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88498481ارتباط با ما

اهل كجا هس�تيد؟ از خانواده اي بگوييد 
كه شش رزمنده، سه جانباز و دو شهيد را 

تقديم كرده است. 
ما اهل روس��تاي صيد آباد استان سمنان هستيم. 
پنج برادر و دو خواهر بوديم هر پنج برادر به همراه 
پدرمان كه در دوران دفاع مقدس حدود 60 س��ال 
 س��ن داش��ت، راهي جبهه ش��ديم. پدر در سال

 1361- 1360هم��راه با م��ن و برادرانم به جبهه 
اعزام شد و در پدافند مشغول بود. در نهايت حضور 
اهل خانه مان در جبهه دو شهيد و سه جانباز تقديم 
كرديم كه ان ش��اءاهلل مورد قب��ول درگاه حق قرار 

بگيرد. 
نبود مرد هاي خانه براي مادرتان س�خت 

نبود؟
راس��تش را بخواهيد وقتي جنگ شروع شد، مادر 
ديگر اجازه نداد كه ش��ش مرد خانه دس��ت روي 
دس��ت بگذارند و در خانه بمانند، ايش��ان خودش 
ما را راهي مي ك��رد. از ميان ش��ش رزمنده خانه، 
هميشه پنج نفر در جبهه بودند و آن يكي در خانه 
بود تا ديگري به مرخصي بيايد و جايگزين ش��ود. 
هميشه پنج نفره در جبهه بوديم. من خودم 41ماه 
در جبهه حضور داشتم. مدتي در رسته زرهي و بعد 
هم همراه بچه هاي كادر درمان، پرستار و امدادگر 
بودم. برادر ديگرم حسين از ارتش راهي شده بود. 
علي اصغر هم نيروي بسيجي بود. عباس هم پاسدار 
بود و محمد حس��ين هم فرهنگي بود كه به جبهه 

اعزام شد. 
كدام يك از ش�ما به افتخ�ار جانبازي يا 

شهادت نائل آمديد؟
از ميان ما حس��ين و علي اصغر به مقام ش��هادت 
رسيدند. علي اصغر چند روزي مفقودالجسد بود تا 
اينكه خودم به باختران رفتم و پيكرش را شناسايي 
كرده و برگردان��دم. خودم در عملي��ات نصر 8 در 
كردستان از ناحيه كتف مجروح و به افتخار جانبازي 
نائل شدم. دو برادر ديگرم عباس و محمد حسين هم 
جانباز هستند. ما همچنان زيرسايه بزرگ رزمنده 
خانه مان پدرم كه اين روزها 90 سال دارد و مادرم 
كه پشتوانه بس��يار خوبي براي فعاليت ها ي ما در 

دوران دفاع مقدس است، هستيم. 
علي اصغر اولين شهيد بود؟

بله، برادرم علي اصغر، فرزند پنجم و اولين ش��هيد 
خانواده بود كه ما را س��ربلند ك��رد. متولد 5مرداد 
سال 1347بود كه در نهايت حضور بسيجي وارش 
در جبهه در 25اس��فند س��ال 1363 به شهادت 
رس��يد. خوب به ياد دارم يك بار پدرم مي خواست 
وضو گرفتن يادش بدهد. از علي اصغر پرسيد اول 
دست راس��ت بود يا چپ؟ علي اصغر گفت وضوي 
تنها به دردم نمي خورد! نماز خواندن را يادم بدهيد. 
يك   شبه نماز را ياد گرفت. درس   خواندن را خيلي 
دوست داش��ت. تا سال سوم دبيرس��تان در رشته 
علوم تجربي تحصيل كرد. من، حس��ين و پدر در 
جبهه بوديم و بسياري از دوستان علي اصغر شهيد 
شده بودند، اما به خاطر حضور در جبهه درس را رها 

كرد. همان ابتداي جنگ وقتي 14   سال داشت به 
پايگاه مقاومت بسيج رفت، اما او را ثبت نام نكردند. 
دوباره رفت، ولی جواب همان ج��واب  بار اول بود. 

