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چند برادر و خواهر بوديد؟ خودتان هم در 
جبهه حضور داشتيد؟ 

بله، ما پنج برادر و یك خواهر هستیم. اهل روستاي 
»بق« دامغان. پدرم کش��اورز بود و از همین راه 
امرار مع��اش مي کردیم. ما برادر ه��ا تا جایي که 
مي توانستیم همراه پدر در تأمین نیاز هاي خانواده 
تالش مي کردیم. در دوران انقالب دو تا از برادر ها 
تهران بودیم و بقیه در دامغ��ان فعالیت انقالبي 
داشتند. زماني که جنگ شروع شد چهار نفرمان 
راهي جبهه شدیم. برادر آخرم کوچك بود و امکان 
حضور نداش��ت. غالمعلي و محمدعلي بسیجي 
و پاسدار بودند. غالمحسن کارمند بود و من هم 
س��رباز بودم و بعد ها داوطلبانه در جنگ حضور 
داش��تم. الحمدهلل 30 ماه در جبهه ب��ودم و در 
نهایت به افتخار جانبازي نائل شدم اما هیچ وقت 
پیگیرش نبودم. از میان ما غالمعلي و محمدعلي 

به شهادت رسیدند.
پدر و مادرتان مخالف نبودند؟ برايش�ان 
س�خت نب�ود همگي ت�ان راه�ي جبهه 

شديد؟ 
اصاًل مخالفتي وجود نداش��ت. خود والدین ما را به 
حضور در جبهه و شرکت در این جهاد عظیم تشویق 
مي کردند. انقالب که شد خانواده ها هر کس هر چه 
در توان داش��ت براي حفظ نظ��ام هزینه مي کرد. 
اولین رزمنده خانه ما هم خود من بودم چون سرباز 
بودم در زمان جنگ، این را س��عادت داشتم که در 
جبهه حضور داشته باش��م. بعد از من غالمعلي و 
محمدعلي به جبهه آمدند. غالمحسن هم از طرف 
بسیج کارمندان راهي ش��ده بود. من و غالمعلي و 
محمدعلي در منطقه با هم بودیم. محمدعلی در 
کردس��تان جزو تیپ قدس ب��ود. غالمعلي هم در 
مهران بود و من هم خوزستان بودم که محمدعلی 
اولین ش��هید مفقوداالثر خانواده ما ش��د و گوي 
سبقت را از همه ربود و سال ها ما را در چشم انتظاري 
گذاشت و هنوز هم پیکر و نشاني از شهادت او به ما 

نرسیده است.
محمد متولد چه سالي بود؟ 

متولد 6 فروردین 1342 بود که بسیجي به کردستان 
اعزام شد. مادرم اصرار داشت محمد ازدواج کند اما او 
مي گفت زن و بچه من فعالً جبهه است. مادر گفت: 
فکر و ذکرت شده جبهه! محمد گفت: مادر عزیزم! تا 
زماني که جنگ است، من باید کنار رزمنده ها باشم.
چرا پيكرش نيامد؟ از شهادتش مطمئن 

هستيد؟
نه، اطالع��ي از وضعیت محمد نداریم. ایش��ان در 
دیواندره به دست عناصر کومله به اسارت درمي آید. 
دوستانش مي گفتند ما فقط لحظه اسارت ایشان را 

دیدیم. ایشان همچنان مفقوداالثر است.
پس سال ها چشم انتظاري کشيديد؟ 

براي پدر و مادر س��خت بود. سال ها پیگیر بودند و 
منتظر تا اینکه مادرم سال 89 و پدرم سال 95 به 
رحمت خدا رفتند. از غالمعلي خیالشان راحت بود، 
مي دانستند غالمعلي شهید شده اما وقتي وضعیت 
حیات و شهادت محمدعلي مشخص نبود همیشه 
به دنبال این بودند که خبري از او به دست بیاورند. 
هر کس به خانه ما مي آمد فکر مي کردند که راجع به 

