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

یادکرد

سختي من زماني است كه نميتوانم از دردهاي همسرم بكاهم

اشرف فصيحي دستجردي
ب�ه ط�ور حت�م زندگي ب�ا ي�ك جانب�از با
مجروحيتها و مش�كالت متعدد و عديده،
سختيها و مصائب خاص خودش را دارد .در
دفاع مقدس و پ�س از آن كم نبودند بانواني
كه همراه و ش�ريك زندگي جانبازان شدند
و سختيهاي زندگي با يك جانباز را به جان
خريدند .در گفتوگويي كه با بتول فصيحي،
همس�ر جانباز محمد فصيحي انجام داديم
ميگويد طي  30س�ال زندگي مش�ترك با
همس�رش به خاطر خ�دا صبوري ك�رده و
سختترين لحظات زندگياش سختيهايي
اس�ت كه همس�رش تحم�ل ميكن�د و او
نميتوان�د چي�زي از دردهاي او ك�م كند.

درباره نحوه آشنايي و ازدواج با همسرتان
بگوييد.
من و همس��رم دخترعمو و پسرعمو هستيم و هر
دو اهل دستجرد اصفهان .خانوادههايمان همسايه
هستند و در يك محل زندگي ميكنند .كالس اول
دبيرس��تان بودم كه محمد همراه خانوادهاش به
خواستگاريام آمدند .من ازدواج فاميلي را دوست
نداشتم .فقط چون جانباز بودند به خواستگاريشان
جواب مثبت دادم و  ۱۲فروردين  ۶۸عقد كرديم
و سال  ۱۳۷۰در حالي كه سال چهارم دبيرستان
بودم ،زندگي مش��تركمان را آغ��از كرديم .ثمره
زندگيمان هم سه فرزند دختر است.
در چه سالي همسرتان جانباز شدند؟
محمد سال  ۱۳۶۵دو بار به جبهه اعزام شد كه در
اعزام دوم در عمليات كربالي 5مجروح شد .اين را
هم بگويم كه يك سال بعد از آن در 23مرداد 1366
برادر كوچكش احمد در منطق��ه ماووت عراق به
شهادت رسيد.
نحوه جانبازيش�ان به چه ص�ورت بود؟
جانبازي ايشان از چه ناحيه است؟
آنطور كه از خود ايشان شنيدم ،زماني كه محمد
داخل سنگر بود يك خمپاره به سقف سنگر اصابت
ميكند و الوارهاي س��قف ميش��كند و روي سر
محم��د و دو نفر از همرزمانش آوار ميش��ود .اين
حادثهباعثشكستگيجمجمهسرمحمدميشود.
همه اول فكر ميكنند به شهادت رسيده است ولي
بعد ميبينند نفس ميكشد .دو همرزمش دچار
مجروحيت س��طحي ميشوند اما همس��رم را به
بيمارستاني در شيراز منتقل ميكنند .بعد از اينكه
به هوش ميآيد پزش��ك معالج با آزمايشاتي كه
ميگيرد ميفهمد بر اثر ضربه وارد شده به سرش،
حس بويايي ،چشايي و بينايي چشم سمت راست
به طور كامل از دس��ت رفته است .چشم چپ هم
فقط ديد مس��تقيم دارد و نميتواند سمت چپ و
راست خود را ببيند .بايد سرش را بچرخاند تا بتواند
اطرافش را ببيند و بر اثر صداي انفجار داراي موج
گرفتگي هم شده بود .به دلیل اينكه منطقه آلوده به
مواد شيميايي بود چند درصد هم شيميايي شد.
همسرتان چند درصد جانبازي دارند؟
همسرم جانباز  ۶۵درصد بود كه متأسفانه به جای
اينكه هر چه سنش باال ميرود و بدنش ضعيفتر
و تحم��ل درد برايش س��ختتر ميش��ود درصد
جانبازياش را اضافه كنند ت��ازه 5درصد هم كم
كردند و در پرونده  ۶۰درصد ثبت شد.
گويا ايش�ان به رغم جانبازي ب�از هم به
تحصيلشان ادامه دادند؟
بله ،محمد بعد از پاي��ان دوره راهنمايي براي كار
مدتي به تهران رفت .چون شرايط كار دشوار بود به
اصفهان برگشت و شبانه در دبيرستان ادامه داد .در
آن مقطع دو بار به جبهه اعزام شد كه در اعزام دوم
مجروح شد .بعد از سپري كردن دوران نقاهت در
رشته امور تربيتي در دانشگاه پذيرفته و در كسوت
معلم مشغول كار شد .در حال حاضر هم در حال

