
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 زنان در دفاع مقدس های متفاوتنقشنگاهی به 
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 مقدمه 

ارائه کرده است که در آن بانوان در منزل و خارج از  یاسالم یهااز زن براساس آموزه ینینو یالگو رانیا یانقالب اسالم

م و با تاسی به تعالیم اسالهای امام راحل مطرح هستند. انقالب اسالمی براساس دیدگاه رگذاریتاث ییهاآن به عنوان انسان

 یو فکر یحوالت روحبه واسطه ت رانیآورد. زنان ا فراهمرا بیش از پیش  زنان هایها و تواناییزمینه رشد و بروز قابلیت

الب انق یروزیدر آنها به وجود آمد، به رشد و شکوفایی خاصی دست یافتند و پس از پ یکه در پرتو انقالب اسالم یمهم

ایم. یکی از این عرصه ها که به فاصله کوتاهی پس بوده مختلف و گذرگاههای هاهمواره شاهد حضور آنان در عرصه یاسالم

 موثر، ساله بود که به گواه تاریخ شاهد نقش آفرینی 8از پیروزی انقالب اسالمی به نوعی به کشور تحمیل شد جنگ 

  در آن دوران هستیم. زنان در کنار مردانمستمر، مستقیم و غیرمستقیم 

نقش زنان در دوران دفاع مقدس 

 است. با شروع جنگدفاع مقدس ان به خوبی در آن نقش خود را ایفا نمودند، حضور در دوران هایی که زنیکی از عرصه

قابل توجهی از جمعیت کشور، وظیفه خود را برای حفظ میهن از  بخشزنان به عنوان  1359شهریور  31در  تحمیلی

ود پرداختند. اینان سربازان گمنامی تجاوز دشمن به نحو مطلوب انجام دادند و با توجه به شرایط موجود به ایفای نقش خ

 باره دشمن به مناطق کیهجوم کشیدند. بودند که بار سنگین تدارکات جبهه جنگ و برخی وظایف دیگر را بردوش می

حضور  یدر مناطق جنگ مینمود که زنان به صورت مستقیم جابیبه شهرها ا ییهوا یهابمباران نیو هم چن یمرز

 .کننددایپ

کردند و خیل انگیزة رفتن به جنگ را پیدا نمیکردند، مردان اراده و ها جنگ را یک ارزش تلقی نمیسرودند و در خانهاگر زنان حماسة جنگ را نمی -

 شد.)رهبر معظم انقالب(ها به سمت جبهه روانه نمیعظیم بسیجی

 یزن ... یاور و مشوق مردان در دوران دفاع مقدس و زنان مستقیم و غیر مستقیم  در نقش های امدادی ، رزمی دفاعی، پشتیبانی، فرهنگی تبلیغی و-

 نان و مردان آن دوران بوده اند. راویان صادق دالوریهای ز

 ها اعزام شدند.زن به جبهه پزشک ۲76هزار و  ۲وامدادگر  ۸0۸ و  هزار ۲۲سال دفاع مقدس ۸طول در -

 .اسیر زن در طول جنگ هشت ساله گفته شده است 171در برخی منابع از رقم -

آنها در بمباران و موشک باران شهرها به  شتریاسالم کردند که ب میدفاع مقدس تقد های در طول سال دهینفر شه ۴۲۸ هزار و 6 رانیزنان قهرمان ا-

 .نفر از این افراد، رزمنده بودند 500و  داندهیشهادت رس

 دارند. یدرصد جانباز۲5 ینفر باال 75هزار و  ۳تعداد  نینفر است که از ا 7۳5هزار و  5تعداد کل جانبازان زن  -

  رهبر معظم انقالبامام و  ،انقالب ،ی اسالم هاآموزه ایثار و مقاومت زنان در دفاع مقدس به پشتوانه تحول فکری و روحی ناشی از ،پشتکار،تعهد -

 بوده است.
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رهبر معظم انقالب( و )ره امام کالم در مقدس دفاع در زنان نقش 

با حضور ارزشمند و شجاعانه که  یمیقشر عظ نی: افتخار براندفرمایی)ره( درباره نقش زنان در دفاع مقدس مینیامام خم

در جبهه و پشت جبهه در حال  رسانده و اکنون یروزیو انقالب را به پ میکر و قرآن یاسالم هنیخود در صحنه دفاع، م

باشند، شما  شقدمیهمانطور که بر مردها در جبهه الزم است که جلو بروند و پ »و «. هستند یو آماده فداکار تیفعال

بر همه واجب  یوقت دفاع عموم کینخواسته  یاگر خدا که شوید مهیا کنید،کمک  دیپشت جبهه باهم در کار )خانمها( 

