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شهادت  و شغل مجموع شهدای هشت سال دفاع مقدس
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خیلی  گفت  و  افتاد  گریه  به  دید  که  را  عروسک  همسایه،  دختر 
عروسک دوست دارد اما پدرش نمی تواند مانند او را برایش بخرد؛ 

ناهید به خانه که آمد عروسک همراهش نبود.
شهیده »ناهید فاتحی کرجو« در چهارمین روز از تیر ماه سال 1344 
در شهر سنندج به دنیا آمد. با شروع حرکت های انقالبی مردم، ناهید 
هم به سیل خروشان انقالبیون پیوست و با شرکت در راهپیمایی ها و 
تظاهرات ضد طاغوت در جرگه دختران مبارز کردستان قرار گرفت.

انقالب  انقالب اسالمی و شروع درگیری های ضد  پیروزی  از  بعد 
در مناطق کردستان، همکاری اش را با نیروهای ارتش و سپاه آغاز 
کرد. ناهید بیشتر وقتش را به خواندن کتاب های مذهبی و قرائت 

قرآن و انجام فعالیت های اجتماعی می گذراند.
ناهید اوایل زمستان سال 1360 به شدت بیمار شد و به درمانگاهی 
در میدان مرکزی شهر سنندج مراجعه کرد که به دست نیروهای 

توسط  ماه  و 11  اسیر شد  ضدانقالب 
ضدانقالب شکنجه شد؛ موهای سرش 
را  پایش  و  دست  ناخن  و  تراشیده  را 
کشیدند تا به امام خمینی)ره( توهین کند 
داد. اما او شهادت را به زندگی با ذلت ترجیح 

ناهید فاتحی در حالی که 16 سال بیشتر نداشت توسط ضد انقالب 
زنده به گور شد و به شهادت رسید.

را  فرزندش  از  این شهیده خاطره ای  پدر  کرجو«  فاتحی  »محمد 
روایت می کند:

ناهید از همان کودکی با دیگران فرق داشت. کوچک که بود کالفه 
می شدیم، از بس سؤال می کرد. کنجکاوی او همه را کالفه می کرد. 
حتی در مورد مسائل بدیهی هم سؤال می کرد. انگار می خواست ته 
و توی همه چیز را دربیاورد. تا جایی که قادر به جواب دادن نبودیم.

گو  و  گفت  مشغول  هم  گفت: با  دومی  به  اولی  اولی دلش شکست با بغضی عجیب پس تو با سهمیه اومدی دانشگاه ؟!!!دومی با طعنه لبخندی زد و گفت غم گفت پدر من شهید شدهاولی ساکت شد و با غرور و کمی گفت پدرم مهندسه.پدرت چیکارست؟بودن 
گفت:

سهمیه ماله خودتون بابامو بهم پس بدین !!

 چند روز بعد از عملیات ، یک نفر رو 

دیدم که کاغذ و خودکار گرفته بود 
دستش

هر جا مي رفت همراه خودش مي برد

از یکي پرسیدم: چشه این بچه؟

گفت: آرپي جي زن بوده

توي عملیات آنقدر آرپي جي زده که دیگه نمي شنوه

باید براش بنویسي تا بفهمه 

همیشه می گفت: انشاءاهلل که خیره
تکه کالمش بود

یه روز غروب توی سنگر نشسته بودیم که عقرب نیشش زد
همگی کمک کردیم تا برسونیمش سنگر امداد
بازم داشت زیر لب می گفت: انشاءاهلل که خیره

از سنگر بیرون اومدیم و رفتیم سمت امداد
هنوز چند قدمی از سنگر فاصله نگرفته 

بودیم که صدای خمپاره اومد
درست خورد وسط سنگرمون و هیچی ازش 

باقی نماند
هاج و واج مونده بودیم

فهمیدیم اون عقرب فرستاده ی خدا بود که ما رو از 
سنگر دور کنه

اونجا بود که به تکه کالم حبیب رسیدم
واقعاً هر چی خدا بخواهد همون میشه

انباردارمون گفت: " یه بسیجی اینجاست، که عوض ده تا 
بسیجی کار می کنه! میشه این نیرو رو بدی به من تا تو انبار 

ازش استفاده کنم؟؟ "
بهش گفتم: " کو؟ کجاست؟ "

گفت: " همون که داره گونی ها رو، دو تا دو تا می بره توی 
انبار "

نگاه کردم ببینم کیه. گونی ها جلوی صورتش بود و دیده 
نمیشد . . . رفتم نزدیک تر، نیم رخش رو دیدم. 

