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وادي کتاب

روايتي از سيره زندگي شهيد مدافع امنيت شريف نوروزي
از غيرتش سر ذوق مي آمدم 

 مبينا شانلو
متول�د 5 ارديبهش�ت ماه س�ال 1366در 
بيس�تون ب�ود. از آن دس�ت جوانان�ي که 
با عالقه و دلبس�تگي زياد ب�ه خدمت در 
نيروي انتظامي در آمد ت�ا در ايجاد امنيت 
و اقت�دار نظ�ام س�همي داش�ته باش�د. 
ش�هيد ش�ريف ن�وروزي خ�ود را خ�ادم 
مردم مي دانس�ت و نهايتاً  بع�د از مدت ها 
خدم�ت خالصان�ه در تاريخ 21 آب�ان ماه 
1396 به درج�ه رفيع ش�هادت نائل آمد. 
 به بهانه مراسم دومين سالروز شهادت شهيد 
مدافع وطن ش��ريف نوروزي ک��ه در 23آبان 
98 بر مزار شهيد در امامزاده باقر)ع( بيستون 
کرمانشاه برگزار شد خاطرات اين شهيد را در 
همكالمي با همسرش مرور مي کنيم.  شهيد 
نوروزي بيس��ت ويكم آبان 9۶ حين کنترل و 
پايش نوار مرزي در پاسگاه دارخور- کرمانشاه 
بر اثر ريزش برجك حاص��ل از زلزله به درجه 

رفيع شهادت نائل آمد. 
 دخترمان يسما 

وقت به دنيا آمدن دخترمان از يادم نمي رود. 
وقتي يسما را در بغل پدرش گذاشتند خيلي 
خوش��حال ش��د. تمام دو روزي را که من در 
بيمارس��تان مانده بودم تا حالم بهتر شود او 
هم به خانه نرفته بود. مي ماند بيمارس��تان. 
شب ها را در ماشين مي خوابيد. هرچه اصرار 
مي کردم برود خانه و خيالش راحت باش��د، 
قبول نمي ک��رد. مي گف��ت: »تا ش��ما اينجا 
هستيد من هم اگر باشم خيالم راحت تر است. 
نمي توانم تنهايتان بگ��ذارم.« بعد از مرخص 
ش��دن من، دخترمان زردي گرفت و مجبور 
شديم در بيمارستان بستري اش کنيم. تمام 
آن س��ه روز را باز هم شريف به خانه نرفت. در 

ماشين خوابيد و همانجا منتظرمان ماند. هم از 
اين غيرت و عشقش سر ذوق مي آمدم، هم دلم 
برايش مي سوخت. مي گفتم: »برو خونه کمي 
بخواب.« مي گفت: »ش��ما که خونه نيستيد، 
من راحت نيستم. دلم مي خواد با هم به خونه 

برگرديم.« عاشق خانواده اش بود. 
 صبور بود

اين اخالقش را خيلي دوس��ت داشتم، صبر و 
حوصله اش در شرايط سخت! اگر ناراحت بود و 
مسئله اي فكرش را درگير مي کرد نمي گذاشت 
کسي باخبر شود. در جمع که بود هيچ چيز را 
به روي خودش نمي آورد. نمي گذاشت هيچ 
کس از مش��كالت زندگي مان با خبر ش��ود. 
مي گفت: »هرچيزي که توي زندگي هر فرد 
وجود داره براي خود فرده و نبايد کسي متوجه 
اون بشه.« اين اخالقش من را خيلي تحت تأثير 
قرار مي داد. درنهايت همس��رم شهيد شريف 
نوروزي در21آب��ان 9۶ حين کنترل و پايش 
نوار مرزي در پاسگاه دارخور- کرمانشاه بر اثر 
ريزش برجك حاص��ل از زلزله به درجه رفيع 

شهادت نائل آمد. 