 1 «دفاع یاز برا دیباش ایاستثنا بر او واجب شد، مهیهرکس قدرت دارد ب استثنایهمه ما ب یعنیشد، 

اگر زنان حماسة جنگ را »فرمایند: ای نیز درباره نقش زنان در دفاع مقدس میا... خامنهرهبر معظم انقالب حضرت آیت

ل کردند و خی، مردان اراده و انگیزة رفتن به جنگ را پیدا نمیکردندها جنگ را یک ارزش تلقی نمیسرودند و در خانهنمی

 2 «شد.ها به سمت جبهه روانه نمیعظیم بسیجی

 یخاطر دارم در سوسنگرد خانم عرب سنبه » و مقاومت بانوان در جنگ فرمودند :  یستادگیدرخصوص ا ایشان همچنین 

 قتیشجاعانه و در حق یلیپنجاه سال داشت خ ایکه چهل  نیبا وجود ا شانیبود. ا نایکه همسرش ناب دکریم یزندگ ییا

 3« را انداخته است. یچند سرباز عراق یکرد، معروف بود که او با چوبدستیمردوار از شهر دفاع م

 های فراموش نشدنی از مکتب عاشورا و پیامرسان آن زینب کبری حماسه با پیروی زنان ایرانی در طی جنگ تحمیلی

 :دفاع مقدس در ابعاد مختلف نقش آفرینی کرده اند از جملهسال  8زنان درطول  آفریدند

دوران دفاع مقدسدر  نقش رزمی ـ دفاعی زنان 

به دست گرفتن اسلحه و از  .، مشارکت مستقیم داشتندبود مناطق و مواردی که نیاز و ضرورتزنان همچون مردان در 

گرفتند. را به عهده می...  های مردمی وتخلیه کمکو  محافظت از مهماتتا مساجد،  و نگهبانی از مقرهای خواهران

وری آاطالعات را جمع ،طقه مسکونی خود داشتند حرکات دشمن را زیر نظر گرفتهزنان با اشراف خاصی که بر من همچنین

 دند.کرهای ستون پنجم را خنثی میگذاشتند و نقشهدر اختیار مقامات ذیربط می کرده

طرف  به باندهیبه عنوان د ،ینواب صفو دینوه شه ،یخانم فاطمه نواب صفو: »دیگویم نیخواه، چن رانیبرادر جانباز، ا

 یانندهک نیینقش تع اتیعمل تیدر موفق داد،یدشمن م تیکه از موقع یدیرفته بود. او با اطالعات مؤثر و مف ریبهمن ش

 اتیعمل کی. معلوم شد که از کردیرا با خود حمل م یدیشه کریکه پ دمید یاو را در حال دارید نیکرد. در آخر فایرا ا

 4.«گرددیبازم یکیموفق چر

 نیدر خرمشهر ،خواهران مقاوم خون:»  دیگو یعضو سپاه پاسداران خرمشهر در خصوص آن روزها م موسوی صالح 

زهرا )س( بودند ، آن لحظه  یاز حضرت فاطمه  یرویو تجسم پ یو تداع ی، تقوا ، فداکار ییاز پارسا ییا نهییکه آ یشهر

آن خمپاره ها و آتش ها جمع  ریشهر ز نیا ابانیو خمن شاهد بودم که چگونه دخترها اجساد را از گوشه و کنار کوچه 

 5«بردند. یدشمن بودند، به گورستان م ررسیکه در ت یکردند و با وانت، در حالیم

                                                           
 28/6/95، خبرگزاری صدا و سیما، زنان در دوران دفاع مقدس یها یثارگریآمار شهدا و ا .1
 1395، . همان 2
 .34مستورات روایت فتح ، ص .  3
 .سازمان عقیدتی سیاسی رتش جمهوری اسالمی ایران،  زنان جنگ، 1376سیدامیر  ،معصومی 4
   .107ص  ،کنگره بررسی نقش زنان در دفاع و امنیت،  آشنایان ناآشنا، 1376مافی ، فرزانه  . 5
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 1های زنان در دوران دفاع مقدسمار شهدا و ایثارگریآ   

های نفر شهیده در طول سال 428هزار و 6 زنان قهرمان ایران ؛بر اساس آمار تهیه شده از فهرست شهدای جنگ تحمیلی

قل طبق آماری به ن اند.دفاع مقدس تقدیم اسالم کردند که بیشتر آنها در بمباران و موشک باران شهرها به شهادت رسیده

نفر از  2500نفر از این افراد، رزمنده بودند، بیشتر این زنان مجرد و  500از نشریه داخلی بنیاد شهید و امور ایثارگران، 

 سال بودند. 30تا  10سن آنان در 

های جانبازی منتشر شد، تعداد به تفکیک جنسیت و گروه 1381براساس آمار بنیاد جانبازان و امور ایثارگران که در شهریور

