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یادکرد

گفتوگوی «جوان» با مادر شهید علی فصیحی دستجردی از شهدای دفاع مقدس

ژاک شیراک در دیدار با صدام

نام آخرین فرزندم را به یاد برادرش «علی» گذاشتم
اشرف فصیحی دستجردی
شهید علی فصیحی دستجردی  15ساله بود که تصمیم گرفت به جبهه برود اما چون سن
کمی داشت ،اجازه اعزام به او داده نمیشد .عاقبت موفق شد با شناسنامه یکی از دوستانش
که دو سال از او بزرگتر بود اقدام کند و نامش را در بین رزمندگان اعزامی ثبت کند .علی
در  15س�الگی به جبهه رفت و خیلی زود برات ش�هادت را گرفت و در تاریخ اول اسفند
 1360آسمانی شد .آنچه در ادامه میآید گفتوگوی با ما سکینه خدامی مادر شهید است.
چند فرزن�د دارید؟ عل�ی چندمین
فرزندتان بود؟
من و همسرم که با هم نسبت فامیلی داریم،
صاحب  9فرزند بودیم .عل��ی فرزند اولمان
بود .علی در یک��ی از روزهای ماه صفر متولد
شد .بچه باهوشی بود .هنوز  9ماهش نشده
بود که ش��روع به حرف زدن ک��رد و همان
زمان راه افتاد .وقتی هفت س��اله ش��د مثل
بچههای هم سن و سالش راهی مدرسه شد
و تا مقطع راهنمایی هم درس خواند .انقالب
که پیروز شد علی در مقطع راهنمایی درس
میخواند.
در آن سن و سال فعالیت انقالبی هم
میکرد؟
زمانی که انقالب به اوج رسیده بود علی هم در
کارهای انقالبی شرکت میکرد .گاهی ما را با
خودش به تظاهرات میبرد .یادم است وقتی
با صدای بلند مرگ بر شاه میگفتیم مأموران
به ما میگفتند متفرق شوید و به خانههایتان
بروید .ش��ما را چه به این کارها .شعار یعنی
چه؟! مگر زن باید از این کارها بکند .ولی ما به
حرفهای مأموران توجه نمیکردیم و شعار
مرگ بر ش��اه را بلند بلند تک��رار میکردیم.
دوست داش��تیم در راه حق س��هیم باشیم و
زین��بوار در صحنه انقالب حاضر باش��یم و
مقابل ظلم شاه ستمکار بایستیم.
پس�رتان در  15س�الگی ب�ه جبهه
رفت ،از چه زمان�ی فعالیتهایش را
در بسیج آغاز کرده بود؟
تقریباً همزمان با تشکیل بسیج بود که علی
با چند تا از بچههای روس��تا پایگاه بس��یج
را دای��ر کردن��د .علی و دوس��تانش آموزش
مقدماتی دیدند و بعد هم ش��روع به آموزش
بچهها کردند .پس��رم مدام برای آموزش به
اصفهان رفت و آمد میک��رد و برای رفتن به
جبهه آماده میش��د .وقتی میگفتیم وقت
جبهه رفتنت نش��ده میگفت شما هم باید
پا به پ��ای رزمندهها کمک کنی��د .ما که به
جبهه میرویم اجرش را میبریم ولی آنهایی
که نمیآیند در راه خ��دا جهاد کنند آخرش
میمیرند .این را هم بگویم که ش��وهرم هم
خیلی دوست داشت به جبهه برود اما چون
عیالوار بودیم و از نظر مالی در سختی بویم
و من هم دست تنها بودم نتوانست به جبهه
برود .بعد از شهادت علی ،پدرش از غم فراق
سکته کرد و تا مدت طوالنی بستری شد .ما با
وجود بیماری شوهرم و چند بچه کوچک که
محصل هم بودند تا  15سال بعد از شهادت
علی به سختی امورمان را گذراندیم.
روحی�ات عل�ی چط�ور ب�ود؟ چ�ه
نکتهای در زندگی ایشان وجود دارد
که دوس�ت دارید به خواننده جوان
روزنامه ما بگویید.
علی خیل��ی عالقهمند به ام��ام خمینی بود.
همیشه بین صحبتهایش نام امام خمینی
را میبرد .من از این طریق میفهمیدم چقدر