  نرگس انصاري
کت�اب »چش�م  ت�ر« خاط�رات مرحومه 
بهجت افراز است که توسط فاطمه دوست 
کامي نويس�نده کت�اب »س�رباز کوچك 
امام« به نگارش در آمده اس�ت. چش�م  تر 
در س�ال 9۰ در انتش�ارات پي�ام آزادگان 
منتشر ش�ده اس�ت. مرحوم بهجت  افراز 
که 18سال رئيس اداره رس�يدگي به امور 
اسرا و مفقودين س�ازمان هالل احمر بود، 
در اين کت�اب ب�ه روايت خاط�رات تلخ و 
شيرينش در سال هاي خدمت مي پردازد. 
بهجت افراز به عنوان تنها فردي که رابط بين 
اسرا در عراق و خانواده هايشان در ايران بود، با 
ايجاد رابطه اي تنگاتنگ ب��ا اين خانواده هاي 
چشم به راه، فضاهاي خاص و منحصر به فردي 
را تجربه کرده اس��ت که خوانن��ده با مطالعه 
خاط��رات وي، لحظه به لحظه ب��ا اضطراب و 
التهاب اين خانواده ها همراه مي شود. ارتباط با 
خانواده شهيد تندگويان، خانواده هاي خلبانان 
ارتشي اسير يا مفقود و همچنين والديني که 
يا عزيزانش��ان در اس��ارت بوده يا گمشده اي 
داشتند، تنها بخشي از روزهايي است که اين 

بانوي صبور پشت سر گذاشته است. 
نقطه عطف خاط��رات خانم اف��راز حضور در 
عراق و گفت وگو با تعدادي از اس��راي ايراني 
است که فريفته سازمان مجاهدين خلق شده 
و در اردوگاه اش��رف نگهداري مي شدند. او با 
س��عه صدر در برخي موارد با خواهش و تمنا 
سعي در برگرداندن آنها به مام وطن مي کند. 

اگر چه مسعود و مريم رجوي با شست وشوي 
مغزي ف��راوان اذهان بس��ياري از آنه��ا را به 
نظام و خانواده هايش��ان بدبين ک��رده بودند 
اما خانم افراز پ��س از گفت وگوهاي طوالني 
موفق به بازگرداندن ۵۰ نفر از آنان مي ش��ود. 
خالقيت هاي اين بانوي پرت��الش در اين راه 
ديدني اس��ت. او قبل از رفتن به عراق، سراغ 
خانواده اين زندانيان مي رود و با گرفتن صوت 
از آنها يا عكس هاي خانوادگي شان، سعي در 
تحريك احساسات اس��را کرده و در بسياري 
از موارد موفق شده اس��ت و دست پر به ايران 
بازمي گردد.  حكاي��ت مواجهه با تك تك اين 
اف��راد و گفت وگوهاي��ي که بين آنها ش��كل 
مي گيرد، بس��يار خواندني است . بهجت افراز 
متولد 1312 بود و ليس��انس زب��ان و ادبيات 
عرب را از دانش��گاه عالمه  طباطبايي دريافت 
کرد و به مدت 18س��ال به عنوان مدير اداره 
اسرا و مفقودين هالل احمر ايفاي نقش کرد. 
لقب ام االس��را از جانب مرح��وم ابوترابي فرد 
به او داده ش��ده بود. رفعت و محبوبه افراز دو 
خواهر او هستند که توس��ط منافقين ترور و 
به شهادت رس��يده بودند. افراز رئيس سابق 
اداره اسرا و مفقودين جمعيت هالل احمر در 
طول سال هاي دفاع مقدس22 دي ماه سال 
9۷ پس از تحمل ي��ك دوره بيماري دعوت 
حق را لبيك گفت. کتاب »چش��م تر« به قلم 
فاطمه دوست کامي يكي از تأليفات اين بانوي 
نويسنده است که در شانزدهمين دوره کتاب 
سال دفاع مقدس شايسته تقدير شناخته شد. 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 غالمحسين بهبودي
سوس�نگرد در جبه�ه ميان�ي خوزس�تان، 
يكي از س�ريع ترين مس�يرهاي دسترسي 
ارت�ش بعث ع�راق به اه�واز ب�ود. از اين رو 
حفظ آن براي ايران و اش�غالش براي عراق، 
ارزش�ي حياتي داش�ت. در اواخ�ر آبان ماه 
1359 بعثي ها براي دومين بار س�عي کردند 
سوسنگرد را به تصرف درآورند اما با مقاومت 
رزمندگان داخل شهر و متعاقب آن عملياتي 
که ش�هيد چمران به اجرا گذاش�ت، تالش 
مهاجمان ناکام ماند. تمام تحوالت پيرامون 
سوسنگرد در اين مقطع تنها در سه روز رخ 
داد. روز 24 آبان محاصره و روز 26 آبان نيز 
محاصره اين ش�هر شكسته ش�د. به همين 
مناسبت سعي کرديم تا سوسنگرد و حوادث 
پيرامون آن در جنگ تحميلي و چهره هاي 
دخيل در اين جبهه را م�روري دوباره کنيم. 