آقا مهدی باکری بود! فرمانده ی لشکرمون!
تا من رو دید، با چشم و ابرو اشاره کرد که 
به انباردار چیزی نگم. می خواست کارش رو 

تموم کنه . . .
دل توی دلم نبود، اما دستور آقا مهدی بود. 
نمی تونستم به انباردار بگم این فرمانده ی 

لشکره که داره عوض ده تا بسیجی کار میکنه . . .
گونی ها که تموم شد، آقا مهدی گفت: " پاشو بریم"

رفتیم و کسی نفهمید فرمانده ی لشکر . . .

ما را به اردوگاه العماره بردند. داخل اردوگاه، تعدادی از 
ایرانی را دیدم که بعد از اسارت به شهادت شهدای 

رسیده بودند.

از  یکی  دست  روی  که  ای  جمله 
شهدای آنجا نوشته شده بود را 
خواندم. مو به تننم راست شد . . .

با  شهید  آن  دست  روی 
خودکار نوشته شده بود:

تشنگی  از  من  "مادر! 
شهید شدم . . . "

سهمیه
انشاهلل که خیره

ایثار یعنی این...
یا سید الشهداء . . . 

من در اینجا به جوانان عزیز کشورمان، به این رسمایه ها و ذخیره های عظیم الهی و به این 

گلهای معطر و نوشکفته جهان اسالم، سفارش می کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین 

زندگی خود را بدانید؛ و خودتان را برای یک مبارزه علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به 

اهداف عالی انقالب اسالمی آماده کنید.

در جوانی تهذیب نفس ، بسیار اسهل است از ایام پیری و ضعف که قدرت از دست می 

رود و ریشه اخالق فاسده که اصلش از حب دنیا و نفس است ، استحکام پیدا می کند و 

تصفیه و تهذیب بسیار مشکل می شود

است عشق  بیدار  دیده  بسیجی 
بسیجی ریپ میدان دار عشق است

 

 و لیکن رد عمل رسدار عشق استارگ هچ کوچک    وکم سن و سال است

خاطرات یاران

سازمان بسیج شهرداری تهران ضمن دعوت از همه 
عالقه مندان برای حضور در برنامه های فرهنگی این 
سازمان آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات 

شماست.

www.basij.tehran.ir سایت
Basij@Tehran.ir:پست الکترونیک

سازمان بسيج شهرداری تهران

شماره تماس : 88441818
شماره پیامک : 30004169

آنان که در تجهیز صدام کوشیدند
سمیه کردستان

به راستي چه کساني در تجهیز و تسلیح صدام، این دیکتاتور مخوف قرن 20 نقش داشته اند؟ 
هنگامي که مراحل پایاني عملیات کربالي 5 با رمز یا زهرا)س( انجام گرفت، بسیاري از کارشناسان نظامي ایران 
بر این باور بودند که مهندسي و ماشین نظامي عراق تا سال هاي سال، دیگر قادر به ایستایي نخواهد بود. اما هنوز 
یک سال از این عملیات در شلمچه نگذشته بود که آمار ها و ارقام و هم چنین توان نظامي حزب بعث، چیزي خالف 
این نظر را آشکار مي ساخت. براي آن که عمق همیاري با دیکتاتور سیاه عراق آشکار شود به این آمار مي توان 