تلختري�ن خاط�رهام روزهاي�ي ب�ود
كه همس�رم به خاطر كيس�تي كه در
سرش اس�ت در بيمارس�تان بستري
ش�ده بود و بالتكلي�ف بودي�م .چند
روزي باي�د صبر ميكردي�م تا جواب
كميسيونپزشكياشبيايدكهببينيم
كي و چه وقت قرار اس�ت عمل ش�ود

ارائه پايان نامه كارشناسي ارشد است.
مجروحيتهاي همسرتان چه مشكالتي
را برايشان به وجود آورده است؟
خودش تعريف ميكند روزهاي اولي كه مجروح
شده بود به خاطر ضربهاي كه به سرش خورده بود
آبريزش شديد بيني پيدا كرده بود و دكترها هر چه
تالش كرده بودند آبريزش را متوقف كنند موفق
نشده بودند تا اينكه مجبور ميشوند آب كمرشان
را بكشند و آب ريزش بيني را بند بياورند .همين
االن هم به دلیل شكستگي جمجمه سردردهاي
ش��ديدي را تحمل ميكند و بر اثر موج گرفتگي
گوشش هميش��ه صداي وز وز ميدهد كه خيلي
اذيت ميشود .از طرفي هيچ بويي را حس نميكند
و اين مورد هم خيل��ي آزارش ميدهد .يكبار هم
براي معاينه چشمش به تهران رفته بود كه دكتر
قبل از معاينه نگاه به ظاهر چش��مهايش ميكند
و ميگوي��د ش��ما دروغ ميگويي ك��ه نميبيني
چشمانت سالم اس��ت و هيچ مشكلي ندارد .فقط
آمدي تا درصد بگيري .محمد آقا هم خيلي ناراحت
ميشود و به دكتر ميگويد اگر شك داريد ميدان
ديد بگيريد آن موقع مشخص ميشود بينايي من
چند درصد است .چون شكستگي جمجمهاش كج
جوش خورده است يك كيس��ت خوش خيم زير
شكستگي سرش بهوجود آمده كه سر دردهايش
را دو برابر و آب دهانش را تلخ كرده است و خيلي
وقتها زود خسته و بيجان ميشود .به همين علت
مدتي در بيمارستان خاتم االنبياء تهران بستري
شد تا عمل كند ولي دكترها با تيم جراحاني كه از
آلمان آمده بودند مشورت كردند و گفتند ريسك
اين كار خيلي باالست و احتمال دارد چشم چپش
هم كامل بينايياش را از دست بدهد .براي همين
عملش نكردند و از بيمارستان مرخصش كردند.
ب�ه عن�وان همس�ر ي�ك جانب�از چ�ه

سختيهايي را تحمل كرديد؟
يكي اينكه چون محمد آقا س�لامتي كامل ندارد
وقتي از خان��ه بيرون م��يرود اگر دي��ر كند من
خيلي دلواپس ميش��وم ت��ا برگ��ردد .دوم اينكه
وقتي داروهايش تمام ميش��ود به خاطر تحريم،
داروهايش پيدا نميشود و چون مشابه ضعيفتر
است اثر خاصي براي تسكين دردهايش ندارد .اگر
دارو نباشد كه بخورد ،بايد سردردهاي شديدي را
تحمل كند .من وقتي ميبينم چقدر درد ميكشد
از اينكه نميتوانم كمك كنم زجر ميكشم.
ازاينكههمسريكجانبازشديد،پشيمان
نيستيد؟
نه ،چ��ون از اول هم به دلیل اينك��ه جانباز بودند
پذيرفتم با ايشان ازدواج كنم .ميخواستم با مراقبت
و پرستاري از ايشان به خدا نزديكتر شوم و اعتقاد
و ايمانم را در اين مسير كامل كنم.
اينكه همسر جانباز هستيد هيچ منفعتي
براي شما دارد؟
اگر بخواهيم از نظر معن��وي نگاه كنيم كه خب
پرس��تاري از يك جانباز ثواب زي��ادي دارد اما
محمد آقا هيچ حقوقي از بنياد جانبازان دريافت
نكرد چون استخدام آموزش و پرورش و حقوق
بگير بود .فق��ط يك حقوق ناچيز پرس��تاري به
خاطر من به حسابش واريز ميش��ود .آن هم از
سالي كه درصد جانبازياش  60درصد شد و از
همان روز اول همين حقوق جانبازي را هم واريز
نميكردند.