 درصد جانبازی دارند.25نفر باالی  75هزار و  3نفر است که از این تعداد  735هزار و  5کل جانبازان زن 

اسیر زن در طول جنگ  171تحمیلی، آمار روشنی منتشر نشده، اما در برخی منابع از رقم درباره تعداد اسرای زن جنگ 

پزشک زن به  276هزار و  2امدادگر و 808هزار  22سال دفاع مقدس 8هشت ساله گفته شده است. همچنین در طول

 ها اعزام شدند.جبهه

منتشر شده تعداد والدین شهدا  1386اری که سال گفت؛ طبق آم ستقیم زنان این سرزمین نیز بایداما درباره نقش غیرم

نفر بوده  52هزار و  61نفر )تعداد مادران شهید حدود نصف این میزان است( و تعداد همسران شهدا  106هزار و  247

ن نفر، تعداد همسران جانبازا 372هزار و  71است. )اغلب همسران شهدا، از زنان هستند(. همچنین تعداد والدین جانبازان 

نفر بوده است. از  76هزار و  41نفر و تعداد همسران آزادگان  82هزار و  13نفر، تعداد والدین آزادگان  193هزار و  317

هزار نفر از زنان ایرانی با صبر و  550توان مدعی بود به غیر از دختران شهدا، جانبازان و آزادگان، حدود این روست که می

اند. این را یا اسارت یا مجروحیت و معلولیت او در حماسه دفاع مقدس نقش داشته تحمل فقدان همسر در صورت شهادت

  .رو شدندهزار زنی گذاشت که به طور مستقیم با این جنگ روبه 13باید کنار رقم 

 آمار ایثارگری زنان در دفاع مقدس

 موارد تعداد) نفر(

 زنان شهید 6۸۴۲

 زنان رزمنده شهید 500

 ساله  10-۳0زنان شهید  ۲500

 کل زنان جانباز  57۳5

 درصد ۲5زنان جانباز باالی  ۳075

 اسرای زن 171

 امدادگران زن  ۲۲۸0۸

 پزشکان زن ۲۲76

 مادر شهید 1۲۳55۳

 همسر شهید 6105۲

 همسر جانباز ۳1719۳

 همسر آزاده ۴1076

 والدین شهید) پدر و مادر( ۲۴7106

 آزادگان)پدر و مادر(والدین  1۳0۸۲

                                                           
 .همان منبع، زنان در دوران دفاع مقدس یها یثارگریآمار شهدا و ا.  1
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 والدین جانبازان )پدر و مادر( 71۳7۲

 تعداد کل زنانی که مستقیم در جنگ حضور داشتند 1۳000

 

1 در دوران دفاع مقدس نقش پشتیبانی زنان 

یدان م شد، به دلیل گستردگیها هزینه میتجهیز جبهه برای، گرچه بخش عظیمی از درآمد کشورتحمیلی در دوران هشت سال جنگ

های پشتیبانی  توانست تمام هزینهوضعیت نامطلوب اقتصادی داخلی، دولت نمیو  جنگ، طوالنی بودن مدت درگیری، محاصره اقتصادی

ضروری بود. در این میان زنان با حضور فعاالنه در ستادهای  جبهه را تقبل نماید لذا مداخله نیروهای مردمی در امر پشتیبانی جنگ بسیار

بندی های مردمی در مساجد و مدارس، دستهکمک آوری جمع ستادهای ایجاد ند.کردنی جنگ نقش مهمی در این زمینه ایفا پشتیبا

یتهای فعال برخی از ، پوشاک و لباس گرم و ...و ارسال انواع نیازمندیهای رزمندگان، تعمیر تجهیزات، بازسازی وسائل و تهیه موادغذایی

آن روزها حال و هوای خاصی در مملکت اسالمی ما حاکم بود. در میان این تکاپو ، نه تنها  شود.امل میپشتیبانی زنان ازجبهه را ش

مادران تالش می کردند ، بلکه دانش آموزان نیز در سنگر مدرسه عالوه بر درس خواندن به تهیه و تأمین وسایل مورد نیاز رزمندگان 

 .مشغول بودند

 2 دفاع مقدسدر دوران  نقش امدادی زنان      

 های خدمات امدادی، زنان دو نقش را ایفا می کردند: در زمینه

های پزشتتکی و های زنان شتتاغل درحرفهها و مراکز درمانی در دوران دفاع مقدس، شتتاهد ایثارگریبیمارستتتانها، نقاهتگاه

ندن دوره گذرا با  که  نان داوطلبی بود  مت میز خد مدادگری  مدت ا تاه  ند.های کو فه ترینستتتنگین  3کرد در  وظی

ستان شهرها بر عهده صحرایی هایبیمار شک زنان و نیز در  ستار و پز س بوده فداکار، بهیار، پر ستاری ت.ا  نااز مجروح پر