حواسش جمع مقتدایش است .علی اعتقادات
پاکی داش��ت و از دنیا چشم پوش��یده بود و
خودش را آماده خدمت به اسالم و مسلمین
کرده بود .علی همچنین به کتابهای دکتر
ش��ریعتی عالقه زیادی داش��ت و شبانهروز
کتاب دکتر شریعتی دستش بود و میخواند.
تنها ناراحتی عل��ی این بود ک��ه ما وضعیت
مالی خوبی نداشتیم .البته نگران پدرش بود
و دوست داش��ت کمک حال پدرش باشد .تا
در دنیا بود دوست داشت کمک حال خانواده
باش��د .خدا این آرزویش را بعد از شهادتش
برآورده ساخت و پس از شهادتش خیلی به
ما خیر رس��اند و کمک حال ما شد .شهدا در
حرف زدن صداقت دارن��د و هیچگاه حرفی
نمیزنند که به آن عمل نکنند.
از آخری�ن دیدار ب�ا فرزندت�ان چه
خاطراتی به یاد دارید؟
یادم اس��ت آخرین ش��بی که علی در خانه
بود ،شب جمعه بود .او بعد از این که نمازش
را خوان��د از پدرش خواس��ت با ه��م دعای
کمیل بخوانند .آنها کنار هم نشستند و با هم
دعای کمیل خواندند .پدرش از علی پرسید
میخواهی بروی و برنگردی؟! علی هم جواب
داد معلوم نیس��ت برگردم .بع��د از آن وقتی
علی به جبهه رفت ،به نیابت سالمتی علی و
همرزمانش هفتهای یک بار نانوایی میکردم
و نانها را به جبهه اهدا میکردم.
چطور ش�د که علی ب�ه جبهه رفت؟
آنهم در نوجوانی.
علی وقتی تصمیم به رفتن گرفت 15 ،سال
داش��ت .چون س��نش کم بود برای اعزام به
جبهه قبولش نمیکردند .خیلی تالش کرد
که ثبت نامش کنند .مث ً
ال کفش پاشنه بلند
میپوش��ید که قدش بلند ش��ود ولی فایده
نداشت .از عشق جبهه رفتن شناسنامه یکی
از بچههای روستا را که دو س��ال از خودش
بزرگتر بود با اصرار فراوان گرفت و به پادگان
رفت تا ثبت نامش کنند .ما هم خبر نداشتیم.
مدتها بعد همان دوستش آمده بود سر مزار
علی .خودش را معرفی ک��رد و گفت علی با
شناسنامه او به جبهه رفت و شهید شد .روی
سنگ مزارش هم نوش��تند که  ۱۷سال سن
دارد در حالی که علی تازه  ۱۵س��الش شده
بود که به ش��هادت رس��ید .بعد از شهادتش
پیش خودم گفتم ش��اید حد تکلیف بوده و