  از چذابه تا اهواز

مرز چذابه تا اه��واز، کمتر از مس��افتي بود که 
عراقي ه��ا باي��د از ش��لمچه به اين ش��هر طي 
مي کردند. تقريب��اً همزمان ب��ا نيروهايي که از 
روي جاده اهواز- خرمشهر خود را به مرکز استان 
خوزستان نزديك مي کردند، لشكر9 زرهي عراق 
نيز به همراه چند گردان زبده و تكاوري، از چذابه 
وارد ايران شدند تا بدون هيچ توقفي، خود را به 
اهواز برسانند. اين نيروها از بستان عبور کردند 
و به سوسنگرد رسيدند. قصدشان در اين مرحله 
ورود کامل به شهر نبود، چراکه براي رسيدن به 
اهواز عجله داشتند، لذا با انتخاب فرماندار و برخي 
مسئوالن شهري از سوسنگرد نيز عبور کردند تا 

بعد از حميديه خود را به اهواز برسانند. 
در اين مرحله از جن��گ چهره هايي که از جبهه 
سوسنگرد رخ نشان دادند؛ شهيد حبيب شريفي 

فرمانده س��پاه اين ش��هر و همس��رش خديجه 
ميرشكار بودند. شهيد شريفي از اولين فرماندهان 
اسير دفاع مقدس اس��ت که تنها يك هفته قبل 
از اسارت در هفتم مهرماه 13۵9 و شهادتش که 
چند روز بعد رخ داد، مسئوليت سپاه سوسنگرد را 
برعهده گرفته بود. او و همسرش به تازگي زندگي 
مشترک خود را آغاز کرده بودند و آنطور که روايت 
مي شود حبيب هنوز مراسم رسمي ازدواج خود را 

نيز برگزار نكرده بود. 
شهيد حبيب ش��ريفي متولد س��ال 1334 در 
سوسنگرد بود که بعد از سقوط زادگاهش سعي 
مي کرد خود و نوعروسش را از مهلكه نجات دهد 
اما به دام نيروهاي دشمن افتاد و هر دو در حالي 
که مجروح بودند به اسارت دشمن درآمدند. در 
پي اين اتفاق، حبيب زير شكنجه هاي دشمن به 
شهادت رسيد و همس��رش نيز بعد از 4۰۰ روز 
اسارت آزاد ش��د و به ميهن بازگشت. ماجراي 
اسارت اين دو جوان که تازه زندگي مشترک خود 
را آغاز کرده بودند، يك��ي از روايات غم انگيز اما 
حماسي دفاع مقدس است که چه در زمان وقوع 
و چه سال ها بعد بازتاب زيادي يافت. کمااينكه 
خديجه ميرشكار همسر شهيد حبيب شريفي 
نيز سال ها بعد خاطرات خود را در کتابي تحت 
عنوان »تا نيمه راه« به انتشار رساند؛ کتابي که 

مورد استقبال گسترده مخاطبان قرار گرفت. 
  شبيخون غيوراصلي

بعد از سقوط سوسنگرد، بعثي ها از سمت شمال 
تا نزديكي هاي اهواز پيشروي کردند. بخشي از 
نيروهاي دش��من نيز از محور جنوب، به حومه 
اين شهر رسيده بودند. اينجا بود که حضرت امام 
خميني)ره( پيام تكان دهنده اي صادر کردند 
که تنها يك جمله از اين پيام خون غيرت را در 
رگ هاي جوانان اهوازي جوشاند؛ »مگر جوانان 
اهوازي مرده اند« اين پيام وقتي به گوش جوانان 