استناد کرد. 
در آوریل 1988) اردیبهشت 1367( یک نشریه ایتالیایي به نام »اسپرسو« درباره موازنه نابرابر نظامي ایران و 
عراق، آماري را منتشر ساخت. این آمار چنین بود. ارتش ایران: 665 هزار نفر - عراق: 800 هزار نفر/ تانک ایران: 
1050 دستگاه - عراق: 7000 دستگاه / توپخانه ایران: 600 قبضه - عراق: 5600 قبضه / هواپیما ایران: 200 

فروند - عراق: 500 فروند 
این آمار در حالي منتشر شد که هنوز به پایان جنگ ایران و عراق 3 ماه باقي مانده بود. دنیاي غرب بر این باور 
بود که تنها عامل باز دارنده قواي با ایمان و بسیجي ایران، تسلیحات روز و مدرن شرق و غرب است. در حقیقت 
نخستین درگیري مشترك بلوك شرق و غرب با یک کشور پس از سقوط هیتلر در آلمان، میجي در ژاپن و موسولیني 

در ایتالیا، در نقطه مرزي ایران و عراق ظهور یافت. 
مجله سیاست دفاعي در شماره چهارم خود، در گزارشي از کمک هاي بلوك شرق و غرب به عراق، چنین آورده 
است: »نیرو هاي مسلح ارتش عراق در نتیجه فروش عظیم تسلیحاتي توسط اتحاد شوروي و قدرت هاي عربي، 

در مدتي کمتر از دو سال سیستم هاي تسلیحاتي خود را به بیشتر از 40 درصد افزایش دادند. در آستانه بازپس 
گیري »فاو« در آوریل 1988، یعني اردیبهشت 1367، ارتش عراق حدود 5 هزار دستگاه تانک، 4500 نفربر زرهي، 
5500 عراده توپ، 420 فروند هلي کوپتر و 720 هواپیماي جنگنده و بمب افکن آماده براي عملیات در اختیار 
داشت. این خیل عظیم سیستم هاي تسلیحاتي، با حداقل 300 فروند موشک زمین به زمین اسکاد بي ، ساخت 
شوروي تجدید ساختار شده توسط آلمان ها و مقادیر زیادي مهمات شیمیایي تولید به اتکاي فن آوري صادراتي 

آمریکایيـ  اروپایي تکمیل مي شد. 
حکومت بغداد با کسب این مقادیر عظیم از جنگ افزار هاي مدرن متعارف و غیر متعارف، توانست استعداد نیرو 
هاي زمیني ارتش خود را از 27 لشگر در سال 1986 یعني 1365، به 50 لشکر در سال 1988 یعني 1368، به 
دو برابر افزایش دهد. این امر نمایان گر رشد واقعي در ساختار نیرو و توانایي هاي عملیاتي صدام حسین بود و در 
جهت تغییر موازنه استراتژیک کلي منطقه خلیج فارس گام مهمي به شمار مي رفت«. به راستي این همه هم یاري و 
هم راهي با یک کشور براي چه هدفي دنبال مي شد؟ در حالي که بیش از 80 کشور به صورت رسمي و غیر رسمي 
عراق را یاري مي دادند. جمهوري اسالمي ایران حتي از داشتن حق خرید سیم خاردار که یک وسیله غیر نظامي به 
شمار مي رود، محروم بود. این در حالي بود که کشور هاي مهم دنیا چون آمریکا، انگلیس، فرانسه، شوروي و آلمان، 
رسماً خود را وقف خدمت به عراق کرده بودند. این خدمات جداي از سرازیر شدن پول هاي نفت کوتوله هاي خلیج 

نشین عرب بود. 

از  است  کتابی  زنده ام«  »من 
آباد  معصومه  نوشته های  دست 
تهران،  شهر  شورای  عضو 
دوران  از  وی  خاطرات  که 
اسارت  سال های  و  دفاع مقدس 
به  انتقالش  و  بغداد  الرشید  زندان  در  او 
اردوگاه موصل و عنبر را بازگو می کند. کتاب من زنده ام، 
سوم خرداد امسال توسط انتشارات عروج منتشر شده، 
که مشتمل بر 7 فصل با موضوعات خاطره ها، نکته های 
به  کتاب  این  در  است.  جنگ  زمان  عکس های  و  مهم 
کابوس  با  شب ها  هنوز  که  است  شده  اشاره  آزادگانی 
رمادیه،  عنبر،  قتلگاه های  استخبارات،  و  الرشید  زندان 
تکریت و موصل از خواب می پرند؛ بی آنکه سازمان های 
مدافع حقوق بشر به آن همه جنایات پاسخی داده باشند.

