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شما و برادرتان هر دو در يك عمليات به اسارت 
دش�من درآمديد. از حضور ايش�ان در عمليات 

اطالع داشتيد؟
قبل از عمليات بدر، من با برادرم عباس هماهنگ كرده بودم 
كه ايشان به اين عمليات نيايد، اما عباس تأهل من را بهانه كرد 
و گفت ش��ما بمان من مي روم. من هم گفتم من مسئوليت 

دارم، بايد بروم. شما خانه بمان تا من برگردم. 
عباس پذيرفت و قرار ش��د بماند اما فرداي روي اعزام وقتي 
احساس كرده بود به حضورش نياز اس��ت، بي درنگ راهي 
شده بود. من از آمدن عباس اطالعي نداشتم. بعد از اسارت در 
قرارگاه نشسته بوديم كه بازجويي شويم، چشمم به ماشين 
عراقي افتاد كه وارد قرارگاه شد. بعثي ها چند اسير را پايين 
پرتاب كردند. ناگهان در ميان آنها رزمنده اي را با لباس فرم 
سپاه ديدم. با خودم گفتم اين بنده خدا را كه با اين لباس به 

بازجويي ببرند اعدامش مي كنند.
دقيق كه به چهره اش نگاه كردم ديدم خداي من اينكه برادرم 
عباس است. دنيا روي سرم خراب شد. شوكه شده بودم. او قرار 
بود بماند و به منطقه نيايد! خيلي ناراحت و مضطرب شدم. 
عباس با لباس فرم سپاه اسير شده بود. كمي بعد همه ما را به 
استخبارات عراق بردند. هر دوی ما در يك سلول بوديم. هر 
طور بود خودم را به عباس رساندم. به او گفتم چرا با لباس سپاه 
آمدي خط؟! گفت همين لباس را به تن داشتيم كه دستور 
حركت دادند و فرصتي براي تعويض لباس پيدا نكردم. اصاًل 
قرار نبود جلو بيايم، اما با گردان پياده همراه شدم و در پاتك 

بعثي ها محاصره و اسير شدم.
همانجا همه چيز را به خدا سپرديم. لباس عباس را پاره كردم 
و لباس خاكي خودم را به عباس پوشاندم. با تكه پارچه هاي 
لباس عباس هم زخم هاي خودمان و هم جراحات اس��راي 

ديگر را بستم. 
عراقي ها متوجه نسبت شما با هم شدند؟

وقتي من اسير شدم خودم را اينگونه معرفي كردم؛ محمدرضا، 
نام پدر: غالمرضا و نام پدربزرگ:محمد. يعني همه اس��امي 
حقيقي را گفتم. چون نمي دانستم قرار است سه ساعت بعد 
برادرم هم اسير شود، اما وقتي عباس اسير شد با خودم گفتم 
خودم را طوري معرفي مي كنم كه متوجه نس��بت ما با هم 
نشوند. همان ابتدا هم كه توانستم با عباس همصحبت شوم 

گفتم بيا اسامي مان را پشت سر هم بنويسيم كه با هم در يك 
سلول باشيم، اما آنها هر بار كه از ما سؤال مي كردند شما با هم 

برادر هستيد؟ ما مي گفتيم نه. 
در مصاحبه با راديو عراق براي اينكه هم خانواده متوجه شوند 
كه هر دو فرزندشان به اسارت دشمن درآمدند و هم بعثي ها 
متوجه برادري ما با هم نشوند خودمان را با نسبت هاي سببي 
معرفي كرديم، من در راديو عراق گفتم پسر غالمرضا هستم، 
ميرزا عباس هم پيش من است، عباس هم گفت داماد مرتضي 
پيش من است. نمي خواستيم استخبارات متوجه نسبت ما 

با هم شود. 
اما در اردوگاه وقتي افسر بعثي مجدداً از من خواست خودم 
را معرفي كنم اسم پدربزرگ را تغيير دادم اما او ليست اوليه 
را كه هر دو مش��خصات حقيقي خودمان را گفته بوديم در 
دست داشت، وقتي متوجه ش��دند ما با هم برادريم و به آنها 
دروغ گفتم، كتك مفصلي خوردم كه همچنان سوژه خوبي 
براي برادرم عباس اس��ت و هرازگاهي با رواي��ت آن همه را 