سنش براي اعزام قانوني نبود!
شما و پدرتان در جبهه بوديد كه علي اصغر 
تصميم گرفت به جبهه بياي�د؟ مادرتان 

راضي بود ؟
بله، مادرم مخالفتي با حضور هيچ يك از بچه هايش 
در جبهه نداشت. خودش حكم يك ستاد پشتيباني 
را در خانواده داشت. ما را هم تشويق به جهاد و دفاع 
از اسالم مي كرد. گويا علي اصغر يك شب از مسجد 
مي آيد و به م��ادر مي گويد م��ي خواهم به جبهه 
بروم!  مادر لبخندي مي زند. چ��ون به خوبي مي 
دانس��ت خيلي زود علي اصغرش هم تصميم خود 
را مي گيرد تا او هم راهي ميدان جهاد شود. بدون 
اين كه از اين جمله علي اصغر جا بخورد، مي گويد 
خب برو!  مادرم خودش علي اصغر را از زير قرآن رد 
مي كند. كاسه آب را پش��ت سرش مي ريزد. چند 
قدمي ه��م همراهي اش مي كند. م��ادر در همين 
حين صحبت هاي علي  اصغر را با خود مرور مي كند 
كه به او گفته بود اگر همه به  خاطر درس و امتحان 
بمانند و جبهه نروند كه نمي شود. اول مملكت، بعد 
درس. قبول   شدن در امتحانات به نوكر امريكا شدن 
نمي ارزد!  مدتي بعد در نامه ای براي مادرم نوشته 
بود كه مادر جان همين  جا امتحان دادم و امس��ال 
هم قبول شدم. مادرم با خواندن اين خبر خنديد. 
ابتداي اسفندسال 63 بود. پدرم، من و حسين در 
جبهه بوديم كه مادر نامه اي براي علي  اصغر نوشت 
كه نكند فكر كني دم عيد است و بايد كنار خانواده 

باشي! تا جبهه به نيرو نياز دارد همانجا بمان.
در چند مرحله به جبهه اعزام شد؟

ايشان از طريق سپاه از شهر دامغان به جبهه اعزام 
شد. مرحله اول22 خرداد تا 8 آبان سال 63 به مدت 
چهار ماه و نيم در جبهه هاي غرب بود. در اعزام بعدي 
به مدت يك ماه از 25 بهمن تا 25 اسفند به  عنوان 

تك   تيرانداز در جزيره مجنون مجاهدت كرد. 
طبيعي اس�ت با توجه به حضور هر شش 
رزمن�ده خانه تان در جبهه، م�ادر هر آن 
منتظر شنيدن خبر ش�هادت يا جانبازي 

بچه هايش بود.
مادر روحيه بااليي داشت. وقتي سپاه خبر شهادت 
علي  اصغر را آورد و گفت ايشان در عمليات شهيد 
شده   است. مادر سريع خود را جمع و جور مي كند 
و به بچه ها مي گويد به هم��ه فاميل خبر بدهيد، 
براي تش��ييع جن��ازه بيايند. مادر محك��م و قوي 
لبخند مي زد و يادش مي آمد كه چطور به التماس 
دعاي فرزندانش پاس��خ مثب��ت داد و در نمازهاي 
شبش براي شهادتشان دعا كرده است. علي اصغر 
در ش��رق رودخانه دجله بر اثر اصابت تركش  هاي 
خمپاره شهيد و در گلزار شهداي صيدآباد به خاك 

سپرده شد. 
وصيتي از علي اصغر در دست است؟

بله، ايشان در بخش هايي از وصيت خودش اينگونه 

نوشته است كه اي پدر و مادرم! بدانيد همانطور كه 
حسين)ع( مشتاق ش��هادت بود، من هم دلم مي 
خواست كه مثل حسين)ع( در ميدان نبرد قطعه 
قطعه بش��وم و جان خود را فداي اسالم كنم. پس 
بدانيد كه اين راه را خودم انتخ��اب كردم و آرزوي 
من هم همين ب��ود.  از تو اي مادر م��ي خواهم كه 

بعد از ش��هادت من گريه نكني، چون دشمنان با 
گريه  كردن تو شاد مي شوند و همچون كوه استوار 
باش و افتخار كن كه توانستي امانت خدا را صحيح و 
سالم پس بدهي و توانستي چنين فرزندي را تربيت 
و آن را فداي اسالم كني. پس بايد به شهادت فرزند 

خود افتخار كني.«
از برادرتان شهيدحسين صادقچه بگوييد. 