آيا مسئوالن به وظایف خودشان در قبال
جانبازان عمل كردند؟
خيلي كم به جانبازان در جامعه اهميت داده شده
است .مث ً
ال ما سه فرزند محصل داريم .براي خرج
تحصيلشان درخواس��ت كمك خرج تحصيلي
كرديم گفتند ما بودجه نداريم كه به ش��ما كمك
كنيم .فقط اجازه دادند با كارت جانبازي براي ثبت
نام فرزندانمان در مدارس دولت��ي ناحيهاي كه
زندگي ميكنيم آزاد باشيم و در هر كدام از مدارس
كه خواستيم ثبت نام كنيم.
بهترين خاطرهاي كه داريد چیست ؟
دختر اولمان كه به دنيا آمد پدرش اصفهان بود و
در دانشگاه درس ميخواند .وقتي به دستجرد آمد
يك دسته گل طبيعي خيلي زيبا خريده بود و از
اينكه فرزندمان دختر بود خيلي خوشحال بود .دو
دختر ديگرمان هم كه به دنيا آمدند اطرافيان فكر
ميكردند كه همسرم از اينكه پسر نيستند ناراحت
ميشود اما بر عكس تصور ديگران محمد آقا خيلي
خوشحال ميشد و خدا را شكر ميكرد از اينكه هر
سه فرزندمان دختر و سالم هستند.
تلخترين خاطر ه که برایتان اتفاق افتاده
چه بود؟
تلخترين خاطرهام روزهايي بود كه همسرم به خاطر
كيستي كه در سرش است در بيمارستان بستري
ش��ده بود و بالتكليف بوديم .چند روزي بايد صبر
ميكرديم تا جواب كميس��يون پزشكياش بيايد
كه ببينيم كي و چه وقت قرار اس��ت عمل ش��ود.

وقتي داروهايش تمام ميشود به خاطر
تحري�م ،داروهايش پيدا نميش�ود و
چون مشابه ضعيفتر است اثر خاصي
براي تس�كين دردهايش ن�دارد .اگر
دارو نباشد كه بخورد ،بايد سردردهاي
ش�ديدي را تحم�ل كند .م�ن وقتي
ميبينم چقدر درد ميكش�د از اينكه
نميتوان�م كمك كنم زجر ميكش�م

