوع را هم می جامعه درگیر آن است اشاره کنیم.

توان هدایت خانواده و مدیریت آن توسط مادر دانست که در نتیجه می تواند در روند اقتصاد خانواده نیز تأثیر 

متر پرداخته گذار باشد.به نظر می رسد این حضور در جنگ اقتصادی هم جزو مسائلی به شمار می رود که به آن ک

می شود و اکثر خانواده ها و حتی اکثر زنان از تأثیر خود بر این جنگ ناآگاهند.هر چه میزان آگاهی آنان بر تأثیر 

خود بیشتر باشد می توانند فعالیت های منسجم تر و بهتری را برای اقتصاد خانواده و در نهایت اقتصاد کشور 

 سازمان دهی کنند.

از بررسی فعالیت های زنان و تأثیر آنها و تحلیل های متفاوت باید گفت که جنگ هشت در نهایت، پس          

ساله هم به اندازه خود تأثیرات متفاوتی بر زنان گذاشت که البته این از موضوع پژوهش حاضر خارج است.جنگ 

. بر خالف آنچه به تحمیلی شیوه ی زندگی بسیاری از زنان را تغییر داد و آثار مخرب بسیاری را برجای گذاشت

نظر می رسد جنگ از تأثیرات مثبتی هم برخوردار بود که بیشتر نتیجه طوالنی مدت داشت. افزایش مشارکت 

زنان در جامعه و افزایش فعالیت هایی که زنان انجام می دهند، از نمونه های این نوع از تأثیرات است که در 

 سالیان دراز تأثیر خود را نشان داده است. 
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نتیجه گیری ۲-۵  

ای دو سویه با افراد ها در زندگی اجتماعی است و رابطهطور واضح یکی از تأثیرگذارترین پدیدهجنگ به

توانند تأثیرات مثبت و ای نیز میگذارد، اعضای هر جامعهطور که جنگ تأثیر زیادی بر افراد میجامعه دارد. همان

موضوعی است که ارتباطی با  ،نوعی تغییر تاریخباشند. توانایی ایفای نقش در جنگ و بهمنفی در جنگ داشته 

ای از خاطرات جنگ را بسازند. این موضوعات، مسائلی توانند گوشهجنسیت افراد ندارد و چه زن و چه مرد می

، زنان و مردان کنند و در طول این جنگی ایران و عراق نیز صدق میی جنگ هشت سالههستند که درباره

 ها داشت.لحظات متفاوتی را ساختند و نبرد تأثیرات زیادی بر زندگی آن

در پژوهش حاضر به بررسی نقش زنان ایرانی در جنگ تحمیلی پرداخته شده است. آنچه که در طول 

هایی از لیتهای متفاوت انجام دادند. فعاای بود که زنان در حوزههای گستردهبردیم، فعالیتپژوهش بر آن پی

شست و شوی لباس،تهیه غذا و دارو،ازدواج به جانبازان،ایجاد فرهنگ تن، پرستاری، پشتیبانی،بهقبیل جنگ تن

نگهبانی، غسالی، عکاسی  ،نویسندگی،حضور در همایش های دفاع مقدس،یثارگری در خانواده،آموزش،تبلیغاتا

 و...

، عدم بازگویی درست از حضور زنان و محدود ی دیگری که در روند پژوهش با آن مواجه شدیمنکته

 سزایی داشتند(.ها نیز تأثیر بهکردن نقش زنان به پرستاری و پزشکی در جنگ بود)که البته این فعالیت

خصوص حضور زنان در این عرصه از ی دفاع مقدس و بههمچنین کمبود وجود منابع علمی در حوزه

 بود.  توجه در طول این تحقیقدیگر مسائل قابل

های دیگر پژوهش باید به تفاوت تجربیات مردان و زنان در طول جنگ و پس از آن اشاره کرد. از یافته

شدت متفاوت بود و همچنین حمایتی که از برای مثال بازخورد نسبت به مردان و زنان در جنگ و پس از آن به

ی وجود آمدن تفـاوت در تجربهباعث بهی این عوامل شد اختالف زیادی داشت. در نهایت مجموعهدو جنس می

