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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

يادکرد

   استقبال از امام
ش��هید ضرغامی هرچند متولد خمین بود، 
اما عمده فعالیت ه��اي انقالبي اش را در قم 
انجام مي داد. او که در شهرهاي قم و تهران 
به عن��وان یک انقالب��ي پاي کار ش��ناخته 
مي شد، توانست روز 12 بهمن 57 و آمدن 
امام از تبعید، جزو کمیته استقبال از ایشان 
باشد و همراه سایر دوستانش که از خمین 
به تهران آمده بودند، مدتي را در حس��ینیه 
ارشاد مستقر ش��وند و جریانات انقالب را تا 
روز 22 بهمن و پیروزي آن در تهران دنبال 
کنند. پس از پیروزي انقالب، شهید ضرغام 
 در همان س��ال 1358 وارد سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي شد. او درحالي فعالیتش را 
در سپاه خمین آغاز کرد که سپاه این شهر 

تنها 15 عضو داشت. 
   حضور در کردستان

بعد از پی��روزي انقالب، کردس��تان اولین 
آوردگاهي بود که شهید ضرغامی قدم در آن 
گذاشت. با شکل گیري بسیج در سپاه، مهدي 
مسئولیت آموزش و سازماندهي گروه هاي 
مختلف نیرو هاي بس��یجي و پاس��دار را بر 
عهده گرفت و با اعزام آنها به مناطق مختلف 
درگیري در کردس��تان به همراه گروه هاي 
اعزامي و به عنوان فرمانده به مناطق غرب 
کشور رفت. او در عملیات  پاکسازي مناطقي 
از کردستان مثل سنندج، بیجار، سردشت و 

نوسود حضور فعالي داشت. 
   تشكيالت حزب اهلل

ش��هید مهدی ضرغامی هم��راه تعدادي از 
همرزمانش تش��کیالتي به ن��ام حزب اهلل را 
در شهر خمین تشکیل داده بودند. با شروع 

اولین درگیري ها در خوزس��تان، او همراه 
بچه هاي همین گروه راهي آنجا ش��دند. در 
ماجراي خوزستان، ش��هید ضرغام از هیچ 
فعالیتي فروگ��ذار نبود. ب��ه همین ترتیب 
وقتي خبر حمله ارتش بعث عراق به جنوب 
کشور به گوش رس��ید، مهدي که از پیش 
ارتباط خود را با خوزس��تان برق��رار کرده 
بود، خیل��ي زود راهي این خطه ش��د و در 
جبهه سوس��نگرد، رش��ادت هاي زیادي از 

خود نشان داد. 
   شهادت در سابله

آنطور که برادر شهید مي گوید سه روز بعد از 
آزاد سازي بستان در عملیات طریق القدس، 
واحد هاي ش��نود اطالعات عملیات قرارگاه 
مرکزي حوالي ساعت 2 بعدازظهر 12 آذر 
1360 شنودي دریافت مي کنند که طي آن 
صدام به نیرو هاي عراقي س��الم مي رساند 
و ب��راي آنه��ا آرزوي موفقی��ت مي کن��د. 
فرماندهان حدس مي زنند احتماالً دشمن 
قصد عملیات��ي جدید ب��راي بازپس گیري 
بس��تان را دارد. ل��ذا مأموریت دف��اع از پل 
سابله به شهید ضرغام و نیروهایش واگذار 

مي شود.
روز 12 آذر دشمن به ش��دت آن منطقه را 
مورد حمله ق��رار مي دهد ام��ا در کمین و 
محاصره مدافعان پل گرفتار مي شود و صبح 
روز 1360/9/12 درگیري ش��دیدي شروع 
مي شود که با انهدام اولین تانک دشمن روي 
پل و تصادف چند تانک و نفربر، دیگر عبور 
و مرور نیروهاي دشمن بعثي روي پل قطع 
مي شود. در دنباله عملیات، درگیري تن به 
تن آغاز مي ش��ود. رزمندگان ب��ا چند تیپ 
زرهي و نیروهاي پیاده عراق درگیر و تعداد 
زیادي از نیروهاي دشمن کشته مي شوند و 
بخش اعظم آنها نیز ف��رار مي کنند. در آن 
لحظات سابله قتلگاه نیروهاي زرهي دشمن 
ش��ده بود اما در اثناي همی��ن درگیري ها، 
ساعت 7 صبح روز 13 آذر 1360 گلوله اي 
به پیش��اني مهدي برخورد و او را به سختي 
مجروح مي کند. مهدي را با بالگرد به اهواز 
منتقل مي کنند، اما بین راه بر اثر خونریزي 

و جراحات وارده به شهادت مي رسد. 

