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گفتوگوي «جوان» با مادر و خواهران شهيد مجيد رستمي دستجردي كه در 15سالگي به شهادت رسيد

نگاه

عكسيادگاريمجيدهمسفرزائراناربعينشد

مادر شهيد
آقا مجي�د چه خصوصياتي داش�ت كه
توانس�ت خود را به قافله رزمندههاي
دفاع مقدس برساند؟
مجيد ،چهارمين فرزند خان��واده بود .از كودكي
بسيار محجوب بود و تا زمان شهادتش محجوب
بودنش را حفظ كرد ،به طوري كه بعد از شهادتش
يكي از همسايهها به من گفت مگر شما در ميان
فرزندانتان مجيد هم داشتيد .مجيد خيلي كمرو
و مظلوم بود و اص� ً
لا فكرش را ه��م نميكردم
بخواهد با اين كمرويي راهي جبهه ش��ود .البته
ميدانس��تم در دل اش��تياقي براي جهاد دارد.
وقتي كتابهايش را جلد كرده بود متوجه شدم
روي جلد كتابهايش نوشته است شهيد مجيد
رستمي ،اما اش��تياقش را به زبان نياورده بود تا
اينكه يك روز به من گفت شوق رفتن به جبهه
را دارد و براي همين وقتي براي اولين بار ماجرا
را برايم توضيح داد انگار خ��دا دنيا را به من داده
بود .خيلي از شنيدن اين خبر خوشحال شدم .او
گفت از پدرش خجالت ميكشد براي همين مرا
واسطه كرد و من هم موضوع را با شوهرم در ميان
گذاشتم .پدرش هم گفت كه چرا راضي نباشم!
بگو بيايد تا هر جا را كه الزم باشد امضا كنم .بعد
هم رضايتنامه امضا شد و مجيد راهي جبهه شد.
چ�ه خاطرات�ي از جبه�ه رفتنهايش
داريد؟
مدتي بعد از ش��هادت فرزندم يكي از همسايهها
د ِر خانه آمد و گفت كه يك��ي از اهالي ميخواهد
به جبهه برود و نياز به لب��اس دارد و از من كمك
خواس��ت .من هم هم��ه لباسهاي مجي��د را به
او بخش��يدم .بعدها بود كه به خ��ودم آمدم چرا
همه لباسهاي��ش را بخش��يدم و پيراهني را كه
بوي مجيد ميداد را براي خودم نگه نداش��تم .ما
همه كتابهايش را هم به كتابخانه هديه داديم.
كتابهايي كه با دستخط خودش روي جلد آن
نوش��ته بود شهيد مجيد رس��تمي .مجيد اولين
شهيد دستجرد بود و ما هم اولين خانواده شهيد
محس��وب ميش��ديم .براي همين تجربهاي در
نگهداري از آثار شهيد نداشتيم كه بخواهيم آن
را براي آيندگان حفظ كنيم .ش��ايد هم خواست
خود مجيد بود كه وسايلش در راه خدا هديه شود
و به ما بفهماند مال دنيا براي دنياس��ت و به فكر
آخرتتان باشيد.
فاطمه رستمي خواهر شهيد
گويا خانواده ش�ما بعد از ش�هادت آقا
مجي�د ،صاحب ي�ك فرزن�د ديگر هم
ميشود كه نامش را مجيد ميگذارند؟
بله ،ما ش��ش خواهر و برادر بوديم .برادر شهيدم
مجيد پس��ر س��وم خانواده بود .چندسال بعد از
شهادتش هفتمين فرزند خانواده كه پسر بود به
دنيا آمد .پدر و مادرم به ياد برادر شهيدم اسمش
را مجيد گذاشتند و ما به لطف خدا شش خواهر
و برادر شديم و دوباره نام مجيد در خانواده تكرار
شد .شهيد مجيد رستمي متولد سوم فروردين
 1345بود كه  22بهمن س��ال  1360همزمان
با س��الگرد پيروزي انقالب اس�لامي در منطقه
عملياتي تنگه چزابه به ش��هادت رسيد .برادرم
بسيار آرام ،متين و مظلوم بود ،به طوري كه پدر
مرحومم هميش��ه از مظلوميت مجيد ميگفت
و گريه ميكرد .ش��هيد عالقهمند به كتابهاي
ش��هيد مطهري بود و هميش��ه در كنار درس و
مدرس��ه كتابهاي ش��هيد مطهري را مطالعه
ميكرد .برادرم پس از پايان دوره راهنمايي راهي
جبهه شد و به شهادت رسيد.
برادرتان چه تأثي�ري روي اطرافيانش
داشت؟
رفتارومنشاسالميوانسانيشهيدسببميشد