 26تیر  66قطع رابطه سیاسی فرانسه با ایران

ولع پاریس برای کمک به بغداد
در جنگ علیه تهران
علیرضا محمدی
 26تی�ر  1366رابطه سیاس�ی ایران با
فرانسه قطع ش�د .یک اقدام شایسته
اما دیرهنگام که با توجه به حمایتهای
عجیب و بیش�ائبه فرانس�ه از کشور
متجاوز عراق ،باید خیلی قبلتر از آن
ص�ورت میپذیرفت .در س�الگرد این
واقعه ،مروری بر کمکهای فرانس�ه به
صدام عفلقی را پیش رو دارید.
نماز و روزه قضا داشته باشد .رفتم و از عموی
بزرگوارش حاجش��یخ مصطفی که از اساتید
اخالق حوزه اصفهان اس��ت سؤال کردم چه
باید بکن��م؟ حاجآقا پاس��خ داد علی هنوز به
حد تکلیف نرسیده بود که شهید شد .او پاک
پاک است ولی چون تاریخ تولد دوستش در
پروندهاش ثبت ش��ده اس��ت دو سال سنش
بیشتر از سن خودش است.
از دوستان شهید در مورد حضور علی
در جبهه خاطرهای دارید؟
خاطرات جبههاش را نه ولی بعد از ش��هادت
علی عدهای از دوستانش عزم جبهه کردند.
یکی از آنها شهید محمد حیدری بود .وقتی
او را دیدم گفتم ش��ما که زن و بچه دارید به
جبهه نروید .در جواب گفت اتفاقاً من باید به
جبهه بروم تا سالح علی را که دشمن بر زمین
انداخته بردارم و راهش را ادامه بدهم .محمد
به جبهه رفت و به شهادت رسید .چند سال
پیکرش مفقود بود تا این که پس از  15سال
در شرق بصره پیدا شد و به وطن بازگشت.
دربار نحوه شهادتش چه میدانید؟

بعدازشهادتعلیعدهایازدوستانش
عزم جبهه کردند .یکی از آنها ش�هید
محمدحیدریبود.وقتیاورادیدمگفتم
ن و بچه دارید به جبهه نروید.
شما که ز 
در جواب گفت اتفاقاً من باید به جبهه
برومتاسالحعلیراکهدشمنبرزمین
انداخته بردارم و راهش را ادامه بدهم

عملیاتی در منطق��ه چزابه ب��رای جلوگیری
از پیشروی دشمن انجام ش��ده بود که خیلی
از رزمندگان در آن به ش��هادت رسیدند .این
عملیات اواسط بهمن  ۱۳۶۰تا اول اسفند ادامه
داشت که شهید مجید رستمی از دوستان علی
در  ۲۲بهمن  ۱۳۶۰به شهادت رسید و فرزندم
علی اول اس��فند  ۱۳۶۰در حال��ی که مجروح
شده بود با تیر خالص دشمن به شهادت رسید.
آن ط��ور که به ما خب��ر دادند چ��ون پیکرش
پیش روی دش��من در منطقه چزاب��ه جا ماند
و همرزمانش نتوانسته بودند ش��هدا را با خود
به عقب بیاورند ،پیکر علی سه ماه مفقوداالثر
بود .من و پدرش در سه ماه چشمانتظاری خدا
میداند چقدر سختی کشیدیم .به خیلی جاها
میرفتیم تا شاید از فرزندمان خبری به دست
بیاوریم .در آن س��ه ماه هر ک��س یک حرفی
میزد .یکی میگفت ما دیدی��م علی به کربال
رفت .یکی میگفت برمیگردد .یکی میگفت
شهید شده است .من شبها وقتی میخوابیدم
خوابهای عجیبی میدیدم و روزها هم پیگیر
و چشم به راه خبر آمدنش بودم.
چطور شد که پیکر علی برگشت؟
سه ماه بعد از مفقوداالثر شدن علی بود که یک
روز پدر شوهرم به خانهمان آمد و گفت پیکر
علی را به بنیاد شهید شهر زیار آوردهاند .باید
برای اس��تقبالش به آنجا برویم .من آن زمان
هفتمین فرزندم را ب��اردار بودم .برای همین
باالی سر تابوت علی نرفتم .گفتم چیزی را که
در راه خدا دادم خ��دا قبول کند .آن روز همه
دست به دس��ت هم دادند تا بتوانند مقدمات
ورود شهیدمان را آماده کنند .بعد پیکر علی
را پس از یک تشییع باشکوه به خاک سپردند.
همسرم فرزندمان علی را در تابوت دیده بود و
میگفت چون سه ماه پیکر بیجانش در سرما
و گرمای بیابانها مانده بود خشک شده بود،
ولی صورتش هنوز مشخص بود .دست که به
موهایش میزدیم میریخت.
گویا پس از شهادت علی ،نام ایشان
در خانوادهتان به یادگار مانده است؟