مي خنداند. 
كمي از خودت�ان بگوييد چه س�الي وارد جبهه 

شديد؟
من متولد تير 1340، اهل روس��تاي خويدك اس��تان يزد 
هستم. ما 10خواهر و برادر بوديم كه از ميان پنج برادر، من و 

عباس راهي جبهه شديم. 
من سال 61 وارد جبهه و يك سال بعد وارد سپاه شدم. اولين 
عملياتي كه در آن شركت داش��تم، فتح المبين بود. من در 
عمليات الي بيت المقدس، والفج��ر مقدماتي، خيبر، بدر و 
چندين تك و پاتك متجاوزان بعثي حضور داش��تم. در اين 
مدت مسئوليت هاي زيادي برعهده داشتم. نهايتاً سال 63 
در عمليات بدر در شرق بصره، اتوبان بصره العماره به اسارت 
دشمن درآمدم و سال 6۹ با س��ربلندي به ميهن عزيزمان 

ايران بازگشتم. 
متأهل بوديد؟

من سال ۵۹ همزمان با آغاز جنگ تحميلي با دخترخاله ام 
ازدواج كردم. ماحصل زندگي مان هم يك دختر و دو پس��ر 
بود. يكي از پسرها سه ماه بعد از اسارت من متولد شد و من او 
را نديدم. وقتي به خانه بازگشتم پسرم حميد شش ساله بود. 
فرزندانم بعد از آزادي مرا نمي شناختند. آنها خيلي كوچك 

بودند كه من به جبهه رفتم و اسير شدم. 
تعداد زيادي از خانواده هاي من و همس��رم در جبهه حضور 
داشتند. ما چهار شهيد و 1۵جانباز تقديم انقالب كرده ايم. 
شهيد نجفعلي دشتي برادر همسرم و شهيد عباس صديقي، 
شهيد حسن طاهرنژاد و شهيد احمد دشتي از بستگان نزديك 

ما در دوران دفاع مقدس به شهادت رسيدند. 
گويا شما با حجت االسالم ابوترابي در يك اردوگاه 

بوديد، از ايشان خاطره اي داريد؟
بله، در دوران اسارت من با حجت االس��الم ابوترابي در يك 
اردوگاه بودم. ايشان براي اس��را يك عنصر تأثيرگذار بودند. 
كس��ي كه حضورش باعث افزايش روحي��ه مقاومت ميان 
رزمندگان و تسكين دهنده بسياري از دردهايي بود كه شايد 
بدون حضور ايش��ان حل و فصل آن ممكن نبود. حضور اين 
شخصيت در اردوگاه هاي بعثي نقطه اشتراك خاطرات همه  
آزادگاني است كه روزگاري در بند عراق اسارت را پشت سر 
گذاشته اند. بهترين خاطرات من مربوط به زمان همراهي با 
ايشان است. خاطراتي كه از شخصيت بي نظير ايشان در ذهن 

ما براي هميشه ماندگار شد. 
در دوران اسارت من ارش��د اردوگاه بودم. زماني كه اسراي 
جديد را به اردوگاه ما آوردند، لباس مناس��ب نداشتند. من 
خياطي بلد بودم. آق��اي ابوترابي اعتبار خاصي بين بچه ها و 
فرماندهان بعثي داشت، براي همين با درخواست از صليب 
سرخ و موافقت بعثي ها چند چرخ خياطي براي ما تهيه كرد. ما 
براي دوخت لباس بچه ها از لباس هاي مندرس و قديمي شان 
اس��تفاده مي كرديم. كار خوب پيش مي رفت اما من اواخر 
اسارت از اين كار خسته شده بودم. رفتم پيش حاج آقا ابوترابي 
تا از ايشان كسب تكليف كرده و مدتي از اين كار كناره گيري 
كنم. به ايشان گفتم مي خواهم كمي نهج البالغه كاركنم و از 
كارهاي اردوگاه كنار بروم. ايشان مچ دستم را محكم گرفت و 
شروع كرديم به قدم زدن. گفت: »حاضري يك معامله با من 
كني؟! من قريب سی وچند سال است كه عبادت شبانه دارم. 
خيلي هم من را شكنجه كردند. حتي ميخ به سرم كوبيدند. 
من همه اينها را بدهم به شما و شما ثواب يك دوره ارشديت 