محمد خبري آورده. در ادامه من و برادرها در جبهه 
حضور داشتیم تا اسلحه برادرهایمان بر زمین نماند. 
مشوق اصلي  محمد برادرم، غالمعلي بود. در تیپ 
ویژه قدس، به  عنوان پاس��دار مشغول فعالیت   شد. 
9 ماه در جبهه حضور داشت. آخرین مسئولیتش 

معاونت گروهان بود.
چطور بچه اي بود؟ 

سعي مي کرد دائم با وضو باشد. مادر مي گفت در 
حال پایین   کشیدن آستین هایش بود. گفتم: پسرم! 
االن وضو؟ گفت: مادرجان! تا جایي که امکان دارد 
باید با وضو باشیم؛ شما هم این کار را بکنید! اهل 
مطالعه بود. خواهرم مي گفت یك روز مش��غول 
خواندن کتاب بود، وارد اتاق شدم اما متوجه نشد. 

گفتم داداش سالم، نشنید. دوباره سالم کردم؛ این 
دفعه با صداي بلندتري. سرش را باال آورد و گفت: 
علیك سالم! چطوري آبجي؟ گره اي به ابروهایم 
زدم و گفتم چند دقیقه است که آمدم اما تو متوجه 
نش��دي، گفت معذرت مي خواهم. داشتم کتاب 
مي خواندم. گفتم حاال چي مي خواندي که غرقش 
شده بودي؟ گفت کتابي از حضرت امام)ره(. گفتم 
مگر غیر از کت��اب امام)ره(، کت��اب دیگه اي هم 
مي خواني؟ گفت آره! کتاب  هاي شهید مطهري و 

شهید دستغیب را هم مي خوانم.
از روز هايي که به مرخصي مي آمد بگوييد.

وقتي مرخصي بود فقط چند روز مي ماند. یك روز با 
خوشحالي وارد خانه شد. مادر گفت چي شده؟ گل از 
گلت شکفته! اتفاقي افتاده؟ محمد گفت موفق شدم. 
چند نفر از بچه هاي روستا مي خواهند اعزام شوند. 
گفتم حاال تو چرا این قدر خوشحالي؟ گفت مادر! 
جبهه به نیرو نیاز دارد. هر وقت به مرخصي مي آمد، 
کارش همین بود. مادر تعریف مي کرد محمدعلي 
چند روزي بود که به مرخصي آمده بود، مش��غول 
پختن ناهار بودم. به آشپزخانه آمد و شروع کرد به 
کمك   کردن. از چش��مانش خواندم که مي خواهد 
چیزي بگوید ولي نمي تواند، باالخره به حرف آمد و 
گفت مادر! مي خواهم بروم جبهه. گفتم تو که تازه 
آمدي. گفت مادر! اگه به نداي امام  خمیني)ره( لبیك 
نگوییم و او را یاري نکنیم، در پیشگاه خدا مسئولیم و 

روز قیامت مؤاخذه مي شویم. گفتم تو که تازه جبهه 
بودي! مگر براي یاري امام و رزمندگان نرفته بودي؟ 
گفت باید تا آنجایي که مي توانیم به وظیفه مان عمل 

کنیم. تازه، بچه ها تنهان!
وقتي هم به مرخصي مي آمد سعي مي کرد به مسجد 
برود و نماز هاي جماع��ت و اول وقت را از دس��ت 
ندهد. به مادرم هم س��فارش مي کرد که خودت را 
به نماز اول وقت و جماعت مسجد برسان. همیشه 
مي گفت خوشحالم از این که خداوند لیاقت در کنار 
رزمنده ها بودن را نصیبم کرده؛ تا جایي که بتوانم 
کمك شان مي کنم. در نهایت هم در 25 مرداد 62 
در دیواندره به اسارت کومله درآمد و تا امروز نشاني 

از پیکرش نداریم.

