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اقدس احمدوند
نخستین زن شهید ارتش

در روزهــای ســالگرد
پیــروزی انقــاب
زنان ماندگار
اســامی بایــد از زنان
فعــال در مبــارزه ه
علیــه رژیــم طاغوت
و زنــان شــهید ایــن
راه یادی کرد .شــهید
اقــدس احمدونــد
یکــی از این مبــارزان
و شهداســت .او سال
 1335در مالیر به دنیا آمد و تا مقطع متوسطه
در شــهرش تحصیل کرد و پس از گرفتن دیپلم
بــه تهــران آمــد و در بیمارســتان مشــغول کار
شــد .ضمن اینکه به عضویت اداره بهداشت و
درمان نیروی زمینی ارتش هم درآمد.
در آخریــن روزهــای مبارزه علیــه رژیم طاغوت
احمدونــد  22ســال داشــت و همــه تالشــش
را میکــرد تــا در تظاهــرات شــرکت کنــد .او در
بیمارســتان بــا دیــدن مجروحــان بــه آنچــه در
خیابانهــا اتفــاق میافتــد پــی میبــرد و تحت
تأثیر قرار میگیرد .حس او نسبت به مجروحان
و تالشــش بــرای کمک بــه آنها و البتــه نفرتش
از رژیــم شــاه از چشــم رئیــس بیمارســتان دور
نمانــد و بارها او را تهدید کرد امــا این تهدیدها
نتوانست مانع حضورش در تظاهرات شود.
یکــی از نزدیکانــش دربــاره او میگویــد:
«مطالعات اقدس قبل از سال  1356آغاز شده
بــود .صفــات اخالقی بســیار خوبی داشــت و از
یــاد نیازمندان غافل نمیشــد .ارادت زیادی به
امامخمینی(ره) داشت و همیشه پیامهایش را
پیگیــری میکرد .در زمینه کمک بــه نیازمندان
نیز بســیار تالش میکرد .یــک روز وقتی متوجه
شــد دختری قصد ازدواج دارد و لباس عروسی
ندارد ،لباس عروســیاش را آمــاده و آن را به او
اهــدا کرد .این رفتار او در آن روزها درس بزرگی
از ایثار برای همه بود».
 7بهمــن  57پــس از پایــان کارهایــش در
بیمارســتان بــه جــای اینکــه بــه خانــه بــرود به
سمت تظاهراتی که حوالی پیچ شمیران تهران
برگزار میشد ،رفت و به آنها پیوست.
پرســتار بودنــش باعــث شــد بــرای کمــک بــه
مجروحان این تظاهرات پیشقدم شود و زمانی
کــه مشــغول امدادرســانی بــود از ناحیــه گردن
مــورد اصابــت تیرهــای ســربازان پهلــوی قــرار
گرفت و شهید شد.
اقــدس احمدونــد حــاال بهعنوان نخســتین زن
شــهید ارتــش شــناخته میشــود .او در بهشــت
زهرا(س) تهران به خاک سپرده شد.

صاحب امتیاز :خبرگزاری جمهوری اسالمی مدیر هنری :محمد طاهری
دبیر اجرایی :مستوره برادران نصیری
مدیر مسئول :محمد فاضلی
صفحه آرایی :محمد عباسپور
سردبیر :فائزه جمالی عالم

عکس :آژانس عکس ایران
تصحیح و ویراستاری :روزنامه ایران
حروفچینی :روزنامه ایران

لیتوگرافی :موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
تلفن021 - 84711145 :

عکس هفته

شرح عكس :هنر زریبافی /روستای بهمدی شهرستان جاسک
عکس :سارا رجایی

خان هلهستانیها

مادرم یک چیزی بین بانو و خاله پری بود.
ســختی زندگــی امانــش را بریده بــود ،ولی
برشی از کتاب
جــز تحمل کاری نمیکــرد .راضی به قضا و
قــدر نبود ،ولی باهاش هم نمیجنگید .گیر
زندگی افتاده بود و زندگی هم حالش را جا
آورده بود.
دلشــاد خانــم میگفــت آدمیــزاد بایــد
قدرشــناس باشــد و وقتــی خــدا بهــش
چیــزی بخشــید ،او هــم بــه مردم ببخشــد.
یکــی از چیزهایــی کــه دلشــاد خانــم بــه
مــردم میبخشــید خندههــای بلنــد و از ته
دلــش بــود .دلشــاد خانــم بــا خندههــاش
دل مــردم را شــاد میکــرد و مــن عاشــق
روزهایــی بــودم کــه دلشــاد خانــم بــا آن
لبــاس گلــدار و روســری حریــر و بــوی عطری که مــیداد ،بــه خانه لهســتانیها
میآمد.
نام کتاب :خانه لهستانیها
نویسنده :مرجان شیرمحمدی
انتشارات :چشمه
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قهر نکن عزیزم
همیشه که عشق
پشت پنجره هامان سوت نمیزند
گاهی هم باد
شکوفههای آلوچه را میلرزاند
دنیا همیشه قشنگ نیست
بلند شو عزیزم
برایت یک سبد گلِ نرگس آوردهام
ویسالوا شیمبورسکا

