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حضور زنان و دختران ايراني در دفاع مقدس با مروري بر خدمات 5 بانوي رزمنده

از خبرنگاري در كردستان تا رزم در خيابان هاي خرمشهر
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جانباز مژده اون باشي اهل خرمشهر است. از آن دست دختران خرمشهري كه با وجود سن و سال 

ده
من

ي رز
نو

كم، وارد صحنه نبرد شد و در قامت يك رزمنده و امدادگر به مبارزه با دشمن پرداخت. او 24 با
مهرماه سال 59 در قامت يك رزمنده به سختي مجروح شد و اكنون جانباز 50 درصد است. 

مژده اون باشي سال 1340 در شهر مرزي خرمشهر به دنيا آمد. شهري كه از بدو پيروزي 
انقالب، التهابات زيادي را پشت سر گذاشت. خودش مي گويد: يك سال قبل ازجنگ، شهر 
من خرمشهر درگير ماجراي خلق عرب بود. برخي مرتب بر طبل جدايي طلبي مي كوبيدند 
و تفاوت هاي عجم با عرب را به رخ مي كشيدند. هنوز از ش��ر آتش اين غائله كاماًل رها نشده بوديم 
كه عراقي ها در خطوط مرزي شرارت هايشان را بيشتر كردند. ما به راحتي مي توانستيم ادواتي كه 
دش��من در مرز مس��تقر كرده بود را ببينيم. اين طرف هم رزمندگان با وجود محدوديت هايي كه 
داشتند به حالت آماده باش درآمده بودند.  جنگ براي مرزنشين ها زودتر از ساير نقاط كشور آغاز 
شده بود. خرمشهر هم خيلي زود وارد درگيري ش��د و از اين رو زنان و دختران اين شهر دوره هاي 

آموزش نظامي و امدادگري را پشت سر گذاشتند. 
اون باشي به عنوان يك بانوي رزمنده در روزي 
مجروحيت مي يابد كه عراق شديدترين بمباران 
را روي خرمش��هر اعم��ال كرده ب��ود. خود وي 
درخصوص نحوه مجروحيتش مي گويد: »24 
مهرماه براي انتقال مجروحان به بيمارس��تان 
سوار ماشين شديم. ماشين سيمرغ آهوي بزرگي 
داشتيم كه صندلي هايش را درآورده بوديم تا كار 

حمل ونقل بيماران راحت تر انجام شود. 
س��اعت دو و نيم بعدازظه��ر ص��داي گلوله و 
رگبارش��دت گرفت. من همراه بچه ها داخل 
خ��ودرو بودم ك��ه يكدفعه ماش��ين ازحركت 
ايس��تاد. مورد اصابت گلوله تيربار دشمن قرار 
گرفته بوديم و با متوقف شدن ماشين ما، چند 
وسيله نقليه پشت س��ر ما هم متوقف شدند. 
تقريباً 6- 5 ساعت زير آتشبار دشمن بوديم. هشت نفر در ماشين بوديم. دست هاي من تير خورده 
بود. گلوله اي هم به كتف برادر رضا نيامي كه سمت راست من قرار داشت، اصابت كرده بود. محمدرضا 
مبارز هم كه سمت چپ من بود، درجا به شهادت رس��يد. ايشان مثل سپر و محافظ جلوي من قرار 
گرفته و اكثر گلوله هاي دشمن به او اصابت كرده بود. آن سه، چهار نفر ديگر هم بيشتر آسيب ديده 

بودند. راننده مان كه همداني بود به شهادت رسيد. من ناله هاي همرزمانم را مي شنيدم.« 
جانباز مژده اون باشي نمونه اي از زنان اين سرزمين است كه چه در كسوت يك امدادگر يا يك رزمنده 
از كيان و ارزش هاي كشورش دفاع كرد. جانبازي اون باشي و بانوان رزمنده اي چون او، سندي است 

بر ايستادگي زنان ايراني در دوران باشكوه دفاع مقدس. 