غالمعلي چند سال بعد از ايشان به شهادت 
رسيد؟ 

غالمعلي 31 اردیبهشت 65 در سن 32 سالگي به 
شهادت رسید.

کمي از غالمعلي برايمان بگوييد.
غالمعلي کودك بسیار پرجنب   وجوش و پرنشاط 
و فعالي بود. همین که دس��ت چپ و راس��تش را 
شناخت، با وجود س��ن کم، کمك حال پدر و مادر 
بود. گرما و سرما هم نمي   توانست جلودارش باشد. 
در فصل   داغ و سوزان تابستان پا به    پاي پدر و مادر 
و بزرگ ترها در باغ و جالیز به جمع   آوري محصول 
مي   پرداخت. کودکي بسیار باهوش و باذکاوت بود. 
هنوز به مدرسه نرفته، خواندن دعا و قرآن را فراگرفته 
بود. تحصیالتش را تا پنجم ابتدایي، در »روستاي 
بق« ادامه داد و بعد از آن در پي کس��ب و کار رفت. 
غالمعلي قاري ق��رآن و مداح اهل    بی��ت)ع( بود. 
نماز اول وقت و رعایت حق   الناس برایش مهم بود. 

مي   گفت خداوند هرگز حق   الناس را نمي   بخشد!
خداي مهربان تنها قرار دل بي   قرارش بود. بذله   گو 
بود و شوخ   طبع. همواره شکوفه لبخند روي لبانش 
مي   ش��کفت. قلبي آرام، روحي پاك، وجودي آزاد 
و دس��ت   هایي قدرتمند داش��ت. به رفاقت   هایش 
تعهد و در تعهدش صداقت داش��ت و س��رانجام از 
دعاي خیر پدر و مادرش عاقبت    به    خیر شد. عاشق 

زندگي اش بود.

متأهل بود؟ 
بله، سربازي   اش را که تمام کرد ازدواج کرد. بارقه هاي 
پیروزي امام دلش را به وجد مي آورد. با تمام توان به 
انقالبیون کمك    کرد تا چش��مش به نور پیروزي 
انقالب اسالمي روشن ش��ود. همسرش مي گفت 
ماه مبارك رمضان بود. با شنیدن اسمم از خواب 
بلند شدم. غالمعلي را روبه رویم دیدم. گفت 
پاشو سحر شده! بلند شدم. باید غذا و چاي 
را آماده مي کردم. گفت چرا هول شدي؟ 
چه خبره؟ ش��تاب  زده همان  طورکه از 
اتاق بیرون مي رفتم، گفتم غذا و چاي 
را آماده نکردم! این 
را گفتم و 
به سمت 

آش��پزخانه 
رفتم. با چشمان 
حیرت  زده دیدم که غذا 
روي اجاق و ق��وري چاي 
هم روي س��ماور اس��ت. 
صدایش کردم و گفتم کي 
بلند شدي؟ خجالتم دادي! 
غذاي سحر را هم که درست 
کردي! همان  طور که کمکم مي کرد 

سفره را بیندازم، گفت زن و شوهر مکمل هم   اند!
چه زماني راهي جبهه شد؟ 

پس از هجوم دشمنان به مرزهاي ایران اسالمي و 
آغاز جنگ راهي شد. غالمعلي از نخستین جواناني 
بود که در سال   1359 براي پاسداري از آرمان   هاي 
مردم این سرزمین به س��پاه پاسداران ملحق شد. 
از همان روزهاي نخستین جنگ در جبهه حضور 
داشت. داشتن همسر و سه غنچه نورس باغ زندگي 
هرگز مانعي ب��راي رفتنش نب��ود. میوه هاي دل و 
همسر عزیزش را به خداي مهربان سپرد و بارها و 
بارها به جبهه رفت. دیگران را هم تشویق به حضور 
مي کرد. مادر مي گفت او را در میان چند نفر دیدم که 
داشت صحبت مي کرد. نمي توانستم زیاد بمانم. به 
منزل برگشتم. بعد از ساعتي به   خانه برگشت. گفتم 
پس��رم! معرکه گرفته بودي؟! گفت چطور مامان؟ 
گفتم توي خیابان ام��ام)ره( دیدمت. براي بچه ها 
صحبت مي کردي. راس��تي چي مي گفتي؟ گفت 

داشتم مي گفتم جبهه به نیرو نیاز دارد.