خودت را به من بدهي. شما حاضري اين را امضا كني؟«
شنيدن اين صحبت ها از زبان آقاي ابوترابي مرا شرمنده كرد. 
آرام و بي صدا از او جدا شدم و نشستم پاي كار خياطي. تا چند 
روز جلوي ايشان ظاهر نمي ش��دم. از ديدن ايشان خجالت 
مي كشيدم. ايشان كه متوجه غيبت هاي من شده بود خودش 
صدايم كرد. سرم را بلند نمي كردم. حاج آقا ابوترابي رو به من 
كرد و گفت: »مي دانيد خدمت به اين خلق اهلل چقدر ثواب 
دارد؟ اينها فرشته اند. حضرت امام)ره( مرجع تقليد بود. به 
راحتي مي توانست زندگي آرام و بي دغدغه اي داشته باشد 
ولي دست از همه چيز كشيد و عليه ظلم قيام كرد. خدا اين 
نوع خدمت را دوست دارد. ما فقط بايد براي رضاي خدا كار 
كنيم. اين روش انبيا و ائمه)ع( است.  ما هم پيرو امامي هستيم 

كه خودش را فداي مردم مي كند. 
ش��ما مي توانيد برويد دنبال كار خودتان اما بچه ها به شما 
و خدمتي كه مي كنيد نياز دارند. بايد خدا را ش��كر كني كه 

خداوند محبت شما را در دل اين عزيزان قرار داده است.«
در مدت شش سالي كه در اسارت بعثي ها بوديد، 
قطعاً لحظات سخت و تلخي را در اردوگاه هاي بعث 
گذرانديد. كدام يك از آن خاطرات در ذهن شما 

ماندگار شده است؟
رحلت امام خميني)ره( تلخ ترين خبري بود كه ما در اسارت 
شنيديم. براي ما كه دعاي قنوت هاي نمازمان »اللهم احفظ 
امام خميني« بود شنيدن خبر رحلتش��ان بسيار دردناك 
بود. اردوگاه يكپارچه عزادار شد. روي تمام پتوهاي مشكي 
تسليت نوشتيم و بر در و ديوار اردوگاه آويزان كرديم. كسي 
براي گرفتن صبحانه نرفت. همه بلند بلند گريه مي كردند. 
همديگر را بغل مي كرديم و مي گفتيم چطور بدون امام زنده 
باشيم؟ رائد مفيد يكي از افسران سرسپرده صدام بود و از هيچ 
شكنجه اي نس��بت به اس��را دريغ نمي كرد. همان روز تمام 
ارشدها را جمع كرد. او از سوابق اردوگاه رمادي 3 من با اطالع 

بود. در آن جمع ارشدها فقط من را مي شناخت و خاطره بدي 
هم از من داشت. حتي چندبار تهديدم كرده بود. وقتي حال و 
روز ما را بعد از ارتحال امام ديد به من گفت: »صديقي رحمه 
الخميني هو قائدكم: يعني خدا رحمت كند امام خميني را او 
رهبر شما بود.« بعد گفت طوري عزاداري كنيد كه صدايتان 
بيرون از اردوگاه نرود و نظ��م اردوگاه به هم نخورد. از بچه ها 
خواهش كنيد مراعات كنند. من هم به شما تسليت مي گويم. 

امام اينطور در دل دشمنان ما رخنه كرده بود. 
در دوران اسارت شما را به زيارت عتبات بردند؟

 اولين مكان مقدسي كه ما را بردند نجف بود. در تمام مسير 
در حال و هواي خودمان بوديم و لحظه شماري مي كرديم تا 
گنبد و گلدس��ته امام علي)ع( را ببينيم. نزديكي هاي حرم 
مغازه هاي دو طرف خيابان و مردمي كه ايستاده و ما را نظاره 
مي كردند توجه ما را به خود جلب كرد. جلوي آنها هم صفي از 