شهال دينوي زاده متولد آبان ماه 1341 

گر
داد

 ام
وي

در دزفول است. 17 سال بيشتر نداشت بان
كه جنگ تحميلي، ش��هر او دزفول را 
مورد تهديد ق��رار داد و دينوي زاده به 
عنوان يك امدادگر در مناطق عملياتي 
مشغول خدمت شد. او در دفاع مقدس 
يك برادرش )ش��هيد بهروز دين��وي زاده( را از 
دست داد و خودش نيز 18 ماه و هفت روز حضور 

مستمر در مناطق جنگي داشت. 
دينوي زاده به عنوان يك دختر دزفولي، دوران 
نوجوان��ي و جوان��ي اش را در بحبوح��ه انقالب 
اس��المي و جنگ تحميلي گذران��د. دانش آموز 
بود كه دوره امدادگري را ديد تا خودش را آماده 
اتفاق هاي خاصي نظير جنگي قريب الوقوع كند 
كه از بدو پيروزي انقالب مرزهاي جنوب و غرب 
كش��ورمان را تهديد مي ك��رد. او همچنين جزو 
اولين گروه هاي بانوان بود كه دوره هاي آموزش 
نظامي را پشت سرگذاش��تند.  نكته قابل توجه 
در زندگي جهادي ش��هال دينوي زاده، همزماني 
اتمام دوره امدادگري او درست روز قبل از شروع 
جنگ اس��ت. خود او در اين خصوص مي گويد: 
زماني ك��ه دوره عملي امدادگري ام تمام ش��د، 
دقيقاً روز بعد، جنگ آغاز شد. هنوز گواهي پايان 
دوره امدادگري ام نيامده بود كه كار امدادگري را 

در بيمارستان دزفول شروع كردم.  اين امدادگر 
17س��اله از حس و حال آن روزهايش مي گويد: 
»ابتدا فكر مي كردم اين جنگ چند روز بيش��تر 
طول نمي كشد و به زودي تمام مي شود. تمام وقت 
در بيمارستان بودم. كمي بعد متوجه شدم كه اين 
جنگ حاال حاال ها ادامه دارد و من مدت دو سال 
در كسوت امدادگر افتخار خادمي به مجروحان 
را در دزفول پيدا كردم. آن زمان 17سال داشتم.  
دينوي زاده مي گويد: »در روز هاي اول از لحاظ 
احساسي درگير بودم تا اينكه توانستم خودم را 
با شرايط وفق بدهم. تحمل اين حجم از ناراحتي 
براي يك دختر در آن س��ن و س��ال سخت بود. 
دي��دن مجروحيت رزمنده ها ك��ه نظامي بودند 
برايم قابل تحمل تر بود. ام��ا ديدن مردم عادي 
از كوچك و بزرگ گرفته ت��ا زن و مرد در ميان 
مجروحان و ش��هدا، واقعاً دردآور بود. بمباران و 
موشكباران هاي ممتد وحشتناك بود. سر را كه 
برمي گرداندي مي ديدي همكالسي ات مجروح 
شده و روي تخت بيمارس��تان افتاده است. آن 
طرف تر دوست ديگرت شهيد شده و جنازه اش 
را بايد به سردخانه منتقل كني. فكرش را بكنيد 
چه حجمي از غم روي دل يك دختر در آن سن 
و سال مي نشيند. دختري با آرزو هاي رنگارنگي 

كه براي خودش داشت.« 

دكتر زينب اميري مقدم اينك به عنوان فوق تخصص 
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قلب و عروق اطفال مشغول فعاليت است. او كه مادر 
جانباز و خواهر ش��هيد اس��ت، از ابتدا تا پايان دفاع 
مقدس به عنوان يك پزشك در جبهه ها حضور يافته 
است. اميري مقدم نمونه اي از يك شيرزن ايراني است 
كه دوشادوش مردان در ميادين نبرد حضور يافت و به 

درمان مجروحين جنگي پرداخت. 
درس��ت بعد از پيروزي انقالب بود كه خانم دكتر اميري مقدم به 
همراه تعدادي از همكارانش درمانگاه خيريه اي در مس��جد نبي 
هفت حوض راه اندازي مي كنند تا به ارائه خدمات پزشكي رايگان 
مستمندان و افراد نيازمند بپردازند. سال 1359 كه جنگ شروع 
مي شود، راهي جبهه مي شود تا بتواند خدمات بهتر و بيشتري را در 
مناطق جنگ زده ارائه كند. برحسب نياز نيز براي درمان بيماران 
راهي روستاهاي آبادان مي ش��ود.  خود وي از خاطرات آن دوران 
مي گويد: »مقطعي از حضورم در آبادان مصادف با ماه محرم شده 
بود. براي عزاداري به بيمارس��تان طالقاني رفتيم. مجلس عزاي 
حس��يني در آن ايام با ش��ور و حال عجيبي برگزار مي شد. محل 
اس��كان ما هم اتاق هاي اطراف بيمارستان بود. وقتي چشم روي 
هم مي گذاشتم و صداي صوت خمپاره ها را مي شنيدم هر لحظه با 
خودم فكر مي كردم االن است كه بمب هاي دشمن به سقف اتاق ما 