ديدم مجيد تا س�ر كوچ�ه كه رفت
چند مرتبه برگش�ت و پشت سرش
را ن�گاه ك�رد و ب�راي من به نش�انه
خداحافظ�ي دس�ت ت�كان داد.
ً
قبلا كه ب�ه جبه�ه ميرفت
مجيد
راح�ت خداحافظ�ي ميك�رد و
ميرف�ت ولي دفع�ه آخ�ر خيلي با
احس�اس خداحافظي ك�رد و رفت

اشرف فصيحي دستجردي
م�دت كم�ي از گفتوگ�وي م�ا ب�ا بت�ول قاس�مي م�ادر ش�هيد مجي�د رس�تمي دس�تجردي ميگذش�ت ك�ه خب�ر آم�د اي�ن
مادر ش�هيد ب�ه رحمت خ�دا رفت�ه و پ�س از س�الها دوري از فرزندش ،ب�ه ديدار او ش�تافته اس�ت .ش�هيد مجيد رس�تمي يكي
از ش�هداي منطق�ه دس�تجرد اصفهان ب�ود ك�ه در نوجواني ب�ه جبهه رف�ت و پ�س از مدتي حض�ور در جبههه�اي نبرد ،در س�ن
 15س�الگي و به تاري�خ  22بهم�ن  1360آس�ماني ش�د .در گفتوگويي كه ب�ا مرحوم بتول قاس�مي م�ادر و فاطمه و زهرا رس�تمي
دو خواهر ش�هيد داش�تيم ،س�عي كردي�م بخشهاي�ي از زندگي اين ش�هيد نوج�وان دفاع مق�دس را تقدي�م حضورت�ان كنيم.
مورد توجه اطرافيان قرار بگيرد .مث ً
ال همسرم علي
حيدري به تأسي از همين رفتار مجيد بود كه بعد
از شهادت برادرم به خواستگاريام آمد .مجيد و
علي از دوستان صميمي بودند و با هم به جبهه
ميرفتند .علي كه رفتار خوب مجيد را ديده بود
بعد از شهادت مجيد نيت كرد و به خواستگاريام
آمد .او گفته بود مجيد خيلي با اخالق و با ايمان
بود و حتماً خواهرش هم همين طور است ،براي
همين تأكيد داشت و به خواستگاري من آمد.
همرزمان مجيد درباره نحوه شهادتش
چه گفتهاند؟
آنطور كه گفتم همس��رم علي با برادرم دوستي
داش��ت و در بيش��تر عمليات همراه ه��م بودند.
همسرم درباره نحوه شهادت مجيد گفت مجيد
قبل از ش��هادتش موهايش را تراشيده بود .شب
آخر همه بچهها وصيتنامه نوشتند و همديگر را
در آغوش گرفتند و از همديگر حالليت طلبيدند
و از هم خواستند كسي توفيق شهادت نصيبش
شد بقيه را شفاعت كند .هنگامي كه رزمندگان
آماده عمليات شدند مجيد تعداد زيادي نارنجك
به كمرش بس��ت و با وجود سنگيني نارنجكها
همراه دوس��تانش چن��د كيلومت��ر در بيابانها