چه مسئوليت هايي در جبهه داشت؟ 
376 روز در جبهه ه��ا ماند. معاون گ��ردان پیاده 
بود. مرد دیندار جبهه ایمان از خدا مي   خواس��ت 
کمکش کند تا بش��ود آن    که خدا مي   خواهد و در 
31 اردیبهش��ت    65 در منطقه مه��ران با اصابت 
ترکش به گلویش شهادت را در آغوش کشید و پیکر 
پاکش پس از تش��ییع در گلزار شهداي زادگاهش 
به خاك سپرده ش��د. همیشه مي گفت این جنگ 
تمام مي شود و بازنده آنهایي هستند که به انقالب 
دهان  کجي کردند و انقالب را قبول نداشتند! سعي 
کنید نسبت به انقالب بي تفاوت نباشید! در خانه 
همیشه از شجاعت و رشادت رزمندگان حرف مي زد 
و مي گفت همه جوان ها باید گوش به فرمان حضرت 

امام  خمیني)ره( باشند و جبهه را خالي نکنند.
چطور متوجه شهادتش شديد؟ 

گویا پدرم ابتدا متوجه شده و رفته بود پیش همسر 
غالمعلي و گفته بود وصیتنامه غالمعلي را بده به من! 
همسرش مي گفت وقتي این جمالت را از دهان پدر 
شنیدم، زانوانم خم   شده و گیج و مبهوت پدر را نگاه 
مي کردم. روي موزاییك حیاط نشستم. روبه رویم 
نشست و سراس��یمه گفت دخترم! برو وصیتنامه 
را بیار! خواب ش��ب قبل، که دیده بودم مثل فیلم 
از جلوي چشمانم مي گذشت. همان شب بود که 
هوا طوفاني   شد و دو درخت بزرگ جلوي در حیاط 
ما را باد شکست. زمزمه کردم این هم از صبح! باید 
خبر شهادت همسرم را بش��نوم. پدر وقتي صداي 
مرا شنید که از ش��هادت غالمعلي حرف مي زنم او 
هم دس��ت   هایش را جلوي چش��مانش گذاشت و 
گریه کرد. پدر مي گفت یك روز که مي خواستم به 
صحرا بروم تازه از مدرسه آمده بود. کیفش را سریع 
در اتاق گذاشت و گفت من هم مي آیم! گفتم پسرم! 
تو خس��ته اي! من مي روم؛ ناهارت را که خوردي و 
استراحت کردي بعد بیا! خندید و گفت پدر! خسته 
نیستم. تازه، کار روح آدم را سالم و سبك مي کند. 
من از کار کردن خیلي ل��ذت مي برم، همین  طور 
وقتي در کنار شما باش��م. ناهارش را برداشت و با 

من به صحرا آمد.
غالمعل�ي از جبه�ه برايت�ان نام�ه ه�م 

مي نوشت؟ 
بله، یکي از نامه ها و دست نوش��ته هاي غالمعلي را 
برایتان مي خوانم. بدان در این دنیاي لعن  شده، همه 
چیز قشنگ است. زندگي زیبا و آنچه در آن است 

زیباتر و فریبنده تر از یکدیگر و همین مسائل است 
که انسان را وابسته به دنیا و زیبایي هاي خود نموده 
اما انسان آزاده، فرزند اسالم، پیرو حسین)ع(، یار و 
یاور امام)ره( و والیت است و هرگز توجهي به دنیا 
نخواهد داشت. دنیا با همه قشنگي، فناشدني   است. 
نیست مي شود. باید انسان آزاده و وارسته باشد و در 
عین   حال به دنیا، همس��ر و فرزندش عالقه داشته   
باشد. به   موقع قدرت تصمیم گیري داشته باشد تا 
به  خاطر اسالم و خون امام   حس��ین)ع( جدایي را 

ترجیح دهد.
         