بخورد و روي سرمان ويران شود.«
دكتر اميري مقدم هش��ت س��ال به صورت مقطعي در جبهه 

حضور مي يابد. او از آن دوران خاطرات بسياري دارد و لحظات 
نابي را به ياد مي آورد. مي گويد: »من در زمان عمليات به جبهه 
اعزام مي ش��دم و بعد از اتمام عمليات به تهران برمي گشتم. در 
يكي از روزها مجروحي را به بيمارستان منتقل كردند كه اصرار 
داشت من درمانش كنم. باالي سرش رسيدم متوجه شدم با پتو 
صورتش را پوشانده اس��ت. وقتي پتو را كنار زدم و چهره اش را 
ديدم خنده ام گرفت. پيشاني اش را بوسيدم، پسرم بود! آن زمان 
15 سال داشت. يكي از ماندگارترين لحظاتي كه در آن دوران 

سپري كردم، مداواي پسر مجروحم بود!«
حضور دكتر اميري مقدم در جبهه هاي دفاع مقدس تا آخرين 
روزهاي آن ادامه مي يابد. خودش مي گويد: »آخرين حضور 
من مربوط مي شد به عمليات مرصاد. من به كرمانشاه رفتم. 
آنجا در دهانه كوهي قس��متي را كنده و سرپناهي را آماده 
كرده بودند. داخل ك��وه اتاق ريكاوري، ات��اق عمل و... بود. 
مجروح هم زياد برايمان مي آوردن��د. تعدادي از مجروحان 
از منافق��ان بودند. بعد از شكس��ت منافق��ان و رفع خطر ما 

توانستيم از مخفيگاهمان خارج شويم.«
جنگ تحميلي براي خانم دكتر اميري مقدم حاوي خاطرات تلخي 
هم هست. شهادت برادرش مسعود شايد يكي از همين خاطرات 
باش��د؛ مي گويد: »برادرم سيدمس��عود اميري مقدم سال1360 
در سن 22سالگي به شهادت رس��يد. او فرمانده سپاه مهاباد و از 
مؤسسان سپاه پاسداران اين شهر بود. وقتي كه به شهادت رسيد 
تازه داماد بود. فقط 19 روز از ازدواجش مي گذشت. مسعود از مهاباد 
آمده بود تا به مادر همسرش كه در بيمارستان بستري شده بود سر 
بزند. يك نفر ايشان را به بهانه پرسيدن آدرس صدا مي زند تا حواس 
برادرم را پرت كند. در همين لحظه همدستش با اسلحه به گردن 
مسعود شليك مي كند و او را به ش��هادت مي رساند. حاضران در 
صحنه گفتند كه برادرم هنگام شهادت اين جمله را زمزمه مي كرد: 

كل يوم عاشورا و كل ارض كربال. 
دكتر زينب اميري مقدم همچنان در مراكز جهادي فعاليت دارد. 
چنانچه مقطعي در سيستان و بلوچستان حضور داشت. اين پزشك 
انقالبي در ادامه همكالمي مان به طعنه هايي كه به خاطر انقالبي 
بودنش مي شنود اشاره مي كند: »ما انقالب اسالمي را قبول كرديم 
كه راهش راه خداست و تا زماني كه جان در بدن داريم هستيم و 
تالش خودمان را انجام مي دهيم. متأسفانه برخي طعنه مي زنند 
كه شما پنجاه وهفتي هس��تيد! خب بله ما زمان انقالب بوديم و 
پنجاه وهفتي هستيم. انقالبي هستيم و انقالبي باقي مي مانيم. من 
خيلي تالش كردم براي كمك به رزمندگان مدافع حرم به سوريه 
اعزام شوم. اما اجازه حضور زنان را ندادند و حسرتش را مي خورم. 
اما هنوز هم كار زينبي و كار تبليغي خودم را انجام مي دهم. رسالت 

خانم حضرت زينب)س( اين بود و من هم زينبي مي مانم.« 

وقتي از نق�ش بان�وان در جنگ صحبت ب�ه مي�ان مي آيد، غالب�ًا ذهن ها 
به پش�تيباني از جن�گ مح�دود مي ش�ود. درصورتي كه زن�ان و دختران 
ايران�ي ع�اوه ب�ر انج�ام اي�ن ام�ر مه�م، در غال�ب نيروهاي پزش�كي، 

امدادگ�ري، رس�انه اي و حت�ي ني�روي رزم�ي ني�ز در مقاطع�ي از دفاع 
مق�دس در خطوط مق�دم نب�رد حض�ور مي يافتن�د. هفته دف�اع مقدس 
 بهتري�ن فرصت ب�راي تبيين نق�ش زن�ان در اين دوران باش�كوه اس�ت. 