 گفت وگوی »جوان« با بتول فصيحي همسر جانباز 60درصد محمد فصيحي دستجردي

دفاع از سابله
 در حمله مجدد دشمن

سختي من زماني است كه نمي توانم از دردهاي همسرم بكاهم

يادکردي از شهيد مهدي ضرغامي
 از شهداي عمليات طريق القدس

درگ�ي���ري   1360/9/12 روز 
ش�ديدي ش�روع مي ش�ود ک�ه با 
انهدام اولي�ن تانک دش�من روي 
پل و تص�ادف چند تان�ک و نفربر، 
ديگ�ر عب�ور و م�رور نيروه�اي 
دشمن بعثي روي پل قطع مي شود

   اشرف فصيحي دستجردي
ب�ه ط�ور حت�م زندگي ب�ا ي�ک جانب�از با 
مجروحيت ها و مش�كالت متعدد و عديده، 
سختي ها و مصائب خاص خودش را دارد. در 
دفاع مقدس و پ�س از آن کم نبودند بانواني 
که همراه و ش�ريک زندگي جانبازان شدند 
و سختي هاي زندگي با يک جانباز را به جان 
خريدند. در گفت وگويي که با بتول فصيحي، 
همس�ر جانباز محمد فصيحي انجام داديم 
مي گويد طي 30 س�ال زندگي مش�ترك با 
همس�رش به خاطر خ�دا صبوري ک�رده و 
سخت ترين لحظات زندگي اش سختي هايي 
اس�ت که همس�رش تحم�ل مي کن�د و او 
نمي توان�د چي�زي از دردهاي او ک�م کند. 

    
درباره نحوه آشنايي و ازدواج با همسرتان 

بگوييد. 
من و همس��رم دخترعمو و پسرعمو هستیم و هر 
دو اهل دستجرد اصفهان. خانواده هایمان همسایه 
هستند و در یک محل زندگي مي کنند. کالس اول 
دبیرس��تان بودم که محمد همراه خانواده اش به 
خواستگاري ام آمدند. من ازدواج فامیلي را دوست 
نداشتم. فقط چون جانباز بودند به خواستگاري شان 
جواب مثبت دادم و 12 فروردین 68 عقد کردیم 
و سال 1370 در حالي که سال چهارم دبیرستان 
بودم، زندگي مش��ترکمان را آغ��از کردیم. ثمره  

زندگي مان هم سه فرزند دختر است. 
در چه سالي همسرتان جانباز شدند؟

محمد سال 1365 دو بار به جبهه اعزام شد که در 
اعزام دوم در عملیات کربالي5 مجروح شد. این را 
هم بگویم که یک سال بعد از آن در 23مرداد 1366 
برادر کوچکش احمد در منطق��ه ماووت عراق به 

شهادت رسید. 
نحوه جانبازي ش�ان به چه ص�ورت بود؟ 

جانبازي ايشان از چه ناحيه است؟
آنطور که از خود ایشان شنیدم، زماني که محمد 
داخل سنگر بود یک خمپاره به سقف سنگر اصابت 
مي کند و الوارهاي س��قف مي ش��کند و روي سر 
محم��د و دو نفر از همرزمانش آوار مي ش��ود. این 
حادثه باعث شکستگي جمجمه سر محمد مي شود. 
همه اول فکر مي کنند به شهادت رسیده است ولي 
بعد مي بینند نفس مي کشد. دو همرزمش دچار 
مجروحیت س��طحي مي شوند اما همس��رم را به 
بیمارستاني در شیراز منتقل مي کنند. بعد از اینکه 
به هوش مي آید پزش��ک معالج با آزمایشاتي که 
مي گیرد مي فهمد بر اثر ضربه وارد شده به سرش، 
حس بویایي، چشایي و بینایي چشم سمت راست 
به طور کامل از دس��ت رفته است. چشم چپ هم 
فقط دید مس��تقیم دارد و نمي تواند سمت چپ و 
راست خود را ببیند. باید سرش را بچرخاند تا بتواند 
اطرافش را ببیند و بر اثر صداي انفجار داراي موج 
گرفتگي هم شده بود. به دلیل اینکه منطقه آلوده به 