 از اجساد مطهر نگهبانی و حتی آنان تدفین برای شهدا، حفر زمین ها، شناساییبیمارستان ن، نظافتامجروح، انتقالجنگ

 از دیگر وظایف زندگان در دوران دفاع مقدس بود که به خوبی از عهده آن برآمدند. شهدا

 

 

 

 

 

 

                                                           
بزرگداشت بانوی انقالب اسالمی، مجموعه مقاالت همایش ی، پس از انقالب اسالم رانیزنان در ا گاهیجا،  زاده یگیب هیمرض ، کامبیز وزاده یتق.  1

 13.22/2/97ص

 . 22/2/97همان؛ - 2
 5، ص .جیو مطالعات بس قاتیسازمان تحق  ت،یزنان در دفاع: کنگره نقش زنان در دفاع و امن یرزم - یبانی، نقش پشت1376 ان،زهرایرحمان.  3

.یحضور پرستاران و کادر پزشکی در شهرهای جنگی و خطوط مقدم و درمان رزمندگان و حتی اسرای جنگ

.راه اندازی ستادهای امداد زنان در شهرهای دیگر و تهیه نیازمندیهای دارویی
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در دوران دفاع مقدس نقش فرهنگی ـ تبلیغی و عاطفی زنان 

1 شود:در موارد ذیل مشاهده می آننمود عینی که  ندگذاری فراوانی داشتتأثیر در حوزه فرهنگیزنان در طول جنگ 

 
های دفاع مقدس پس از جنگنقش زنان در حفظ آثار و ارزش 

ستند و در ادبیات پایداری و ادبیات  شتند راویان خوبی از آن دوران نیز ه ضور و نقش آفرینی که در دفاع مقدس دا سطه ح زنان به وا

جانباز و همستتر و فرزند  ،فاع مقدس نقش آفرینی موثری داشتتته اند. زندگینامه های داستتتانی و خاطرات زنده زنان به عنوان استتیرد

 شهید و نیز خاطرات زنان امدادگر و پزشک از آن دوران، دفتر تاریخ مقاومت و ایثار را در کشورمان مزین کرده است.  

 کالم آخر    

به خوبی از عهده رستتالت و نقش  به ویژه در دوران دفاع مقدس انقالب استتالمی زنان و بانوان کشتتورمان در برهه های مختلف تاریخ 

جمهوری اسالمی ایران با داشتن الگوی مشارکت زن در . و .... بر آمده اندمردان به عنوان مبارز، حمایتگر، راوی و مشوق آفرینی خود 

سازماندهی و به سال دفاع مقدس  شت  سالم ، زنان را برای انجام امور مهم در ه صدر ا صحنه های نبرد در  کارگیری  هنگامه دفاع و 

نمود. زنان ایران با یادآوری رفتار و سیره حضرت زهرا )س(و حضرت زینب )س( و دیگر زنان قهرمان صدر اسالم، به وظیفه الهی و می

چنین مقاومت اگر نبود صبوری و عزم و همت و ایثارگری و کمک رسانی آنها  و .2دندکرانسانی خویش در طول دفاع مقدس عمل می

 گرفت. شکل نمی آن دوراندر  ایانهپیروزمند

  

                                                           
 .66، ص 1382، 39 و 40، مجله ندا، شماره «مشارکت سیاسی زنان در ایران»وانه، پر ،مافی.  1
 1391 آبان، نور واحد تهران مرکز امیپ دانشگاه، سال دفاع مقدس 8نقش زنان در  ی، لیال، شهباز.  2

حضور در عرصه های فرهنگی، تبلیغ، تجلیل و تکریم شهیدان، عیادت از مجروحان و سرکشی به
ان و خانواده شهدا و اسرا، مقابله با شایعات، مقابله با منافقان و ضد انقالب، تشییع پیکر شهید

.بزرگداشت آنان

، ، گزارشگرینویسندگی
شعر و  ، سرودننویسیداستان

انواع تولیدات فرهنگی هنری 
زنان با موضوع جنگ و دفاع 

مقدس

راه اندازی کاروانهای زیارتی 
.برای تقویت روحیه رزمندگان

اشاعه فرهنگ صبر در مقابل 
شهادت، مجروحیت و اسارت 

عزیزان و تحمل دوری آنان برای
.خانواده رزمندگان

تقبل سهم تربیت مردان 
.درقبال فرزندان

تر سازی برای حضور بیشزمینه
، برادران همسران، پدران) مردان 

در جنگ و ( و فرزندانشان
.تقویت روحیه آنان

پوشش دادن اخبار مربوط به 
جنگ در قالب انجام فعالیتهای 

خبرنگاری و رسانه ای