چند سال داشت كه راهي جبهه شد؟
حسين متولد اول فروردين سال 42 بود و در همان 
روس��تاي پدري صيدآباد زندگي مي كرد و تا سال 

سوم دبيرستان درس خواند و بعد از آن عضو ارتش 
شد. متأهل بود و از ايشان دو فرزند به نام  هاي فاطمه 

و نجمه به يادگار مانده   است. 
چه شاخصه هاي اخالقي در وجود ايشان 

قابل توجه بود؟
برادرم حس��ين بس��يار به نماز اهمي��ت مي داد. 
همسرش ام البنين مي گفت يك روز حسين جلوي 
آيينه ايس��تاد، موهايش را شانه زد، يقه كاپشنش 
را مرتب كرد، س��جاده را برداش��ت و آماده رفتن 
ش��د كه دخترمان فاطم��ه با قدم  ه��اي كودكانه 
به طرفش دويد. فاطمه را دودس��تي بلند كرد، دو 
طرف صورتش را بوسيد و گفت بابا برود نماز و زود 
بيايد پيش دخترش! باشه بابا؟ مي خواست زمين 
بگذاردش ، اما مگر فاطمه از آغوش پدر جدا مي شد! 
من را صدا زد و گفت مام��ان! دخترم مي خواهد با 
باباش به  نماز جمعه بيايد، اما صدايي از مادر نيامد. 
اين بار بلندتر صدا زد، مامان فاطمه! كجايي؟ من كه 
سرگرم شس��تن ظرف  ها بود، گفتم بله! بله! آمدم. 
حسين گونه فاطمه را دوباره بوسيد و گفت حاضرش 
كن با خودم ببرمش! با اعتراض گفتم در اين سرما! 
حس��ين گفت حاضرش كن! نماز كه سرما و گرما 
ندارد! حاضرش كردم. فاطمه يك سال  ونيمه را الي 
كاپشنش گذاشت و زيپ را تا نيمه، باال كشيده بود. 
بچه كه فقط سرش از جلوي سينه پدر بيرون زده 
بود، با نوك بيني قرمز ش��ده از سرما، با كنجكاوي 
چش��م مي چرخاند، مي خنديد و جمعيت را نگاه 
مي كرد. ايشان بسيار هم اهل صله رحم بود. وقتي از 
جبهه به مرخصي مي آمد، حال همه را مي پرسيد 
و تا جايي كه مي توانس��ت به بس��تگان سر مي زد. 
مي گفت تا فرصت داريد، سر بزنيد، منتظر آمدن 
آنها نباشيد، ش��ايد آنها گرفتار باشند و نتوانند به 

شما سر بزنند!

از ارتش به جبهه اعزام شد؟
ارتش��ي بود، اما از محل كارش اج��ازه نمي دادند 
كه برود، براي همين از س��پاه ش��اهرود و از سپاه 
دامغان نامه اعزام گرفت كه باز هم موفق نشد، ولي 
در نهايت هر طور بود آنه��ا را راضي كرد. خودش 
اينطور برايمان تعريف كرد كه رفتم پيش فرمانده 

و نامه درخواست را به دستش دادم، وقتي فرمانده 
نامه را ديد، پرس��يد اين ديگر چيست ؟ در جواب 
گفتم قربان! لطفاً بخوانيدش!  اخمي روي پيشاني 
مافوقم نشس��ت. عينك مطالعه اش را نوك بيني 
گذاشت. نامه را از داخل پاكت درآورد. اول به من، 
بعد به صندلي اي كه روبه رويش بود، اشاره كرد و 
گفت بشين!  من كه دل در دلم نبود، ترجيح  دادم 
همان طور سر پا كنار ميز بايستم تا جواب بگيرم. 
پس   از چند لحظه از پش��ت عينك ن��گاه عميقي 
به من كرد. نگاهي كه نمي ش��د جوابش را حدس 