برتری هوایی ایران در همان یکی دو س��ال
اول جنگ از بین برود و پ��س از آن تا پایان
دفاع مقدس ،این نیروی هوایی عراق بعثی
بود که در دورهه��ای مختلف برتری خود را
در آسمانها به رخ کشورمان میکشید .در
این س��و ،ایران که به خاطر تحریمها امکان
نوسازی ناوگان هوایی خود را نداشت ،ناچار
شد با تقویت قدرت پدافندی خود ،تا حدی
از برتری هوایی دشمن بکاهد.
ماج��رای اج��اره پن��ج فرون��د جنگن��ده
س��وپراتاندارد فرانس��وی به عراق ،یکی از
وقایع جال��ب توجه تاریخ جن��گ تحمیلی
است .پس از ناکامی عراق در جنگ دریایی
با ایران ،فرانس��ه این تعداد جنگن��ده را به
صورت اج��ارهای در اختیار ص��دام قرار داد
تا نفتکشهای ایرانی را در نقاط دورتری از
خلیج فارس و دریای عمان مورد حمله قرار
بدهد .موشکهای اگزوسه سوار شده روی
این جنگندهها ،متناس��ب با اهداف شناور
و در حال حرک��ت روی آبها ،توانس��تند
ضرباتی را به ناوگان تجاری و دریایی ایران
وارد کنند .هرچند این گستاخی فرانسویها
بیپاسخ نماند و نیروی هوایی کشورمان نیز
دو فروند از این س��وپراتانداردهای اجارهای
را ساقط کرد.
ساختن نیروگاه هستهای برای بعثیها ،دیگر
خدمتی بود که فرانس��ه به این کشور ارائه
میداد .رآکتور هستهای اوسیراک که توسط
فرانسویها ساخت ه میش��د ،بار اول در مهر
 59توسط نیروی هوایی کشورمان بمباران
شد .فرانسه مجدد ساخت آن را پی گرفت و
نهایتاً در خرداد  60اس��رائیل آن را مجددا ً
بمباران کرد و طی این حادثه ،یک شهروند
فرانسوی حاضر در نیروگاه کشته شد!
در کنار تسلیحات متعارفی که فرانسویها
در اختیار بعثیها قرار میدادند ،این کشور
حتی امکان در اختیار گذاش��تن یک بمب
اتم با قدرت محدود به عراق را نیز بررس��ی
میکرد .وفیق سامرایی از افسران عالیرتبه
اطالعاتی ارتش بعث در کتاب خودش به این
موضوع اشاره کرده و میگوید که سندی از
عزم فرانس��ویها برای در اختیار گذاشتن
بمب اتم به ع��راق را در گاوصن��دوق دفتر
کارش نگهداری میکرده است .وی میگوید
فرس��تاده رئیسجمهور فرانسه به صراحت
گفته بود دولت متبوعش با جدیت در اختیار
گذاشتن یک بمب اتم به عراق را مورد بررسی
قرار میدهد به شرطی که در زمان و مکان
مورد نظر ما مورد استفاده قرار گیرد!