پيادهروي كرد تا به تنگه چزابه رسيدند .همسرم
ميگفت ش��رايطمان طوري بود كه حتي براي
نماز خواندن ه��م توقف نكردي��م .همانطور كه
پيادهروي ميكرديم روي خاك دست ميزديم
و تيمم ميكردي��م و نمازمان را ه��م هنگام راه
رفتن ميخوانديم .عمليات چزابه بسيار نفسگير
و س��خت بود و به خاطر خس��تگي زياد و گرد و
خاكي ك��ه روي چهرههاي بچهها نشس��ته بود
ديگر همديگر را نميشناختيم .مجيد در مرحله
اول عمليات به شهادت رسيد و پيكر پاكش را به
عقب منتقل كردند .در همان عمليات يكي ديگر
از دوستانمان به نام شهيد علي فصيحي مجروح
شد و كنار بقيه مجروحين نشست .چون دشمن
در حال پيشروي بود نيروهاي خودي عقبنشيني
كردند و كسي نتوانست جسم مجروح علي و بقيه
مجروحين را با خود به عقب برگرداند و دش��من
باالي سر علي و تعداد ديگري از مجروحين رسيد
و با تير خالص آنها را به ش��هادت رس��اند .براي
همين پيكر مطهر شهيد علي فصيحي سه ماه بعد
به اصفهان بازگشت.

زهرا رستمي خواهر شهيد
چه خاطرهاي از برادرتان در ذهن ش�ما
ماندگار شده است؟
يادم است مجيد تقريباً14ساله بود كه براي كار به
تهران رفت و در يك مغازه خشكبار مشغول شد.
خيلي دلتنگش شده بودم .وقتي براي ديدن ما به
دس��تجرد آمد به او گفتم مجيد جان! حتي يك
عكس هم از تو نداشتم كه نگاه كنم و دلتنگيام
برطرف شود .اينبار كه به تهران رفتي يك عكس
برايم بياور .مجيد وقتي به تهران برگشت سري
بعد برايم يك عكس از خودش آورد .بقيه بچهها
ميگفتند مجيد اين عكس را يادگاري به ما بده
داشته باشيم ،اما مجيد در جوابشان گفت نه اين
عكس را خواهرم زهرا سفارش كرده بود براي او
آوردم .وقتي خبر دادند مجيد به شهادت رسيده
است ،همه ميگفتند عكس مجيد را بياور تا ببريم
براي اعالميه چاپ كنيم .ام��ا من گفتم عكس
ندارم .چ��ون نميخواس��تم آن را از من بگيرند.
نهايتاً مجبور شدم عكس مجيد را بدهم كه چاپ
كنند و بردند از روي آن عكس تعداد زيادي كپي

عكس ي�ادگاري مجيد االن دس�ت
خيليه�ا افت�اده اس�ت .حت�ي
خادمي�ن حف�ظ آث�ار ش�هدا اي�ن
عك�س را در اربعين حس�يني روي
زمينههاي ناي�ب الزياره كربال چاپ
كردند و به عراق بردن�د و به زائران
حس�يني دادن�د .ام�روز خيليه�ا
صاح�ب آن عكس يادگاري ش�دند
و ديگر تنه�ا متعلق به من نيس�ت