   حبيب خوارزمي؛ همرزم شهيد غالمعلي 
صداقتي 

شهادت يا فرمانده شدن؟ 
مس��ئوالن براي بازدید از منطقه آمده بودند و من 
همان  طور که رفتن مس��ئوالن را تماشا مي کردم، 
غالم پیشم آمد. گفتم: »خسته نباشي پسر.« گفت: 
»مونده نباشي.« خندیدم و گفتم: »خوب منطقه را 
توجیه کردي؟« گفت: »ما در این منطقه روزها را 
مي گذرانیم.« گفتم: »کالم تو خیلي شیوا بود. اگر 
من بودم نمي توانستم.« یك روز به   شوخي گفت: 
»آقاحبیب! کي شما شهید مي شوید تا من فرمانده 
گردان شوم؟« گفتم: »من حاضرم! همین االن هم 
مي تواني فرمانده ش��وي.« گفت: »نه! شهید شوم 
بهتره! اي کاش ش��هادت نصیب من هم مي شد!« 
به دوستانش مي گفت: »من باید هنگام شهادت با 
لب   خندان از دنیا بروم.« یکي از بچه ها گفت: »براي 
چي؟« گفت: »مي خوام اول به شما لبخند بزنم، دوم 
به شهادت و مرگ.« وقتي هم شهید شد، لبخند به 

لب داشت و آرام بود.
    غالم ويزان!

همرزمش مي گفت مدتي بود در منطقه بودیم. یك 
روز گفتند: »کادر جدیدي درست کنید و مردم را 
تشویق کنید که بیان جبهه.« غالمعلي گفت: »اولین 
جایي که مي روم، روستاي خودمان است.« نیروهاي 
کادر، در اطراف دامغان شروع به تبلیغ کردند. 180 
نفر از نیروهاي بس��یج جذب و سازماندهي شدند. 
در تیپ 28 صفر که تیپ زرهي بود، س��ازماندهي 
ش��دیم. بعد از آموزش هاي الزم به منطقه مهران 
رفتیم. در خط پدافندي مهران، حساس ترین جا، 
به این شهید واگذار شد که به آن ارتفاعات قالویزان 
مي گفتند. به جهت ارتف��اع هم حکم پدافند و هم 
حکم دیده بان را داشت. بچه ها به  شوخي مي گفتند: 
»اینجا غالم   ویزان است!« یکي از ویژگي  هاي ایشان 
صبر، گذشت و تش��خیص به  موقع و سریع مسائل 
سیاسي و جریانات کشور بود و با یك بینش خاص 
به دیگران انتقال مي داد و از تحلیل سیاسي باالیي 

برخوردار بود.
   حاج مرتضي نادعلي زاده دوست و همرزم 

شهيد 
   مسابقه فوتبال 

مسابقه فوتبال داشتیم. هنوز از تیم میزبان خبري 
نبود. من و غالمعلي با هم س��وار موتور شدیم و به 
 سمت آبادي راه افتادیم. وسط راه بودیم که هر دو 
سقوط کردیم. چاله اي جلوي مان بود. غالمعلي به 
  سرعت به  سمتم آمد و گفت: »طوري که نشدي؟« 
گفتم: »نه زیاد!« گفت: »فکر کنم باران این چاله را 
درس��ت کرده. دیدي چطور راه مان را سد کرد؟« 
به   سختي بلند ش��دیم. به  سمت زمین مسابقه راه 
افتادیم. بچه ها داشتند خودشان را گرم مي کردند. 
تیم میزبان ه��م آمد. غالم گف��ت: »زود باش! چرا 
معطلي؟« گفتم: »با این وضعیت، من که نمي توانم.« 
گفت: »نمي شود! نباید بچه ها را به  خاطر کار اشتباه 
خودمان دست  تنها بذاریم. یا  علي بگو و بلند شو!« 
خودش وارد زمین شد و من هم پشت سرش. 90 
دقیقه دویدیم. بعد از تمام   شدن بازي، بچه ها خسته 

بودند؛ از همه بیشتر من و غالم.