يادكردي از شهيد مهدي ضرغامي
از شهداي عمليات طريقالقدس

آن لحظات پر از انتظار و اضط��راب خيلي به من
سخت گذشت.
ب�ه عن�وان همس�ر جانب�از در كارهاي
فرهنگي جامعه شركت ميكنيد؟
قبل از كرونا فقط تا بسيج ميرفتم اما اينكه بخواهم
كار فرهنگي مس��تقلي انجام بدهم تا حاال انجام
ندادم چون در جامعه خيلي پش��ت س��ر خانواده
جانبازان حرف هست و ما به خاطر خدا مجبوريم
صبوري كنيم .در جامعه زياد خودمان را در چشم
مردم قرار نميدهيم كه با ديدن ما ياد حرفهاي
نزدهشان بيفتند!
به نظرتان مهمترين خواستهاي كه شهدا
از نسل انقالب داشتند چه بوده است؟
اينكه حرمتها را حفظ و به احكام الهي عمل كنند.
خواهران ديني با بدحجابي و بيعفتي خونشان را
پايمال نكنند .برادرها جبههها را خالي نگذارند( .آن
زمان جبهه جنگ سخت بود و حاال جبهه جنگ
نرم است) .شهدا خيلي در مورد اطاعتپذيري از
امر واليت فقيه سفارش داشتند و اينكه هيچ وقت
واليت فقيه را تنها نگذارند.
در تقويم س�ال يك روز به ن�ام جانبازان
اس�ت .روز جانباز كس�ي به ديدن شما
ميآيد؟
در اين س��الها فقط عمهام با همسرش روز جانباز
هديهاي تهيه ميكردند و به منزل ما ميآمدند ولي از
طرف ارگانهاي دولتي و گروههاي مختلف مردمي
هيچ كس روز جانباز به منزل ما نيامده است.
اگ�ر بخواهيد ي�ك جمله به همس�ران
جانبازان بگوييد آن جمله چيست؟
ميگويم بداني��د اين راهي كه رفتي��د اگر در اين
دنيا بيمهري از مردم و مسئوالن ديديد بيپاسخ
نميماند و خدا در آن دنيا جبران ميكند.
دوس�ت داري�د روز زن چه هدي�هاي از
همسرتان بگيريد؟
مهم اين است كه روز زن را فراموش نميكند و
با يك دس��ته گل يا يك جعبه شيريني به منزل
ميآيد و به من تبريك ميگويد .و اينكه انشاءاهلل
از من راضي باشد و در حقم دعای خير كند.
ه�ر زمان كه مش�كالت زندگ�ي هجوم
ميآورد يا حال همس�رتان بد ميشود
در آن لحظهها بيشتر چه چيزي شما را
آرام ميكند؟
بيشتر با نذر و نياز و نماز ،دعا و قرآن سعي ميكنم
از آن مش��كالت و رنجهايي كه بر ما وارد ميشود
عبور كنم و خدا حي و حاضر است و خودش كمك
ميكند تا ما راحتتر اين مش��كالت را پشت سر
بگذاريم و اميدم فقط به خداست.
سخن آخر؟
چند سال قبل براي مدارس رابط گذاشته بودند
و هر چند روز با مدارس تم��اس ميگرفتند و
جوياي احوال فرزندان جانبازان ميشدند تا اگر
مشكلي دارند برطرف كنند .خيلي كار مثبتي
بود اما دوره آقاي روحان��ي اين رابطها نبودند.
اميدواريم مجددا ً آقاي رئيسي و آقاي قاضيزاده
هاشمي به اين مسائلي كه ذكر كرديم رسيدگي
كنند تا انشاءاهلل مش��كالت فرزندان شاهد و
جامعه ايثاري برطرف شود.

دفاع از سابله
در حمله مجدد دشمن
زهرا محمدزاده
ش�هيد مه�دي ضرغام�ی متول�د 1340در ش�هر خمي�ن ب�ود .او هم�راه تع�دادي
از نيروهاي�ش در يورش مج�دد تانكهاي دش�من براي تص�رف منطقه و پل س�ابله،
رش�ادتهاي زيادي به خرج داد و كن�ار رزمندگاني از ديگر يگانها ،توانس�تند حمله
مجدد دش�من را خنثي كنند ام�ا مهدي در همي�ن عملي�ات در تاري�خ  13آذر 1360
به ش�هادت رس�يد .يادكري از اين ش�هيد عمليات طريقالق�دس را پي�شرو داريد.
استقبال از امام
ش��هيد ضرغامی هرچند متولد خمين بود،
اما عمده فعاليته��اي انقالبياش را در قم
انجام ميداد .او كه در شهرهاي قم و تهران
به عن��وان يك انقالب��ي پاي كار ش��ناخته
ميشد ،توانست روز  12بهمن  57و آمدن
امام از تبعيد ،جزو كميته استقبال از ايشان
باشد و همراه ساير دوستانش كه از خمين
به تهران آمده بودند ،مدتي را در حس��ينيه
ارشاد مستقر ش��وند و جريانات انقالب را تا
روز  22بهمن و پيروزي آن در تهران دنبال
كنند .پس از پيروزي انقالب ،شهيد ضرغام
در همان س��ال  1358وارد سپاه پاسداران
انقالب اسالمي شد .او درحالي فعاليتش را
در سپاه خمين آغاز كرد كه سپاه اين شهر
تنها  15عضو داشت.
حضور در كردستان
بعد از پي��روزي انقالب ،كردس��تان اولين
آوردگاهي بود كه شهيد ضرغامی قدم در آن
گذاشت .با شكلگيري بسيج در سپاه ،مهدي
مسئوليت آموزش و سازماندهي گروههاي
مختلف نيروهاي بس��يجي و پاس��دار را بر
عهده گرفت و با اعزام آنها به مناطق مختلف
درگيري در كردس��تان به همراه گروههاي
اعزامي و به عنوان فرمانده به مناطق غرب
ت پاكسازي مناطقي
كشور رفت .او در عمليا 
از كردستان مثل سنندج ،بيجار ،سردشت و
نوسود حضور فعالي داشت.
تشكيالت حزباهلل
ش��هيد مهدی ضرغامی هم��راه تعدادي از
همرزمانش تش��كيالتي به ن��ام حزباهلل را
در شهر خمين تشكيل داده بودند .با شروع