يك روز قبل از شروع جنگ
در مرزها چه گذشت؟

كردند و نشر دادند و همه برداشتند .حاال هم بعد
از  40س��ال كانال حفظ آثار ش��هداي دستجرد
عكس يادگاري مجيد را تبديل به استيكر كرده
اس��ت و روي زمينههاي مختلف صدها بار نشر
دادهان��د .حتي خادمي��ن حفظ آثار ش��هدا اين
عك��س را در اربعين حس��يني روي زمينههاي
نايب الزياره كربال چاپ كردند و به عراق بردند و
به زائران حسيني دادند .امروز خيليها صاحب
آن عكس يادگاري شدند .ديگر به من تنها تعلق
ندارد .اميدوارم هر كس از آن عكس براي خودش
برداشته يا چاپ كرده است قدرش را بداند.
از جبه�ه رفتنه�اي آق�ا مجي�د چ�ه
خاطرهاي داريد؟
برادرم در يكي از اعزامهاي��ش برايمان تعدادي
دعاي فرج آورده بود كه يكي از آن با خط بزرگ
به رنگ سبز نوشته شده بود .من آن را برداشتم
و پشت دار قالي نصب كردم و هر روز وقتي قالي
ميبافتم اين دعا را هم ميخواندم .همان روزي
كه آمده بود من رفتم س��ر وقت لباس و س��اك
مجيد .ديدم يك كاغذ در جيبش گذاشته است.
وقتي كاغذ را دست من ديد از من گرفت و گفت
كسي نبيند مخصوصاً مادر كه اگر ببيند ناراحت
ميشود .موفق نش��دم ببينم چه نوشته بود اما
احساس كردم وصيتنامهاش است .يك پيراهن
س��فيد كه لكههاي خ��ون روي آن ب��ود هم در
س��اكش بود كه گفت اين پيراهن را هم كس��ي
نبيند .نميدانم آن پيراهن هم براي چه كس��ي
بود .احتمال ميدهم براي يكي از رفقايش بود كه
شهيد شده و امانت دستش بود.
آخرين ديدارتان چطور گذشت؟
مجيد هر وقت از جبهه ميآمد به خانه ما ميآمد
و به بچههايم محبت زيادي ميكرد .سري آخر و
شب قبل از اعزامش به خانه ما آمد و به من گفت
خواهر جان! م��ن صبح ميخواه��م بروم .كمي
خانه ما نشس��ت و بعد خداحافظي كرد و رفت.
صبح فردا داشتم دختر كوچكم را شير ميدادم
كه ديدم مجيد قبل از رفت��ن به جبهه مجدد به
خانه ما آمد .وقتي آمد ديدم لباس رزم برتن دارد
و يك اوركت هم پوش��يده و يك چفيه هم دور
گردنش انداخته است و چكمههايش هم پايش
بود .رفتم برايش يك ليوان چاي آوردم .بعد ديدم
مجيد يك تسبيح كه هميشه دستش بود جلوي
صورت دخترم گرفته و تكان ميدهد و بچه هم
خوشش آمده بود و رو به مجيد ميخنديد .بعد از
اينكه مجيد چايياش را خورد با عجله بلند شد و
گفت بروم كه دارد دير ميشود .با من خداحافظي
كرد و از خانه بيرون رف��ت .من هم تا دم در خانه
دنبالش رفتم تا بدرقهاش كن��م .ديدم مجيد تا
س��ر كوچه كه رفت چند مرتبه برگشت و پشت
سرش را نگاه كرد و براي من به نشانه خداحافظي
دست تكان داد .مجيد قب ً
ال كه به جبهه ميرفت
راحت خداحافظي ميكرد و ميرفت ولي دفعه
آخر خيلي با احس��اس خداحافظي كرد و رفت.
من همانجا به دلم افتاد كه اين رفتن مجيد ديگر
بازگشتي ندارد.

غالمحسين بهبودي
جنگ تحميلي عراق علي�ه ايران در 31
ش�هريور  1359با حمل�ه جنگندههاي
بعثي به  10فرودگاه كشورمان به صورت
رسمي آغاز شد ،اما روز قبل از آن ،يعني
در  30ش�هريور چ�ه اتفاق�ي در مرزها
افتاده ب�ود؟ با هم مروري ب�ه اتفاقهاي
روز  30ش�هريور  1359مياندازي�م.