مواد شیمیایي بود چند درصد هم شیمیایي شد. 
همسرتان چند درصد جانبازي دارند؟ 

 همسرم جانباز 65 درصد بود که متأسفانه به جای 
اینکه هر چه سنش باال مي رود و بدنش ضعیف تر 
و تحم��ل درد برایش س��خت تر مي ش��ود درصد 
جانبازي اش را اضافه کنند ت��ازه 5درصد هم کم 

کردند و در پرونده 60 درصد ثبت شد. 
گويا ايش�ان به رغم جانبازي ب�از هم به 

تحصيل شان ادامه دادند؟
بله، محمد بعد از پای��ان دوره راهنمایي براي کار 
مدتي به تهران رفت. چون شرایط کار دشوار بود به 
اصفهان برگشت و شبانه در دبیرستان ادامه داد. در 
آن مقطع دو بار به جبهه اعزام شد که در اعزام دوم 
مجروح شد. بعد از سپري کردن دوران نقاهت در 
رشته امور تربیتي در دانشگاه پذیرفته و در کسوت 
معلم مشغول کار شد. در حال حاضر هم در حال 

ارائه پایان نامه کارشناسي ارشد است. 
 مجروحيت هاي همسرتان چه مشكالتي 

را برايشان به وجود آورده است؟
خودش تعریف مي کند روزهاي اولي که مجروح 
شده بود به خاطر ضربه اي که به سرش خورده بود 
آبریزش شدید بیني پیدا کرده بود و دکترها هر چه 
تالش کرده بودند آبریزش را متوقف کنند موفق 
نشده بودند تا اینکه مجبور مي شوند آب کمرشان 
را بکشند و آب ریزش بیني را بند بیاورند. همین 
االن هم  به دلیل شکستگي جمجمه سردردهاي 
ش��دیدي را تحمل مي کند و بر اثر موج گرفتگي 
گوشش همیش��ه صداي وز وز مي دهد که خیلي 
اذیت مي شود. از طرفي هیچ بویي را حس نمي کند 
و این مورد هم خیل��ي آزارش مي دهد. یک بار هم 
براي معاینه چشمش به تهران رفته بود که دکتر 
قبل از معاینه نگاه به ظاهر چش��م هایش مي کند 
و مي گوی��د ش��ما دروغ مي گویي ک��ه نمي بیني 
چشمانت سالم اس��ت و هیچ مشکلي ندارد. فقط 
آمدي تا درصد بگیري. محمد آقا هم خیلي ناراحت 
مي شود و به دکتر مي گوید اگر شک دارید میدان 
دید بگیرید آن موقع مشخص مي شود بینایي من 
چند درصد است. چون شکستگي جمجمه اش کج 
جوش خورده است یک کیس��ت خوش خیم زیر 
شکستگي سرش به وجود آمده که سر دردهایش 
را دو برابر و آب دهانش را تلخ کرده است و خیلي 
وقت ها زود خسته و بي جان مي شود. به همین علت 
مدتي در بیمارستان خاتم االنبیاء تهران بستري 
شد تا عمل کند ولي دکترها با تیم جراحاني که از 
آلمان آمده بودند مشورت کردند و گفتند ریسک 
این کار خیلي باالست و احتمال دارد چشم چپش 
هم کامل بینایي اش را از دست بدهد. براي همین 