دكتر زينب مينا اميري مقدم، ش�ها دينوي زاده، جانباز مژده اون باش�ي، 
طاهره مس�لكي و مريم كاظم زاده نمون�ه اي از زنان حاض�ر در معركه نبرد 
هس�تند كه به مرور خدمات و زحم�ات آنها در دفاع مق�دس مي پردازيم. 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

صغري خيل فرهنگ
  گزارش

مريم كاظم زاده پيش از آنكه چهره اي آشنا باشد، نام آشنايي است. شايد خيلي از ما خاطراتش 
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را در كتابي با عنوان »خبرنگار جنگي« خوانده باشيم. در شروع جنگ تحميلي، ميان همه با
آنهايي كه عزم جهاد كرده و راهي ميدان ش��دند، بودند كساني كه با سالح قلم و دوربين به 

ميادين جنگ رفتند و كاظم زاده يكي از آنها بود. 
مريم كاظم زاده متولد شيراز است. دوران طاغوت به انگلستان رفت تا در رشته صنايع دستي 
ادامه تحصيل بدهد. اما پس از آشنايي با امام و ديدگاه هاي ايشان، در آستانه انقالب به ايران 

بازگشت و درپي اغتشاشات كردستان، به عنوان خبرنگار به اين خطه اعزام شد. 
مريم كاظم زاده در جبهه مريوان با اصغر وصالي از فرماندهان گروه دستمال س��رخ ها آش��نا شد و در 
اواخر شهريور ماه 58 با هم عقد كردند. مقاالت كاظم زاده يكي از داليلي بود كه گروه اصغر وصالي به 

عنوان دستمال سرخ ها شناخته شد. 
وي در اوايل مهرماه به همراه گردان پنجم س��پاه پادگان وليعصر)عج( كه فرماندهي اش را همسرش 
شهيد وصالي برعهده داشت، به مهاباد رفت و ماه عسلش را در يك شهر جنگي گذراند.  با شروع جنگي 
تحميلي نيز كاظم زاده جزو اولين خبرنگارهايي بود كه به همراه شهيد وصالي به غرب كشور رفت و 

در سرپل ذهاب مستقر شدند.
اين خبرنگار جنگي بر اين باور اس��ت كه »بدون حضور زنان نمي شد جنگ را پيش برد. هرچند 
بانوان ايراني در دوران هشت ساله دفاع مقدس نقش فيزيكي چنداني نداشتند اما در پشت جبهه 
و نيز در بخ��ش تداركات جبهه هاي غرب و جن��وب كمك قابل توجهي ب��راي رزمندگان بودند. 
درواقع زماني كه رزمنده اي براي حضور در جبهه عزمش را جزم مي كرد به پشتوانه حمايت زنان 

خانواده اش بود«. 
در جبهه هاي غرب كشور، كاظم زاده خيلي زود همس��رش اصغر وصالي را از دست داد. 26 آبان ماه 
1359 مصادف با روز عاشورا، اصغر وصالي در بلندي هاي حاجيان به شهادت رسيد و زندگي مشتركش 
با كاظم زاده خيلي زود به اتمام رس��يد. اما شهادت او باعث نش��د كاظم زاده دست از تالش بردارد و 
مدت ها پس از شهادت وصالي نيز به اش��كال گوناگون چه به عنوان يك امدادگر، نيروي پشتيباني، 

رزمنده يا خبرنگار در جبهه هاي دفاع مقدس حضور مي يافت.