حمالت دشمن عكسالعمل خودي را در پي
داشت و يك كشتي تجاري عراق در اروندرود
هدف آتش خودي قرار گرفت و آس��يب ديد.
در فكه كه شمال خوزستان قرار دارد ،دشمن
پاسگاههاي خودي را هدف قرار داد.
جنگ تمام عيار
وقايع امروز  30ش��هریور  59چي��زي از يك
جنگ تمام عيار كم نداشت .رفته رفته مردم
عادي نيز متوجه شدند در آستانه يك جنگ
بزرگ قرار دارند .عراق كه از روزهاي قبل بندر
خرمشهر را بارها و بارها مورد حمالت محدود
قرار داده بود ،رفته رفته بر حمالت خود افزود
و هربار خشنتر از قبل ظاهر شد .همين ديروز
( 29شهريورماه  )59بود كه نبرد سنگيني از
دهانه اروندرود تا خرمشهر رخ داد.
خالصه اين درگيريها به اين شرح بود :پاسگاه
خين مورد تجاوز قرار گرفت ،ترمينال نظامي
بندر خرمش��هر هدف حمله عراق قرارگرفت،
يك كش��تي تجاري ايران ه��دف آتش عراق
قرار گرفت و آسيب ديد ،يك قايق ژاندارمري
جمهوري اسالمي در اروند هدف آتش دشمن
قرار گرفت و غرق شد ،ضمناً چند نفر از پرسنل
ژاندارم��ري مجروح ش��دند ،دو قايق كوچك
موتوري ايران كه در داخل اروند متوقف بودند
بر اثر تيراندازي نيروهاي عراقي غرق شدند كه
نيروهاي خودي نيز متقاب ً
ال عكسالعمل نشان
دادند .عصر  29شهريور ناوچه شماره  4عراقي
در محل تالقي رود اروند و نهر خين هدف قرار
گرفت و منهدم شد ،يك كشتي اليروبي عراق
در كنار اروند هدف قرار گرفت و غرق شد ،يك
ناوچه موشكانداز در دهانه اروند مورد اصابت
آتش خودي قرار گرفت و غرق شد.
آخرين تجاوز پيش از جنگ
ام��روز ( 30ش��هريورماه  )1359همچني��ن
پاسگاههاي گيس��كه ،چغاحمام و چيالت در
مرزهاي سومار ،نفتشهر و دهلران به تصرف
ارتش عراق درآمدند .عراق نيمي از هواپيماهاي
خود را به عربستان ،كويت ،امارات ،عمان ،يمن
ش��مالي و اردن فرس��تاد تا در برابر حمالت
متقابل ايران در امان باش��ند و س��تاد لشكر
 5مكانيزه ع��راق به تمامي واحده��اي تابعه
دس��تور داده تا اطالع ثانوي سكوت راديويي
را رعايت كنند.
نهايتاً اينكه اگر تا روز  30شهريور  605حمله
و تجاوز از س��وي عراق به مرزه��اي ايران به
ثبت رس��يده بود ،امروز آخرين حمله ارتش
عراق قبل از ش��روع رسمي جنگ با حمله به
كشتي تجاري در خور موسي در خليج فارس
به ثبت رس��يد .روز بعد ارتش ع��راق حمله
سراسري خود را انجام داد و جنگ تحميلي
رسماً آغاز شد.

پاسگاه مومني
امروز عراق بار ديگر شهرهاي خرمشهر ،آبادان
و پاس��گاه مؤمني از توابع خرمش��هر را هدف
حمالت خمپارهاي قرار داد .پاس��گاه مومني
 10روز قبل نيز توسط نيروهاي دشمن مورد
هجوم قرار گرفته بود و دو تن از مدافعان آن به
شهادت رسيده بودند .خرمشهر و آبادان حداقل
از  10روز قبل ،حالت جنگي به خود گرفتهاند.
از همين جاس��ت كه مردم خرمشهر مقاومت
خود را نه  34روز كه  44روز ميدانند.
امروز ( 30شهريورماه  )1359نيروي دريايي
عراق به پاسگاه دريايي ايران در خرمشهر حمله
كرد و طرفين با يكديگر درگير ش��دند .در اين
درگيري يك ناوچه خودي هدف آتش دشمن
قرار گرفت و غرق ش��د .در آبادان ك��ه تقريباً
چسبيده به خرمشهر است و برخي نواحي آن از
طريق اروند رود با عراق همرزم است ،پااليشگاه
آبادان ،پايگاه خسروآباد و اس��كله  11و  12از
سوي توپخانه دشمن مورد حمله قرار گرفتند.
فاصله شهر تا عراق آن قدر كم است كه دشمن
ميتواند با سالح سبك نيز آبادان را مورد هجوم
قرار بدهد .در حمالت امروز تانكر نفت جزيره
مينو غرق ش��د و دو مج��روح و دو مفقوداالثر
برجاي گذاشت .همچنين يك قايق ايراني كه
قصد داش��ت مجروحين را منتقل كند مورد
اصابت گلوله توپ دشمن قرار گرفت و غرق شد.

وقايع امروز  30شهریور  59چيزي
از يك جنگ تمام عيار كم نداشت.
رفته رفته مردم ع�ادي نيز متوجه
شدند در آستانه يك جنگ بزرگ
قرار دارند .عراق كه از روزهاي قبل
بندر خرمشهر را بارها و بارها مورد
حملات مح�دود ق�رار داده بود،
رفته رفت�ه بر حمالت خ�ود افزود
و هربار خش�نتر از قبل ظاهر شد.
همين ديروز ( 29شهريورماه )59
بود ك�ه نب�رد س�نگيني از دهانه
ارون�درود ت�ا خرمش�هر رخ داد
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