سربازان بعثي ايستاده بود. 
ما جلوی حرم امام علي )ع( رس��يديم و وارد صحن و سراي 
حرم مطهر ش��ديم. چش��م مان كه به ايوان طال افتاد حس 
پدرانه اي بر قلب هايمان جاري شد. بي اختيار از شوق زيارت 
اشك مي ريختيم و از غربت امام علي)ع( گريه مي كرديم. بعد 
ما را داخل حرم بردند كه براي ما قرق كرده بودند. بچه ها به 
يك باره به سمت ضريح هجوم بردند. بعثي ها از عشقي كه به 
اهل بيت)ع( و زيارت مزارشان داشتيم، تعجب كرده بودند. 

آنها س��عي مي كردند ما را كنت��رل كنند اما ق��ادر نبودند. 
خودمان را به ضريح چس��بانده بوديم و بلند گريه و با اشك 
چشم مان ضريح را غبارروبي مي كرديم. در تمام لحظات دعا و 
مناجات و زيارت باور نمي كرديم كه توانسته باشيم به زيارت 

اميرالمؤمنين)ع( مشرف شده باشيم. 
لحظات به ياد ماندني و پر خاطره اي بود. دو ساعتي آنجا بوديم. 
شوق زيارت و حاالت بچه ها توجه زائران و مردم را جلب كرده 
بود. از سختي هاي اسارت با مواليمان مي گفتيم. گويي دست 
مبارك امام علي)ع( را روي س��ينه هايمان حس مي كرديم. 
همه آرامش عجيبي داشتيم. درهمين حال بوديم كه صداي 

بعثي ها ما را به خود آورد. مي گفتند وقت تمام يااهلل يااهلل.
بايد دل مي كنديم. نمي توانس��تيم خودمان را از مرقد امام 
جدا كنيم. چش��م هايمان به ضريح دوخته شده بود و گريه 
مي كرديم. گاهي بعثي ها از عشق ما به امام )ع( متأثر مي شدند 
و از گريه بچه ها اش��ك در چشمانش��ان جمع مي شد. سوار 
اتوبوس ها شديم، صداي مسئول ماشين به گوشمان رسيد: 
»االن احنا اروح بكربال: ما به سمت كربال مي رويم.« شنيدن 

نام كربال نور اميدي در دل هاي ما روشن كرد. 
وقتي به كربال رس��يديم، از طرف تل زينبيه وارد شديم. آن 
زمان اطراف حرم خلوت بود. اتوبوس ها روبه روي حرم توقف 
كردند. پياده شديم. گلدس��ته هاي حرم را نشانمان دادند. 
چشم هايمان به گنبد و گلدس��ته ها دوخته شده بود. همه 
با تعجب از يكديگر س��ؤال مي كرديم يعني ما لياقت زيارت 
كربال را پيداكرديم؟ حس عجيبي داشتيم گويي همرزمان 
شهيدمان با ما بودند و ما را همراهي مي كردند. ياد نوحه خواني 
و سينه زني هاي س��نگر افتاديم. همه از توفيق زيارت كربال 

خوشحال بوديم. 
وقتي جلوی حرم و دِر صحن رس��يديم، خودم��ان را روي 
چارچوب ه��اي دِر ورودي انداختيم. مي بوس��يديم و گريه 
مي كردي��م. دل در دل نداش��تيم ك��ه نگاهم��ان به ضريح 
شش گوش��ه بيفتد. نمي دانم چطور آن لحظ��ه را توصيف 
كنم. خودم را به ضريح رس��اندم. دس��تانم را در شبكه هاي 
ضريح قفل و گريه مي كردم. صداي ياحسين ياحسين بچه ها 
فضاي حرم را پركرده بود. ديوانه وار به طرف ش��ش گوش��ه 
ضريح طواف مي كرديم و گاهي ب��ه پنجره فوالد هفتاد و دو 

تن چنگ مي زديم. 
حال خوشي بود. همه كس��اني را كه مي شناختيم، جلوی 
چش��مانمان حاضر ش��دند. همه را ياد مي كرديم. به مرقد 
حبيب بن مظاهر رفتم و به گودال قتلگاه. چند دقيقه داخل 
گودال قتلگاه با حس��ين بن علي)ع( درد دل كردم. در حال 
خودم نبودم كه سرباز عراقي دس��تانم را گرفت و مرا از آنجا 