 دهد.ها رخ میتر جنگی اجتماعی در بیشزیسته زنان و مردان از جنگ هشت ساله شد که این پدیده

شود این است که زنان با وجود تمام تأثیراتی که های متعدد در این موضوع نتیجه گرفته میآنچه که از بررسی

 اند. ش موثری را در جنگ ایفا کرده و در پیشبرد اهداف دفاع مقدس آن درخشیدهها بگذارد نقتواند بر آنجنگ می

توان به علت پردازش کمتر به زنان در جنگ اشاره کرد که عدم پذیرش های دیگر میگیریاز نتیجه

های فراوان جنسیتی و های جنسیتی است. این موضوع همان چیزی است که باعث به وجودآمدن کلیشهتفاوت
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شود. دیگر یافته پژوهش حاضر میزان تفاوت تجربه زنان و مردان از جنگ است ن راه بازگویی واقعیات میبست

های ذاتی جنسی و طبیعی است و تنها نوع برخورد با آن، پذیرش و به رسمیت شناختنش که به علت تفاوت

 است.

های اساسی در مورد  سد نیاز به فعالیترهایی که پژوهشگر در این موضوع  داشته است، به نظر میبعد از بررسی

 شود.خصوص زنان در جنگ احساس میموضوع جنگ و به

های پژوهشی جدید، های علمی منطبق با روشهای فرهنگی، فعالیتتر در فعالیتهای بیشبررسی 

جنگ را  ای است کههای جنگ، بررسی علل و تأثیرات جنگ و... نیازهای مهمی برای جامعهگویی واقعیتباز

های علمی و فرهنگی نپردازند، رسد اگر پژوهشگران و محققان به انجام فعالیتنظر میپشت سر گذاشته است. به

دهیم و اگر روزی دوباره های منفی جنگ از دست میرفت از پیامدبه این ترتیب ما الگوهای مناسب را برای برون

شناسی،تاریخ، های روانشـناسی، جامعهی مناسب در رشـتهی جنگ شدیم، الـگوی علـمنزدیک یا گرفتار پـدیده

 اقتصاد و ... نخواهیم داشت و دوباره با پیامدهای منفی جنگ روبرو خواهیم شد.

به نظر می رسد همانقدر که زنان توانستند در جنگ هشت ساله فعالیت های مهمی را صورت دهند، 

تأثیرات مثبت و منفی خود را داشت. این موضوع، از جنگ تحمیلی هم مسیر زندگی این زنان را تغییر داد و 

 مدی را به بروز رساند.موضوعات پیشنهادی برای پژوهشگران بعدی در این حوزه است که می تواند نتایج کارآ

های آنچه که بر زنان در توان گفت تحقیق حاضر با هدف بازگویی حقایق پنهان و واقعیتدر نهایت می

 گونه انجام داده است.جنگ هشت ساله گذشت، به بیان بخشی از تاریخ شفاهی روی آورده و رسالت خود را این
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 فهرست منابع

 .۴۶، چاپ  ۱۳۹۲تهران ، بروج ، آباده ، معصومه ، من زنده ام ، 

لشکر ثاراهلل ، کرمان ،  ۱۴۵اصالن پور، سمیرا ، انار وآیینه ، خاطرات شهید حسن تاجیک ، فرمانده گردان 

 .۱۳۷۶بی نا ، 

 .۱۳۹۱انیسی، فریبا ، خاطرات دکتر زرین تاج کیانی ، تهران ، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، 

 .۲، ج۱۳۸۱یادگاران ، تهران ، روایت فتح ،  برادران ، مریم ،

 . ۱۳۹۶جزینی ، محمد جواد ، زنان نویسنده جنگ تحمیلی ، تهران ، علمی فرهنگی ، 

 ، چاپ سوم . ۱۳۸۸جعفریان ، گلستان ، از چنده ال تا جنگ ، تهران ، سوره مهر ، 

 ، چاپ نود وهشتم. ۱۳۸۷هر ، ، تهران ، سره م« خاطرات سیده زهرا حسینی »حسینی ، سیده اعظم ، دا 