زد؛ بله يا خير؟ آرام كاغذ را روي ميز گذاش��ت و با 
دلخوري گفت صادقچه! نمي ش��ود. به  هيچ  عنوان 
موافقت نمي شود. قباًل به اندازه كافي در موردش 
بحث كرديم. عجبا! س��ازمان با رفتنت به منطقه 
موافقت نمي كند، تو برايم استعفانامه مي آوري؟ 
آن هم در اين   اوضاع به هم ريخته؟ تا حاال چند بار 
به اشكال مختلف درخواستت را مطرح كرده بوديد. 
گفتم قربان! دقيقاً به  خاطر همين اوضاع مي خواهم 
من را مأم��ور به خدمت در منطق��ه جنگي كنيد. 
آخر عضو عقيدتي سياسي  بودن هم شد دليل كه 
با درخواستم موافقت نمي شود؟ جناب سرهنگ 
نامه را تا كرد. داخل پاكت گذاش��ت، به دستم داد 
و گفت نمي شود! مي تواني بروي!  من كه مصمم   
بودم، نامه اعزام به جبهه اي را كه از س��پاه دامغان 
گرفته بودم تا به  عنوان بس��يجي اعزام شوم، نشان 
دادم و گفتم جناب سرهنگ! با عرض معذرت قباًل 
با اعزام اينجانب موافقت شده كه خواستم مراتب را 
به عرضتون برس��انم!  چند روزي طول نكشيد كه 
موافقت شد. حسين از طريق ارتش مأمور به خدمت 
در منطقه جنگي شد. 9 س��ال در پست سازماني 
عقيدتي- سياسي ارتش در پادگان ذوالفقار شاهرود 
خدمت كرد و در نهايت در عمليات مرصاد به عنوان 

آرپي جي زن به شهادت رسيد. 
خانواده چطور از ش�هادت حسين مطلع 

شد؟
روايت خبر شهادت حسين از زبان پدرم شنيدني 
است. ايشان مي گفت عمليات مرصاد بود. حسين، 
عباس، محمدحس��ين و خ��ودم، جبه��ه بوديم. 
باخبر ش��دم كه دو تا از بچه هايم زخمي ش��دند و 
در بيمارستان دامغان بستري هستند. اين بود كه 
مرخصي گرفتم و برگشتم. رس��يدم تهران، اتوبان 
افسريه. سوار ماشين دامغان   شدم. چند تا از بچه هاي 
رزمنده را كه به مرخصي آم��ده بودند، ديدم. نمي 
دانستند من پدر حسين صادقچه هستم. داشتند 
يكي  يكي اسم شهدايي را كه شاهد شهادتشان بودند، 
مي بردند كه من با ش��نيدن اسم حسين صادقچه 
تكان خوردم و پرسيدم از حسين صادقچه مطمئن 
هستيد، خودتان ديديد؟ گفتند بله حاجي! غصه ام 
گرفت. حسين شهيد ش��ده بود و فرمانده من را به   
بهانه زخمي  شدن عباس و محمدحسين به دامغان 
فرستاده بود. پنج، شش روز از عمليات مرصاد مي 
گذشت. من با خبر ش��دم جنازه اي با نام برادرم در 
كرمانشاه است. سريع براي تشخيص جنازه راهي 
ش��دم. با اينكه پدر و مادرم صبر و سكناتشان را در 
ش��هادت علي  اصغر، برادرم، نش��ان داده بودند، اما 
نگران   بودم. مي ترس��يدم مادر طاقت نياورد. يك 
جور عجيبي بودم. هم به ش��هادت اعتقاد داشتم و 
هم از ته دل آرزو مي كردم جنازه حسين نباشد. راه 
مگر تمام مي شد؟ مگر مي رسيدم؟ عمري گذشت. 
باالخره رسيدم. قبل از ديدار گفتند چوپاني جنازه را 
پيدا كرده و با اينكه بي سواد بوده، لباس ارتش ايران 
را ش��ناخته و جنازه را به عقب آورده و تحويل داده 
است. زمان ديدار رسيد. از سر و صورتش كه چيزي 
پيدا نبود. منافقين با تفنگ قناسه دوربين  دار تير به 
سرش زده بودند. خوب نگاهش كردم. قدش كه با 
حس��ين يكي بود. هيكلش هم! چشمم مي گفت 
خودش اس��ت! دلم مي گفت كاش نباش��د! در هر 
صورت او را به پهلو چرخاندم. بر خالف ميلم جاي 
زخمي را كه در اثر تصادف از چند سال پيش روي 
كتف داشت، ديدم. چشم، دل و زبانم، هر سه گفتند 
خودش اس��ت! برادرم در پنجم مرداد سال 67 در 
اسالم  آباد غرب به شهادت رسيد. پيكر شهيد استوار 
حس��ين صادقچه پس از تش��ييع جنازه در گلزار 
شهداي روستاي صيدآباد، در كنار برادر شهيدش 