بيرون آورد. 
خودم را مجدداً كنار ضريح رساندم. از رنج ها و سختي هاي 

دوران اسارت گفتم و به ياد اسراي كربال افتادم. 
دائم سجده شكر بجا مي آورديم. وقت نماز ظهر اذان گفتند 
و ما در حرم سيدالشهدا )ع( به نماز ايس��تاديم. خودمان را 
در بهشت مي ديديم. احس��اس مي كرديم مالئك همراه ما 
هستند و آنها هم به زيارت امام حسين)ع( آمده بودند. چشم 

كه مي چرخاندم شهدا را بين بچه ها مي ديدم. 
بع�د از آزادي خان�واده چط�ور به اس�تقبالتان 

آمدند؟
 الحمدهلل بعد از شش سال اسارت آزاد شديم. بايد از مردمي 
كه براي  استقبال از ما سنگ تمام گذاشتند، قدرداني كنيم. 
جايگاهي مقابل درِ خانه آماده كردند تا من برايشان صحبت 
كنم. من هم ب��االي جايگاه رفتم، از امام برايش��ان گفتم، از 
روزهاي اعزام به جبهه، از آرزوي نابودي اسرائيل و از روزهاي 
اسارت كه با ايمان و يكپارچگي بچه ها يد واحده بوديم. گويي 

ما دشمن را در خاك خودش به اسارت گرفته بوديم. 
از روزهايي برايشان گفتم كه با وجود كمبودها و سختي ها 

دست از نظام و واليت فقيه برنداشتيم. 

آنها بچه هاي كم سن و س��ال را به شدت شكنجه مي كردند 
تا ش��ايد بتوانند در اراده ش��ان خللي وارد و آنها را از باور ها و 
اعتقاداتشان جدا كنند اما آنها با غيرت ديني شان هرگز كوتاه 

نيامدند. روح ما هيچ گاه در اسارت بعثي ها نبود. 
ان شاءاهلل همانطور كه در اين جبهه پيروز شديم،  بتوانيم حافظ 
ارزش هاي نظام مان باشيم. ما اين افتخارات را از خون شهدا 
به دست آورديم و حاضر نيستيم به هيچ قيمتي از دستشان 
بدهيم. اميدواريم سرباز خوبي براي امام خامنه اي باشيم. ما 
در اسارت با الگو گيري و پيروي از حضرت زينب)س( همه 
سختي ها و ناماليمات و شهادت همرزمانمان را تحمل كرديم. 

هر چه بود و هر چه ديديم همه زيبايي بود. 

جانباز آزاده عباس صديقي
شما متولد چه سالي هستيد؟ شما بزرگ تريد يا 

برادرتان؟
من متولد 1344 هستم. محمدرضا چهارسالي از من بزرگ تر 
است. سال 1361با توجه به فرمان حضرت امام خميني)ره( 
به جبهه اعزام ش��دم. الحمدهلل توفيق حاصل شد و در سن 
17سالگي با عضويت در بسيج و با گذراندن دوره هاي آموزشي 
به جبهه هاي حق عليه باطل رفتم. در مدت 20ماه حضور در 
عمليات هايي نظير محرم، والفجر مقدماتي، والفجر2، بدر و 
پدافندهاي خط طالئيه عمليات خيبر و خط كوشك و خط 
شلمچه شركت كردم. نهايتاً در عمليات والفجر2 از ناحيه ريه 

و در عمليات بدر از ناحيه كتف مجروح شدم. 
ماجراي اسارت شما به چه شكلي بود؟

من در 23 اسفند63، چند روز بعد از درگيري با ارتش بعث در 
روند اجراي عمليات بدر به اسارت در آمدم. زماني كه عراقي ها 
مرا اسيركردند تنها بودم براي همين همان ابتدا قصد داشتند 
مرا زير شني تانك بيندازند و بكشند. لحظات سختي بود. از 
ته دل خدا را صدا و با يك امداد غيبي نجات پيدا كردم. يكي 
از سربازان عراق آمد و مانع تصميم دوستانش شد. بعد مرا به 