طاهره مسلكي متولد 1340 و اهل 
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سلماس است. او با فرمان تشكيل با
ارتش 20ميليوني توسط حضرت 
امام، وارد بسيج شد و با گذراندن 
دوره هاي مختلف آموزش نظامي، 
بعدها خودش به عنوان يك مربي، 
نيروهاي زيادي را آموزش داد. مس��لكي با 
آغاز جنگ تحميلي در 31شهريورماه 59، 
شهر به شهر و روستا به روستا رفت و بانوان 
 عالقه من��د را ب��ا مقدم��ات آموزش ه��اي

 نظامي آشنا كرد. 
قبل از تش��كيل بس��يج مس��تضعفين در 
پنجم آذرماه 1359، بس��يج ملي با ابتكار 
دولت موقت تش��كيل ش��ده بود. س��ابقه 
عضويت طاهره مس��لكي در بس��يج به آن 
دوران برمي گردد. او مي گوي��د: »بازرگان 
اصرار داشت نام تشكل مردمي كه قرار بود 
داوطلبانه كار كند را بس��يج ملي بگذارند. 
م��ن از هم��ان زمان ب��ه عضويت بس��يج 
درآمدم. دبيرس��تاني بودم ك��ه تحت نظر 
شهيد س��يدجواد كبيري آموزش نظامي 
را ي��اد گرفتم. كارم خوب ب��ود و كمي بعد 
خودم مربي شدم. آشنايي من با سيدجواد 
به ازدواجم با ايش��ان ختم ش��د. ازدواجي 

ك��ه مس��ير جدي��دي را در زندگ��ي ام باز 
كرد. خانواده همس��رم شاه دوست بودند، 
مشكالتي در مسير ازدواج داشتيم. اما همه 
را پشت سر گذاشتيم و بعد از ازدواج سالح 
بر دوش گرفتيم و هر دو با هم وارد ميدان 

مبارزه شديم.« 
حوالي آغاز جنگ تحميلي، شهيد سيدجواد 
كبيري به همس��رش مي گويد او قرار است 
راهي ميداني ش��ود كه انتهايش مشخص 
نيست. لذا بايد در نبود او، مسئوليت خانه 
را بر دوش بگيرد. طاهره خانم مس��ئوليت 
مي پذي��رد و همراهي او ب��ا مجاهدت هاي 
همسرش 21 سال يعني تا لحظه شهادت 
س��يدجواد ادامه مي يابد. ش��هيد كبيري 
ش��بانه روزش را وقف خدمت ب��ه انقالب و 
جنگ كرده بود و در طول سال هاي زندگي 
مشتركشان، اغلب در مأموريت بود. همزمان 
نيز مس��لكي تصميم مي گيرد خودش در 
خانه بيكار نماند و به آموزش نظامي ديگر 

خانم ها بپردازد. 
اين بان��وي مربي مي گوي��د: »كار آموزش 
نظامي را از مدارس شروع كرديم. با بچه ها 
صحبت مي كردم و آنهايي ك��ه عالقه مند 
بودند را تحت تعاليم آموزش قرار مي داديم. 

گاهي ه��م در مناط��ق عمليات��ي حضور 
مي يافتيم. من مدت 36 ماه س��ابقه حضور 
در غرب، سنندج، س��قز و آذربايجان غربي 
را دارم. در عي��ن حال س��يدجواد هم نبود 
و خودم مس��ئوليت خانه را به عهده گرفته 
بودم. گاهي هم همراه سيدجواد به منطقه 
مي رفتم. هش��تم ش��هريور ماه 61 اولين 
فرزندم به دنيا آمد. حاال وظيفه مادري را هم 
بر عهده داشتم و تا امروز كه مادر سه فرزند 
و همسر شهيد هستم، لحظه اي دست از كار 
و فعاليت بر نداش��ته ام و همچنان با همان 

انرژي به فعاليت هايم ادامه مي دهم.« 
36 ماه حضور در مناطق عملياتي، سال ها 
پرداختن به آموزش نظامي و اداره زندگي 
در نبودن هاي همسر رزمنده، گوشه هايي از 
مجاهدت هاي بانو طاهره مسلكي است. او 
الگوي خودش را شهيد اسماعيل مختارپور 
مي داند و مي گويد: »اين ش��هيد در س��ال 
1356 كتاب هايي را ب��راي مطالعه به من 
داد كه در انتخاب مس��ير زندگي ام بسيار 
به من كم��ك كرد. امروز كه به گذش��ته ام 
نگاه مي كنم خوش��حالم توانستم در قامت 
يك »زن« در دفاع مقدس حض��ور يابم و 

همچنان پا در ركاب واليت باشم. 

امدادگر 17 ساله رزم با قلم و دوربين

جانبازي در خونين ترين  روز خونين شهر

حضور در جنگ در قامت يك زن

حسيني جنگيديم   و زينبي صبر مي كنيم
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