علي اصغر صادقچه به خاك سپرده شد. 
   فراز هايي از وصيتنامه شهيد

»... اي مردم! گ��وش به فرمان امام عزيز باش��يد و 

بدانيد اين زمان، زماني اس��ت كه اس��الم ما را به 
ياري مي طلبد. مانند زماني كه امام حس��ين  )ع( 
در صحراي  كربال، ندا س��ر مي داد: »هل من ناصر 
ينصرني؟ آيا كسي هس��ت به ياري اسالم بيايد؟« 
اين جمله را براي اتمام حجت، براي ما مردم گفتند 
كه در فرداي قيامت كس��ي نگويد كه كسي از ما 

ياري نخواست. 
امروز هم همان روز است كه حسين زمان، خميني 
كبير نداي »ه��ل من ناصر ينصرني« را س��ر داده   
است و هر كس كه به اين ندا لبيك نگويد و به جهاد 
نپردازد، حقيقتاً در فرداي قيامت جوابي براي گفتن 
ندارد و يك جمله براي كساني كه به انقالب و امام 
عزيزمان دهن  كجي مي كنند: بدانند كه نه از اين 
دنيا خيري مي برند و ن��ه از آن دنيا كه همه   و همه 
بايد به آنجا برويم. هيچ  كس باقي نمي ماند مگر خدا 

كه باقي است...«
    جانباز محمد حسين صادقچه 

شما چند سالگي به جبهه رفتيد؟
من متولد 1350 هس��تم. در ح��ال حاضر معلم 
باز نشسته هستم، اما در زمان جنگ به فضل خدا 
توانس��تم در سن 14س��الگي با دس��تكاري كپي 
شناسنامه خودم را به برادران و پدرم كه در منطقه 
بودند، برسانم. مادرم بسيار ما را به حضور در جبهه 
تشويق مي كرد. اولين رزمنده خانواده مان هم پدرم 
بود. من و سه برادر ديگر و پدرم در عمليات مرصاد با 
هم همرزم بوديم كه برادرم حسين در اين عمليات 

به شهادت رسيد. 
چه انگيزه اي باعث مي شد تا در اين سن و 

سال در جبهه حضور پيدا كنيد؟
بچه ها و نوجوانان هم س��ن و س��ال من در جبهه 
زياد بودند. ما بر اين باور بوديم كه بايد براي حفظ 
اسالمي و دفاع از انقالب و امنيت كشور در خطوط 
مقدم حضور داشت. شرايط جنگي آن زمان اجازه 
تعلل به كسي نمي داد؛ اينكه بخواهيم صبر كنيم 
تا كشور به تاراج برود. من سال 63 بعد از گذراندن 
دوره آموزش��ي در پادگان شهيد كالهدوز سمنان 
به عنوان يك نيروي بسيجي اعزام شدم. مدت يك 
سال در جبهه حضور داشتم. در عمليات هايي نظير 

نصر 8 و مرصاد بودم. 
در چه عملياتي جانباز شديد؟

من در جزيره مجنون جنوبي از ناحيه پا و در عمليات 
مرصاد هم با اصابت تركش مجروح ش��دم. بعد از 
اتمام جنگ درسم را ادامه دادم و در سنگر تحصيل 