در حرکت عظیم ملت ایران، نسل جوان باید پیرشو باشد. براى نسل جوان             

- بخصوص نسل جوان دانشجو - ىب تفاوىت و خونرسدى جایز نیست. آن جواىن که به 

رسنوشت کشور نیندیشد و حوادث و خصومتهایى را که نسبت به کشورش در دنیا 

سازماندهى مى شود، نبیند و نسبت به آنها نجوشد و نخروشد، آن جوان الیق این 

نیست که نام جوان شهروند یک ملت انقالىب را روى خودش بگذارد. روح جوان، آن 

روح پر تپىش است که در سختیها، به داد کشور و ملت رسید و آنها را نجات داد.

 نه دلشان می آمد من را تنها بگذارند ،نه دلشان می آمد جبهه نروند .این اواخر قبل از رفتنشان هر روز با هم یکی 
به دو می کردند. شوهرم به پسرم می گفت :»از این به بعد ،تو مرد خونه ای .باید بمونی از مادرت مراقبت کنی .«

پسرم می گفت :»نه آقاجون .من که چهارده سالم بیش تر نیست.کاری ازم بر نمی آد.شما بمونید پیش مادر بهتره«
-اگه بچه ای ،پس  می ری جبهه چه کار ؟بچه بازی که نیست.

- الاقل آب که می تونم به رزمنده ها بدم.
دیدم هیچ کدام کوتاه نمی آیند،گفتم »برید هر دو تاییتون برید«

از اینکه  آنجا  چه کاره است و چه مسولیتی دارد هیچ وقت چیزی نمی گفت. ولی از مسائل معنوی جبهه زیاد 
حرف می زد برام .

 یک بار می گفت: داشتیم مهمات بار می زدیم که بفرستیم منطقه. وسط کار یک دفعه چشمم افتاد به یک خانم 
محجبه با چادر مشکی پا به پای ما کار می کرد و مهمات می گذاشت توی جعبه ها . تعجب کردم.

تعجبم وقتی بیشتر شد که دیدم بچه های دیگر اصال حواسشان به او نیس. انگار نمی دیدنش . رفتم جلو . سینه 
ای صاف کردم . خیلی با احتیاط گفتم: خانم , جایی که ما مردها هستیم شما نباید زحمت بکشید .

رویش طرف من نبود . به تمام قد ایستاد فرمود : مگر شما در راه برادر من زحمت نمی کشید ؟ یاد امام حسین از 
خود بی خودم کرد گریه ام گرفت. خانم فرمود : هرکس یاور ما باشد ما هم یاری اش میکنیم .

کم حرف می زد. سه تا پسرش شهید شده بودند. ازش پرسیدم »چند سالته ،مادر جان؟«
 گفت :»هزار سال.« خندیدم . 

گفت »شوخی نمی کنم. اندازه هزار سال به م سخت گذشته .« صداش می لرزید.

آدم زیادی در قبرستان نبود. چند نفری جلوی غسالخانه ایستاده بودند. زنی آن طرف تر روی زمین نشسته بود، 
زار می زد و خاک های اطرافش را چنگ می زد و به سرو صورتش می ریخت.