عملش نکردند و از بیمارستان مرخصش کردند. 
ب�ه عن�وان همس�ر ي�ک جانب�از چ�ه 

سختي هايي را تحمل کرديد؟ 
یکي اینکه چون محمد آقا س��المتي کامل ندارد 
وقتي از خان��ه بیرون م��ي رود اگر دی��ر کند من 
خیلي دلواپس مي ش��وم ت��ا برگ��ردد. دوم اینکه 
وقتي داروهایش تمام مي ش��ود به خاطر تحریم، 
داروهایش پیدا نمي شود و چون مشابه ضعیف تر 
است اثر خاصي براي تسکین دردهایش ندارد. اگر 
دارو نباشد که بخورد، باید سردردهاي شدیدي را 
تحمل کند. من وقتي مي بینم چقدر درد مي کشد 

از اینکه نمي توانم کمک کنم زجر مي کشم. 
از اينكه همسر يک جانباز شديد، پشيمان 

نيستيد؟ 
نه، چ��ون از اول هم به  دلیل اینک��ه جانباز بودند 
پذیرفتم با ایشان ازدواج کنم. مي خواستم با مراقبت 
و پرستاري از ایشان به خدا نزدیک تر شوم و اعتقاد 

و ایمانم را در این مسیر کامل کنم. 
اينكه همسر جانباز هستيد هيچ منفعتي 

براي شما دارد؟ 
اگر بخواهیم از نظر معن��وي نگاه کنیم که خب 
پرس��تاري از یک جانباز ثواب زی��ادي دارد اما 
محمد آقا هیچ حقوقي از بنیاد جانبازان دریافت 
نکرد چون استخدام آموزش و پرورش و حقوق 
بگیر بود. فق��ط یک حقوق ناچیز پرس��تاري به 
خاطر من به حسابش واریز مي ش��ود. آن هم از 
سالي که درصد جانبازي اش 60 درصد شد و از 
همان روز اول همین حقوق جانبازي را هم واریز 

نمي کردند. 

آيا مسئوالن به وظايف خودشان در قبال 
جانبازان عمل کردند؟ 

خیلي کم به جانبازان در جامعه اهمیت داده شده 
است. مثاًل ما سه فرزند محصل داریم. براي خرج 
تحصیل شان درخواس��ت کمک خرج تحصیلي 
کردیم گفتند ما بودجه نداریم که به ش��ما کمک 
کنیم. فقط اجازه دادند با کارت جانبازي براي ثبت 
نام فرزندان مان در مدارس دولت��ي ناحیه اي که 
زندگي مي کنیم آزاد باشیم و در هر کدام از مدارس 

که خواستیم ثبت نام کنیم. 
بهترين خاطره اي که داريد چيست؟ 

دختر اولمان که به دنیا آمد پدرش اصفهان بود و 
در دانشگاه درس مي خواند. وقتي به دستجرد آمد 
یک دسته گل طبیعي خیلي زیبا خریده بود و از 
اینکه فرزندمان دختر بود خیلي خوشحال بود. دو 
دختر دیگرمان هم که به دنیا آمدند اطرافیان فکر 
مي کردند که همسرم از اینکه پسر نیستند ناراحت 
مي شود اما بر عکس تصور دیگران محمد آقا خیلي 
خوشحال مي شد و خدا را شکر مي کرد از اینکه هر 

سه فرزندمان دختر و سالم هستند. 
تلخ ترين خاطره  که برايتان اتفاق افتاده 

چه بود؟ 
تلخ ترین خاطره ام روزهایي بود که همسرم به خاطر 
کیستي که در سرش است در بیمارستان بستري 
ش��ده بود و بالتکلیف بودیم. چند روزي باید صبر 
مي کردیم تا جواب کمیس��یون پزشکي اش بیاید 
که ببینیم کي و چه وقت قرار اس��ت عمل ش��ود. 

آن لحظات پر از انتظار و اضط��راب خیلي به من 
سخت گذشت. 