توانستم راه شهدا را ادامه بدهم و معلم شوم. 
  جانباز عباس صادقچه

آقاي صادقچه شما از چه زماني وارد جريان 
انقالب و دفاع مقدس شديد؟

من متولد 1344هس��تم. در دوران انقالب همراه 
برادرم حس��ين در فعاليت هاي انقالبي ش��ركت 
مي كرديم. ما در خانواده اي مؤمن و مذهبي رش��د 
كرديم. در دوران كودكي هم��راه با پدر و مادرمان 
در مجالس روضه اهل بيت )ع( شركت مي كرديم. 
اعتقادات والدين مان به ما در انتخاب مسيري كه 
پيش رو داش��تيم كمك كرد. ب��راي همين همه 
اعضاي خانواده وظيفه خود دانستند كه در جبهه 
حضور پيدا كنند. من هم سال 1361 در حالي كه 
16سال داشتم بعد از سپري كردن دوران آموزشي 
در پادگان 21حمزه ته��ران وارد منطقه عملياتي 

مهاباد و سال 1362 هم عضو رسمي سپاه شدم. 
چه مدت در جبهه بوديد؟

حدود 43 ماه يعني تا پايان عمليات مرصاد در جبهه 
بودم و در عمليات رمضان، محرم، قادر، كربالي 4، 
كربالي 5، بيت المقدس و مرصاد حضور داشتم. در 
مسئوليت هايي نظير فرمانده دسته و مسئول تعاون 
گردان قمر بني هاشم)ع( دامغان انجام وظيفه كردم. 
يك سال در يگان دريايي فعاليت كردم. در قرار گاه 

تاكتيكي رمضان و كردستان هم جهاد كردم.

ما در خان�واده اي مؤمن و مذهبي 
رش�د كردي�م. در دوران كودكي 
همراه با پدر و مادرمان در مجالس 
روض�ه اه�ل بي�ت )ع( ش�ركت 
مي كرديم. اعتق�ادات والدين مان 
به ما در انتخاب مس�يري كه پيش 
رو داشتيم كمك كرد. براي همين 
همه اعضاي خان�واده وظيفه خود 
دانستند در جبهه حضور پيدا كنند

6 مرد خانه  با اذن مادر به جبهه رفتند
گفت و گوي »جوان« با جانباز حسن صادقچه برادر شهيدان حسين و علي  اصغر صادقچه از شهداي دفاع مقدس

  صغري خيل فرهنگ 
با آغاز جنگ »خاتون نس�ريني « بندهاي پوتين همسر60ساله اش را بس�ت و او را مثل حبيب 
ابن مظاهر راه�ي جبهه كرد. بعد از پدر، پنج پس�رش يكي بعد از ديگري لباس جهادپوش�يده 
و راهي ش�دند. مادر تاب ماندن مرد هاي خانه اش را پش�ت خط جبهه نداش�ت. ش�ش رزمنده 
خان�واده صادقچه، از ابت�دا تا انته�اي جنگ و عملي�ات مرصاد در جبه�ه ماندند ت�ا با اهداي 
دو ش�هيدعلي اصغر و حس�ين و س�ه جانباز حس�ن، محمدحس�ين و عباس، آنچه تكليف بر 
گردن داش�تند را ادا كنن�د. خاتون نس�ريني، مادري كه در نماز ش�ب هايش ب�راي فرزندان و 
همسرش شهادت مي خواس�ت، در آخرين نامه اش در اس�فند 63خطاب به پسرش علي اصغر 
اينگونه نوش�ته ب�ود: »نكند فكر كن�ي دم عيد اس�ت و بايد كنار خانواده باش�ي! ت�ا جبهه به 
نيرو نياز دارد، همان ج�ا بمان. « اينجاس�ت كه فرموده ام�ام خميني به منصه ظهور مي رس�د 
كه: »از دامن زن م�رد به معراج مي رس�د.«با جانباز حس�ن صادقچه به گفت و گو نشس�تيم تا 
از برادران ش�هيدش علي اصغر و حس�ين صادقچه برايمان روايت كند و در ادام�ه با جانبازان 
محمد حسين و عباس صادقچه از ديگر فرزندان خانواده هم گفت  و گو كرده ايم كه پيش رو داريد.
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