اولين درگيريها در خوزس��تان ،او همراه
بچههاي همين گروه راهي آنجا ش��دند .در
ماجراي خوزستان ،ش��هيد ضرغام از هيچ
فعاليتي فروگ��ذار نبود .ب��ه همين ترتيب
وقتي خبر حمله ارتش بعث عراق به جنوب
كشور به گوش رس��يد ،مهدي كه از پيش
ارتباط خود را با خوزس��تان برق��رار كرده
بود ،خيل��ي زود راهي اين خطه ش��د و در
جبهه سوس��نگرد ،رش��ادتهاي زيادي از
خود نشان داد.
شهادت در سابله
آنطور كه برادر شهيد ميگويد سه روز بعد از
آزادسازي بستان در عمليات طريقالقدس،
واحدهاي ش��نود اطالعات عمليات قرارگاه
مركزي حوالي ساعت  2بعدازظهر  12آذر
 1360شنودي دريافت ميكنند كه طي آن
صدام به نيروهاي عراقي س�لام ميرساند
و ب��راي آنه��ا آرزوي موفقي��ت ميكن��د.
فرماندهان حدس ميزنند احتماالً دشمن
قصد عمليات��ي جديد ب��راي بازپسگيري
بس��تان را دارد .ل��ذا مأموريت دف��اع از پل
سابله به شهيد ضرغام و نيروهايش واگذار
ميشود.
روز  12آذر دشمن به ش��دت آن منطقه را
مورد حمله ق��رار ميدهد ام��ا در كمين و
محاصره مدافعان پل گرفتار ميشود و صبح
روز  1360/9/12درگيري ش��ديدي شروع
ميشود كه با انهدام اولين تانك دشمن روي
پل و تصادف چند تانك و نفربر ،ديگر عبور
و مرور نيروهاي دشمن بعثي روي پل قطع
ميشود .در دنباله عمليات ،درگيري تن به
تن آغاز ميش��ود .رزمندگان ب��ا چند تيپ
زرهي و نيروهاي پياده عراق درگير و تعداد
زيادي از نيروهاي دشمن كشته ميشوند و
بخش اعظم آنها نيز ف��رار ميكنند .در آن
لحظات سابله قتلگاه نيروهاي زرهي دشمن
ش��ده بود اما در اثناي همي��ن درگيريها،
ساعت  7صبح روز  13آذر  1360گلولهاي
به پيش��اني مهدي برخورد و او را به سختي
مجروح ميكند .مهدي را با بالگرد به اهواز
منتقل ميكنند ،اما بين راه بر اثر خونريزي
و جراحات وارده به شهادت ميرسد.

روز  1360/9/12درگـيــ�ري
ش�ديدي ش�روع ميش�ود ك�ه با
انهدام اولي�ن تانك دش�من روي
پل و تص�ادف چند تان�ك و نفربر،
ديگ�ر عب�ور و م�رور نيروه�اي
دشمن بعثي روي پل قطع ميشود
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