ب�ه عن�وان همس�ر جانب�از در کارهاي 
فرهنگي جامعه شرکت مي کنيد؟ 

قبل از کرونا فقط تا بسیج مي رفتم اما اینکه بخواهم 
کار فرهنگي مس��تقلي انجام بدهم تا حاال انجام 
ندادم چون در جامعه خیلي پش��ت س��ر خانواده 
جانبازان حرف هست و ما به خاطر خدا مجبوریم 
صبوري کنیم. در جامعه زیاد خودمان را در چشم 
مردم قرار نمي دهیم که با دیدن ما یاد حرف هاي 

نزده شان بیفتند! 
به نظرتان مهم ترين خواسته اي که شهدا 

از نسل انقالب داشتند چه بوده است؟ 
اینکه حرمت ها را حفظ و به احکام الهي عمل کنند. 
خواهران دیني با بدحجابي و بي عفتي خونشان را 
پایمال نکنند. برادرها جبهه ها را خالي نگذارند. )آن 
زمان جبهه جنگ سخت بود و حاال جبهه جنگ 
نرم است(. شهدا خیلي در مورد اطاعت پذیري از 
امر والیت فقیه سفارش داشتند و اینکه هیچ وقت 

والیت فقیه را تنها نگذارند. 
در تقويم س�ال يک روز به ن�ام جانبازان 
اس�ت. روز جانباز کس�ي به ديدن شما 

مي آيد؟ 
در این س��ال ها فقط عمه ام با همسرش روز جانباز 
هدیه اي تهیه مي کردند و به منزل ما مي آمدند ولي از 
طرف ارگان هاي دولتي و گروه هاي مختلف مردمي 

هیچ کس روز جانباز به منزل ما نیامده است. 
اگ�ر بخواهيد ي�ک جمله به همس�ران 

جانبازان بگوييد آن جمله چيست؟ 
مي گویم بدانی��د این راهي که رفتی��د اگر در این 
دنیا بي مهري از مردم و مسئوالن دیدید بي پاسخ 

نمي ماند و خدا در آن دنیا جبران مي کند. 
دوس�ت داري�د روز زن چه هدي�ه اي از 

همسرتان بگيريد؟ 
مهم این است که روز زن را فراموش نمي کند و 
با یک دس��ته گل یا یک جعبه شیریني به منزل 
مي آید و به من تبریک مي گوید. و اینکه ان شاءاهلل 

از من راضي باشد و در حقم دعای خیر کند. 
ه�ر زمان که مش�كالت زندگ�ي هجوم 
مي آورد يا حال همس�رتان بد مي شود 
در آن لحظه ها بيشتر چه چيزي شما را 

آرام مي کند؟ 
بیشتر با نذر و نیاز و نماز، دعا و قرآن سعي مي کنم 
از آن مش��کالت و رنج هایي که بر ما وارد مي شود 
عبور کنم و خدا حي و حاضر است و خودش کمک 
مي کند تا ما راحت تر این مش��کالت را پشت سر 

بگذاریم و امیدم فقط به خداست. 
سخن آخر؟ 

چند سال قبل براي مدارس رابط گذاشته بودند 
و هر  چند روز با مدارس تم��اس مي گرفتند و 
جویاي احوال فرزندان جانبازان مي شدند تا اگر 
مشکلي دارند برطرف کنند. خیلي کار مثبتي 
بود اما دوره آقاي روحان��ي این رابط ها نبودند. 
امیدواریم مجدداً آقاي رئیسي و آقاي قاضي زاده 
هاشمي به این مسائلي که ذکر کردیم رسیدگي 
کنند تا ان شاء اهلل مش��کالت فرزندان شاهد و 

جامعه ایثاري برطرف شود. 

تلخ تري�ن خاط�ره ام روزهاي�ي ب�ود 
که همس�رم به خاطر کيس�تي که در 
سرش اس�ت در بيمارس�تان بستري 
ش�ده بود و بالتكلي�ف بودي�م. چند 
روزي باي�د صبر مي کردي�م تا جواب 
کميسيون پزشكي اش بيايد که ببينيم 
کي و چه وقت قرار اس�ت عمل ش�ود

وقتي داروهايش تمام مي شود به خاطر 
تحري�م، داروهايش پيدا نمي ش�ود و 
چون مشابه ضعيف تر است اثر خاصي 
براي تس�كين دردهايش ن�دارد. اگر 
دارو نباشد که بخورد، بايد سردردهاي 
ش�ديدي را تحم�ل کند. م�ن وقتي 
مي بينم چقدر درد مي کش�د از اينكه 
نمي توان�م کمک کنم زجر مي کش�م
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