گفت وگوي »جوان« با جانباز قربانعلي صداقتي برادر شهيدان غالمعلي و محمدعلي صداقتي از شهداي دفاع مقدس 

خانواده ما هم شهيد داد، هم مفقوداالثر و جانباز
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وصيتنامه شهيد غالمعلي صداقتي    

امروز روز امتحان است. روز یاري   کردن اسالم و پسر فاطمه)س(. برادرانم! همیشه و همه جا 
شهیدان و اسیران و مفقودان را به  خاطر بیاورید. تفکر و تعمق کنید که براي چه بهترین سرمایه 
خود یعني جان خود را تقدیم کردند و خون پاك شان را جهت آبیاري اسالم عزیز انفاق نمودند. 
مگر آن عزیزان که در جبهه مي ستیزند و بسیاري از آنها شهید، اسیر و مفقود شدند، عاطفه و 
عالقه نسبت به پدر، مادر، همسر و فرزند نداشتند. مگر این احساس را نداشتند که روي تشك 
نرم خوابیدن، آسایش، آرامش و... لذت  بخش مي باش��د. همه آن برادران درك مي کنند ولي 
آنجا که مسئله جهاد باشد، باید زحمت  ها و مشقت ها را با جان و دل خرید  .عزیزانم! ادامه   دادن 
راه شهدا تنها به شعار نیست. به نظر حقیر هیچ یك از شهدا حاضر و راضي نخواهند بود که در 
برهه اي از زمان که جنگ بر ما تحمیل شده و در محاصره اقتصادي هستیم، کار، اداره و درس و 
مشق را تعطیل کنیم. جهت تشییع جنازه شهدا، شعار »شهید، راهت ادامه دارد« را سر دهید. 
باید با استعانت و توکل بر خدا، سالح افتاده شهدا را برگیرید و جان را در طبق اخالص نهید. 

یعني راه، راه حسین   گونه است که باید ادامه دهید.
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   صغري خيل فرهنگ 
هنوز هم کسي نمي داند سال 62 چه اتفاقي براي محمدعلي صداقتي افتاده است. محمدعلي يكي از رزمندگان خانه صداقتي ها بود که 
به همراه سه برادر ديگرش راه جبهه و جهاد را در پيش گرفت اما کمي بعد از حضورش در ديواندره کردستان به اسارت کومله درآمد و تا 
امروز مفقوداالثر اس�ت. اما همه ماجرا اين نبود. مادر و پدر محمدعلي اصرار داشتند سه برادر ديگر اسلحه برادرشان را به دست گرفته 
و راهش را ادامه دهند. يكي در غرب، ديگري در مهران و آن يكي در خوزس�تان. بعد از محمدعلي حاال نوبت غالمعلي بود که خودش را 
به قافله شهدا برساند. او در 31 ارديبهشت 65 در مهران به شهادت رسيد. اما جهاد در خانواده صداقتي ها فصل پاياني نداشت. هر چند 
مادر و پدر محمدعلي چشم انتظار از دنيا رفتند اما در برابر آنچه در راه خدا تقديم کرده بودند چشم انتظاري نداشتند. با جانباز قربانعلي 

صداقتي برادر شهيدان محمدعلي و غالمعلي هم کالم شديم تا به ابعادي از زندگي و منش شهداي خانواده اش بپردازيم.