مقرشان بردند. آنجا 1۵ اسير ديگر هم بود. 
مجدداً آن سربازي كه مي خواست من را زير شني تانك ببرد، 
سر و كله اش پيدا شد. مرا بلند كرد تا با خودش روي تپه اي 
ببرد و بيندازد زير شني تانك، اما مجدداً همان سرباز آمد و 
دعواي لفظي بين شان در گرفت. او اجازه نداد و گفت: »اسير 
نبايد كشته شود.« بعد مرا كنار اس��يران ديگر آورد و به من 

دلداري داد كه ان شاءاهلل مي روي كربال، نجف و كاظمين. 
دي�دن برادرت�ان ميان اس�را چه ح�س و حالي 

داشت؟ 
وقت نماز ظهر ما را به قرارگاه منتقل كردند. سوار يك وانت 
تويوتا بوديم تا به قرارگاه برسيم. سراغ برادرم را از همرزمانش 
گرفتم. آنها خبري از محمدرضا نداش��تند. زماني كه به مقر 

رسيديم حدود 100 نفري اسير آنجا بود. 
در ميان آنها برادرم را ديدم. به دوس��تم گفتم داداش از من 

زودتر به قرارگاه رسيده است. 
او از ديدنم بهت زده بود. من با چشمانم مراقب او بودم و او هم 

با تعصب برادرانه اش مرا زير نظر داشت. 
رفتار افسران عراقي با اسرا، ناخودآگاه ياد اشقياي دشت نينوا 
را زنده مي كرد. آب دهان به صورتمان پرتاب مي كردند، بچه ها 
را با ضرب و شتم حركت مي دادند، تعدادي را تيرباران و به زير 

شني هاي تانك مي انداختند. تاريخ برايمان تكرار شده بود. 
بغض گلويم را گرفته بود اما نمي خواستم جلوي عراقي ها گريه 

كنم تا دشمن سوءاستفاده كند. 
چن��د روزي را ميهمان بعثي هاي بغداد بودي��م. آنجا آنقدر 
ش��كنجه مان كردند كه بعدها اس��م بغداد را مي شنيديم، 
پش��تمان مي لرزيد. فداي امام موس��ي كاظم)ع( بشوم در 

زندان هاي بغداد چه كشيدند. 
شما هم با آقاي ابوترابي در يك اردوگاه بوديد؟

بله، ايشان بسيار صبور بود. بسيار هم به ما سفارش مي كرد 
مقابل شكنجه هاي بعثي ها مقاومت كنيم. در يكي از اردوگاه ها 
نام اسرا به صليب سرخ داده نش��ده بود. با درايت و مقاومت 
بچه ها در مقابل بعثي ها نهايتاً صليب سرخ به اردوگاه آمد و نام 
بچه ها را در ليست ثبت كرد. اگر اين كار انجام نمي شد تعداد 

زيادي از بچه ها مفقود مي ماندند. 
مسئول اردوگاه ما به بچه ها گفته بود ما شما را در فشار قرار 
داديم. در سختي خوراك و پوشاك اما شما با ما درگير نشديد 
و تحمل كرديد. ما مي خواستيم تا شما  را عصباني كنيم و شما 
با نيروهاي ما درگير شويد و ما به سوي تان شليك كنيم. بعد 
فيلم ها را به سازمان ملل و كميته صليب سرخ نشان  دهيم 
كه اينها شورش كردند و ما مجبور بوديم به سوي شان شليك 

كنيم اما با درايت حاج آقا ابوترابي اين فتنه شان خنثي شد. 
بعد ها خود ايشان اين ماجرا را براي ما تعريف كردند. 

من و محمدرضا ارتباط خوبي با حاج آقا ابوترابي داش��تيم. 
محمدرضا خياطي مي كرد و من هم كارهاي مربوط به اردوگاه 
را انجام مي دادم. وقتي با حاج آقا دست مي دادم، ايشان دستم 
را مي فش��رد و مي گفت: »عباس جان! تو كه صديق هستي 
ان شاءاهلل با صادقين محشور شوي.« من مي گفتم ان شاءاهلل. 