 ، چاپ اول.۱۳۷۴ربانی ، محبوبه و ماجده موالی زاده ، قزلچه ، مجموعه خاطرات رزمندگان ، آفرینه ، تهران 

 ،چاپ اول.۱۳۹۱رضایی فر،مهرداد،سنگربانان صبور،سال

 چاپ اول .،  ۱۳۸۲رئیسی ، رضا ، خبرنگار جنگی )خاطرات مریم کاظم زاده ( ، تهران ، یاد بانو ، 

سامنی ، صدیقه بیگم و مجتبی نیک رهی ، نقش زنان در جنگ تحمیلی ، تهران ، قرار گاه پدافند هوایی خاتم 

  ۱۳۹۳االنبیا ، 

 .۱۳۹۱سجادی ، شیوا، خاطرات ایران ، خاطرات ایران ترابی ، تهران ، سوره مهر ، 

صبح )مجموعه خاطرات مادران  سیف الدینی ، شمسی و فاطمه صالحی و اشرف سیف الدینی ، هم رنگ

 .۲، ج ۱۳۸۵شهید و همسران جانبازان استان کرمان ( کرمان ، ودیعت ، 

 .۱۳۸۱طالش پور ، فریبا ، پوتین های مریم ، خاطرات مریم امجدی ، تهران ، سوره مهر ، 

 ، چاپ اول . ۱۳۸۱،  تهران ، روایت فتح ،  ۱۴غفاری ، فاطمه ،  یادگاران ،غواصان لشکر 
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 ، چاپ اول . ۱۳۸۰مانبر،شهین، مردانی صمیمی تر ازباران ، تبریز ، بی نا ، فر

 .۱۳۹۵، تهران ، صریر ، ۲۴فالح حسینی ، صبریه ، اتاق شماره 

فیروز کوهی ، بتول ، بر بلندای خاکریز ، زندگینامه سردار رشید اسالم شهید حسن هراتی اسکندری ، زاهدان 

 .۱۳۷۶، بی نا ، 

 .۱۳۸۳اهره ، عشق ماندگار ، تهران ، دفتر امور زنان سپاه ، قاسمی امین ، ط

 ۱۳۹۲۱قاسمی امین ، طاهره ، مستوران روایت فتح ، تهران ، براثا ، 

 .۱۳۷۶کهباسی ، ماه منیر ، اوج پرواز ، تهران ، حوزه هنری ، 

 .۱۳۹۱گروه نویسندگان ، پشتیبانان ، تهران ، سازان بسیج جامعه زنان کشور ، 

 .۱۳۹۱ویسندگان ، پزشکان ،پرستاران و بهیاران ، تهران ، سازان بسیج جامعه زنان کشور ، گروه ن

 . ۱۳۸۱محمدی ، لیال ، دیدار زخم ها ، خاطرات معصومه میرزایی ، تهران ، سوره مهر ، 

 ، چاپ سوم . ۱۳۸۸محمدی لیال ، دختران اُ پی دی ، خاطرات مینا کمایی ، تهران ، حوزه هنری ، 

 ، چاپ اول.۱۳۹۴، گرد آفرین ، خاطره های زخمی ، فرهنگ مانا ،  محمدی

 ، چاپ چهارم.۱۳۸۹،تهران ، روایت فتح ، ۵۵۳۳ناهیدی ، فاطمه ، دوره درهای بسته ، به روایت اسیر شماره  

 .۳،ص۱۰/۸/۶۵روزنامه جمهوری اسالمی ، 

 .۵۲، ص ۸۱۱، شماره ۵/۲/۱۳۶۰مجله زن روز ، 

، گزارش هیأت برآورد خسارات وارده بر ایران در ۱۳۷۱ازی مناطق جنگ زده ، نشریه ستاد مرکزی بازس

 . ۱۹۹۱ژوئن  ۲۱تا ۱۹۹۱مه ۳۱جنگ تحمیلی اعزامی از سازمان ملل متحد .
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