چند تا بچه هم دور و برش بودند. دلم لرزید. نزدیک تر شدم. زنی که بین بچه ها بود، شیون می کرد و صورت می 
خراشید، دا بود. هیچ وقت طاقت دیدن ناراحتی اش را نداشتم. حاال چه شده بود که این طور می کرد؟ خدایا چه 

بر سر ما آمده؟
اما نگاه های آدم ها یک دفعه به طرفم برگشت. دلم هری ریخت. دا هم متوجه من شد. صدای ناله اش باال رفت. 
بلند شد و افتان و خیزان به طرفم آمد. آن قدر خاک بر سرو رویش ریخته بود که رنگ صورت و لباسش برگشته 

بود.
انگار کسی هولم داده باشد به طرف دا قدم برداشتم. به هم نرسیده، دا با سوز جگر خراشی گفت: دیدی بابات 

شهید شد، دیدی

بین چهار تا پسرم که شهید شدند، اصغرم چیز دیگری بود. برای من هم کار پسر ها را می کرد، هم کار دختر ها را 
وقتی خانه بود، نمی گذاشت دست به سیاه وسفید بزنم .ظرف می شست، غذا می پخت .اگر نان نداشتیم ،خودش 
خمیر می کرد ،تنور روشن می کرد. خیلی کمک حالم بود. وقتی رفت جبهه ،همه می پرسیدند»چطور دلت آمد 

بفرستیش ؟« فقط به شان می گفتم » آدم چیزی رو که خیلی دوست داره ،باید در راه دوست بده«

 قرار بود بهش درجه سرلشگری بدهند. گفتیم: » به سالمتی مبارکه بابا.«
خندید. تند و سریع گفت:

»خوش بحالم. اّما درجه گرفتن، فقط ارتقای سازمانی نیست.وقتی آقا درجه رو 
بذارن رو دوشم، حس می کنم ازم راضَین.وقتی ایشون راضی باشن، امام عصر هم 

راضین. همین برام بسه. «

8 سال دفاع مقدس                    34 سال مقاومت و ایستادگی

مکان نمایشگاه عنوان نمایشگاه هفته دفاع مقدس 1392 نام رده

لشگرک مردان آسمانی ناحیه مقاومت بسیج جماران 1
شهرک شهید محالتی جلوه های ویژه مقاومت در دفاع مقدس ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین)ع( 2

بوستان نهج البالغه مقاومت و ایستادگی ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر 3
بوستان ملت رسانه های دفاع مقدس ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح 4
پارک پلیس سنگری به عرض هشت سال دفاع مقدس ناحیه مقاومت بسیج کربال 5

بوستان استقالل جوانمردان آسمانی ناحیه مقاومت بسیج قدس 6
پارک الله آزادگان سرافراز هشت سال دفاع مقدس ناحیه مقاومت بسیج حضرت ولیعصر)عج( 7

میدان امام حسین )ع( بیدارگران آسمانی ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری 8
بوستان فدک حقایقی از دفاع مقدس ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی 9

پارک المهدی )عج( حماسه های ماندگار ناحیه مقاومت بسیج حمزه سیدالشهداء 10
بوستان تهران ) خ قزوین دوراهی قپان( پرواز به سوی نور ناحیه مقاومت بسیج مقداد 11

بوستان رازی نقش زنان ایثارگر در دفاع مقدس ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی 12
پارک شهر و میدان بهارستان سفیران هدایت ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی )ره( 13

دهکده مقاومت دفاع مقدس و افق های روشن پیش رو ناحیه مقاومت بسیج کمیل 14
بوستان سمیه نقش روحانیت در دفاع مقدس ناحیه مقاومت بسیج شهید محالتی 15

فرهنگسرای خاوران سبک زندگی در دفاع مقدس ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر 16
پارک بعثت جوانان دفاع مقدس، دیروز، امروز، فردا ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی 17

امامزاده حسن )ع( نمایی از دفاع مقدس، مقاومت امروز، آینده روشن ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 18
بوستان قائم حماسه دیروز ، حماسه امروز ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل 19

پارک 22 بهمن ایثارگری مادران، همسران و ... در دفاع مقدس ناحیه مقاومت بسیج ابوذر 20
پارک نرگس حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس ناحیه مقاومت بسیج میثم تمار 21

دریاچه شهدای خلیج فارس روزشمار جنگ ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر 22
مصلی بزرگ نماز جمعه شمیرانات همه ما و دفاع مقدس ناحیه مقاومت بسیج الغدیر 23
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