عکس :محمود ممتازان

زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند .چه مادر باشند ،یا
فرزند ،خواهر باشند یا همسر.
مخاطبان ،ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان
کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از
نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید .آثارتان را از طریق
نشاني ايميل  iranbanoo@icpi.irبفرستید يا به نشاني
تهران ،خيابان خرمشهر ،شماره ،208صندوق پستي -5388
 ،15875طبقه پنجم ،ايران بانو ،برای ما نامه بنویسید .نظرات
و پيشــنهادهايتان را از طریق شماره تلفن 02184711145
با ما در میان بگذارید.

اخبار زنان
موافقت همگانی برای
کهمســری/
توقــف کود 
معــاون امــور زنــان و
خانواده رئیس جمهوری
گفــت :موافقت همگانی
در خصــوص طــرح
کودک همســری وجــود دارد و ازدواج کــودکان زیر
13سال باید بزودی متوقف شود .معصومه ابتکار
افزود :شــورای عالی انقــاب فرهنگی هم آماری را
ارائــه داده مبنی بر اینکه رشــد طــاق در این گونه
ازدواجها بســیار باال اســت در عین حــال ناپایداری
این ازدواجها بســیار زیاد اســت ،از ایــنرو الیحهای
در ایــن خصــوص آمــاده کردهایم که بــزودی ارائه
میشــود و فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی
هــم در تــاش هســتند و بــه هیــچ عنــوان ناامیــد
نمیشویم.

فراکســیون زنــان بــه
طور جــدی پیگیر الیحه
تأمیــن امنیــت زنــان
علیه خشــونت است/
یــک عضــو کمیســیون
آمــوزش و تحقیقــات
مجلس شــورای اســامی با اشــاره به الیحه تأمین
امنیت زنان علیه خشونت ،گفت :فراکسیون زنان
به طور جدی پیگیر الیحه تأمین امنیت زنان علیه
خشونت است .اگر الیحه امنیت به مجلس ارسال
نشــود فراکسیون زنان به این الیحه ورود میکند تا
بتواند آن را در قالب طرح در صحن علنی مجلس
ارائــه کنــد .فریــده اوالد قبــاد بــا اشــاره بــه الیحــه
حمایت از کودکان و نوجوانان افزود :این الیحه در
مجلس با همکاری فراکسیون زنان و دکتر ابتکار با
رأی باالیی مصوب شد.
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بررســی الیحــه برابری
دیــه زن و مــرد نیــاز بــه
تأییــد مراجــع تقلیــد
دارد /نایــب رئیــس
کمیســیون حقوقــی و
قضایی مجلس ،بررسی
الیحه برابری دیــه زن و مرد در مجلس را بهدلیل
وجود اشــکال شــرعی منوط به تأییــد این موضوع
توســط مراجــع تقلیــد دانســت .یحیــی کمالیپور
در واکنش به پیشــنهاد الیحه «برابــری دیه زنان و
مــردان» در معاونت امور زنان و خانواده ریاســت
جمهــوری ،گفــت :در مــورد برابــری دیــه زن و
مــرد با یکســری اشــکال شــرعی روبهرو هســتیم و
بایــد مراجــع تقلیــد در رابطه با ایــن موضوع نظر
بدهنــد تا مبتنی بر نظر آنها بتوان قانون را اصالح
کرد.

تشــکیل کمیتــه ای
بــرای اصــاح الیحــه
حمایــت از زنــان/
حجـــــــــت االســــــــالم
غالمحســین محسنی
اژه ای ســخنگوی قــوه
قضاییــه گفت :در خصــوص الیحه امنیــت زنان
کمیته ای روی این الیحه کار کند و اگر الزم باشــد
با دولت هم هماهنگی صورت گیرد که ببینند آیا
این مشــکالت عدیــدهای که در ایــن الیحه وجود
دارد ،قابل رفع است یا خیر .وی با ارائه گزارشی از
نشست مسئوالن عالی دستگاه قضایی افزود :در
خصــوص الیحه امنیت زنان بحــث و تبادل نظر
شــد که البته دو جلســه قبل هم در این خصوص
طــرح مباحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفتــه
بود.