آن چیزی که هر ایرانی بای��د از تاریخ دفاع
مقدس بداند و درس بگی��رد ،توجه عجیب
فرانسویها به جنگ تحمیل شده عراق علیه
ایران بود! این کشور که آن موقع یک قدرت
درجه 2جهانی به ش��مار میرف��ت و جزو
بلوک غرب بود ،برای کشوری چون عراق که
جزو بلوک شرق بود ،سنگ تمام گذاشت و
آنچنان در این مسیر پیش رفت که باعث
تعجب همگان شد .فرانسویها طی جنگ
تحمیلی در کنار ابرقدرتی چون ش��وروی،
بیشترین کمکهای تسلیحاتی را به عراق
ارائه دادند.
فروش  137فروند میراژ F1توسط فرانسه به
عراق که دو سال قبل از جنگ به امضا رسیده
بود ،همزمان با عملیات رمضان و ورود ایران
به خاک عراق ،با جدیت بیشتری دنبال شد.
پیش از آن ،فرانس��ه به دلیل مواضع عراق
در ضدیت با اس��رائیل و غ��رب ،فروش این
جنگندهها را به حالت تعلی��ق درآورده بود
اما خط��ر نفوذ ایران به داخ��ل خاک عراق،
گلها را به صرافت انداخت که در تحویل این
جنگندهها به بعثیها عجله به خرج بدهند.
ورود جنگندههای میراژ ب��ه ناوگان هوایی
صدام ،در کنار میگهای  21و  22شوروی
که در اختیار بعثیها قرار گرفت ،باعث شد

س�ه ماه بعد از مفقوداالثر شدن علی
یک روز پدر شوهرم به خانهمان آمد و
گفت پیکر علی را به بنیاد شهید شهر
زی�ار آوردهاند .باید برای اس�تقبالش
به آنجا برویم .م�ن آن زمان هفتمین
فرزندم را باردار بودم .برای همین باالی
س�ر تابوت علی نرفت�م .گفتم چیزی
را که در راه خ�دا دادم خدا قبول کند
بعد از ش��هادت علی ،آخرین برادرش که به
دنیا آمد نام علی را برای��ش انتخاب کردیم.
همچنین از بین نوههایم ،خدا به ما چند پسر
دیگر داد که نام آنها را علی گذاشتیم .احمد
م به خواهر و برادرانش سفارش کرد
پسر بزرگ 
که هر کدام ازدواج کردید نام پس��ر اولتان
را علی بگذاری��د و حاال الحم��دهلل چند تا از
بچههایمان نام زیبای عل��ی را دارند .لطف
خدا و نظر موال علی(ع) به خانواده ما بود که
پسر اول و پسر آخرم نام علی را دارند.
خواس�تهتان از جوانان همسن علی
چیست؟
م��ن از تمام م��ردم خصوص��اً جوان��ان عزیز
میخواهم که به نماز و اح��کام الهی اهمیت
بدهند و نماز بخوانند و هیچ وقت از نماز غافل
نشوند که هم خیر و برکت از زندگی خودشان
میرود و هم باعث نزول بالها میشود .شیطان
گناهش این بود که به دستور خدا عمل نکرد
و به انسان سجده نکرد و مجازات شد ولی اگر
ما آدمها نماز نخوانیم بدتر از گناه ش��یطان را
مرتکب میشویم و به پیشگاه خدای سبحان
سجده نمیکنیم .ش��هدا به خاطر حفظ نماز
شهید شدند ،انشاءاهلل به نماز اهمیت بدهیم
که فردای قیامت ش��رمنده نباش��یم .من به
عنوان مادر ش��هید دعا میکنم هم��ه به راه
شهدا باشند و از خدا برای همه رحمت و الطاف
بیپایانش را طلب میکنم.

ساختن نیروگاه هستهای برای
بعثیها ،دیگ�ر خدمتی بود که
فرانس�ه به عراق ارائ�ه میداد.
رآکتور هس�تهای اوس�یراک
که توسط فرانس�ویها ساخت ه
میشد،باراولدرمهر 59توسط
نیرویهواییکشورمانبمباران
شد .فرانسه مجدد ساخت آن را
پی گرفت و نهایت ًا در خرداد 60
اسرائیلآنرامجدد ًابمبارانکرد
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