خداوند از دهانتان بشنود.
خانواده چگونه متوجه آزادي شما شده بودند؟ 

در روزهاي قبل از آزادي من و محمدرضا همه بستگان پاي 
راديو مي نشستند تا اسامي اسراي يزد را كه اعالم مي شود 
بشنوند. گويا روز اعالم همه اسامي جز نام من و محمدرضا 
خوانده می ش��ود و آنها هم ناراحت مي شوند كه اسامی ما 
بين آنها نيس��ت. دقايقي بعد مجدداً اس��امي جديدي به 
دستشان مي رس��د و نام من و محمدرضا از راديو خوانده 
مي شود. همه با شنيدن نام ما خوش��حال و پيگير مراسم 

استقبال مي شوند. 
وقتي به خانه برگشتيم دو برادر كوچكم ما را نمي شناختند. 
شش سال زمان كمي نيست. خيلي روز پر افتخاري براي ما 
بود. سالروز ورود آزادگان هميش��ه براي ما يادآور خاطرات 
روزهايي اس��ت كه تل��خ و س��خت گذش��ت. روزهايي كه 
چشمانمان به خاطر قطعنامه گريان بود و دردي كه از رحلت 

امام به جانمان نشست. 
ما به ايران آمديم اما جاي خالي امام عزيزمان براي هميشه 
در ياد ما ماند. در اين سال ها با خودمان مي گفتيم مي رويم 
و از همه اين س��ال ها زجر و دوري و دلتنگي براي اماممان 
مي گوييم. مي رويم و ديدار با امام)ره( تسكيني بر همه درد ها 

و آالم اين روزهايمان خواهد بود. 
اما خدا را شكر كه امام خامنه اي عزيز جاي امام را براي ما به 
خوبي پر كرد. خداوند سايه شان را باالي سر مسلمين جهان 
نگه دارد و با دست مبارك ايش��ان پرچم اسالم ان شاءاهلل به 

دست امام زمان )عج( برسد. 

گفت وگوي »جوان« با 2 برادر همرزمي كه با هم اسير و با هم آزاد شدند

ما دشمن را در خاك خودش به اسارت گرفته بوديم
در اسارت با الگو گيري از حضرت زينب)س( همه سختي ها و ناماليمات را تحمل كرديم

  صغري خيل فرهنگ
26 مرداد هر س�ال فرصتي است براي مرور 
رش�ادت هاي مرداني كه س�ال ها در اسارت 
رژيم بعث گرفتار بودند و تاريخ اين كش�ور 
هيچ گاه مجاهدت هايش�ان را از ياد نخواهد 
برد. محمدرضا و عب�اس صديقي دو برادري 
بودند كه با هم ب�ه جبهه اعزام ش�دند و در 
يك عمليات به اس�ارت دش�من درآمدند و 
بعد از شش س�ال دوري از وطن در سال 69 
آزاد ش�دند. پاي صحبت هايشان نشستيم 
تا از خاط�رات روزه�اي اس�ارت و لحظاتي 
ك�ه در اردوگاه هاي ع�راق الرم�ادي، عنبر 
و تكري�ت برآنها گذش�ت، بيش�تر بدانيم. 

وقتي جلوی حرم و دِر صحن رسيديم، خودمان را روي چارچوب هاي دِر 
ورودي انداختيم. مي بوسيديم و گريه مي كرديم. دل در دل نداشتيم كه 
نگاهمان به ضريح شش گوشه بيفتد. نمي دانم چطور آن لحظه را توصيف 
كنم. خودم را به ضريح رساندم. دستانم را در شبكه هاي ضريح قفل و گريه 

مي كردم. صداي ياحسين ياحسين بچه ها فضاي حرم را پركرده بود

شنيدن اين صحبت ها از زبان آقاي ابوترابي مرا شرمنده كرد. آرام و بي صدا 
از او جدا شدم و نشستم پاي كار خياطي. تا چند روز جلوي ايشان ظاهر 
نمي شدم. از ديدن ايشان خجالت مي كشيدم. ايشان كه متوجه غيبت هاي 

من شده بود خودش صدايم كرد. سرم را بلند نمي كردم
   از راست جانباز آزاده عباس و محمدرضا صديقی
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