حاضر در خطه خوزستان رسيد، جوش و خروش 
بس��ياري در آنها پديد آورد. اينجا بود که يكي 
ديگر از چهره هاي دخيل در جبهه سوسنگرد 
به نام شهيد علي غيوراصلي در آسمان بزرگان 

دفاع مقدس بروز و ظهور يافت. 
علي غيوراصلي متولد س��ال 31 در مشهد بود 
که در جواني ب��ه عضويت يگان وي��ژه هوابرد 
ارتش درآمد و آموزش هاي س��ختي را پش��ت 
سر گذاش��ت. او که از ارتش��ي هاي انقالبي به 
شمار مي رفت، پس از پيروزي انقالب به سپاه 
پيوس��ت و آموزش نظامي پاس��داران در کل 
استان خوزستان را برعهده گرفت. بعد از هجوم 
ارتش عراق به ايران و استقرار واحدهاي نظامي 
اين کش��ور در اطراف اهواز، غيوراصلي يكي از 
اولين عمليات موفق جنگ تحميلي را در محور 
حميديه- سوسنگرد به اجرا گذاشت. )هشتم 
مهرماه 13۵9( اين عمليات ک��ه در واقع يك 
ش��بيخون غافلگيرکننده ب��ا نيروهايي حدود 
3۰ نفر بود، باعث ايجاد رع��ب عجيبي در دل 
دشمن و فرار واحدها زرهي شان از شمال اهواز 
تا مرز چذابه ش��د. در واقع عراقي ها مسيري را 
که از مرز تا اهواز طي کرده بودند با ش��بيخون 
غيوراصلي و نيروهايش يك ش��به رها کردند و 
حدود 9۰کيلومتر عقب نشستند. به اين ترتيب 
سوسنگرد پس از اولين اش��غال، از يوغ دشمن 
نجات يافت و مردم اين ش��هر به تنبيه خائنان 
پرداختند. چنانچه در همان ابتداي عبور دشمن 
از شهر نيز تعدادي از جوان هاي سوسنگردي با 
نارنجك به فرمانداري سوسنگرد حمله کرده و 

ايادي دشمن را مورد هجوم قرار داده بودند. 
روز نهم مهرماه 13۵9 عل��ي غيوراصلي بعد از 

عمليات موفق��ي که انجام داده بود، به س��مت 
اهواز برمي گشت که در ميانه راه تصادف کرد و 

ساعاتي بعد در سوسنگرد به شهادت رسيد. 
   محاصره دوم

تح��والت جبهه سوس��نگرد مي توانس��ت در 
حماسه آفريني شهيد غيوراصلي به يك ثبات 
نسبي برسد اما بعد از عقب نشيني قواي بعثي تا 
مرز چذابه هيچ يگان سازماندهي شده اي وجود 
نداشت تا مرز را به روي آنها ببندد. با اين وجود 
رعب دشمن از عمليات غيوراصلي به حدي بود 

که تا آبان ماه جرئت حمله مجدد نداشتند. 
بعثي ه��ا دوب��اره در روز 23 آبان م��اه 13۵9 
واحدهايي از لش��كر 9 زرهي خ��ود را به قصد 
تصرف سوس��نگرد و تس��لط بر جبه��ه مياني 
خوزستان وارد ايران کردند. اين بار قصد دشمن 
براي تصرف سوس��نگرد جدي ت��ر از قبل بود، 
چراکه مي دانس��ت ديگر تصرف ش��هر اهواز و 
پيشروي به سمت اين شهر به راحتي روزهاي 
اول جن��گ نيس��ت و بايد به تس��لط خ��ود بر 

سوسنگرد و جبهه مياني بسنده کند. 
نيروهاي عراقي روز 24 آبان ماه از چند جهت 
سوس��نگرد را به محاص��ره درآوردن��د. در اين 
زمان تع��دادي از رزمنده هاي بوم��ي در کنار 
رزمندگاني از ديگر نقاط کش��ورمان از ش��هر 
محافظت مي کردند اما در ميان مدافعان، حضور 
تبريزي ها جلوه خاصي داشت. اين مسئله هم به 
خاطر تعداد قابل توجه آنها و هم به خاطر فرمانده 
جوانش��ان بود که وصف دليري و ش��جاعتش 

پيش تر در جبهه ها پيچيده بود. 
ش��هيد علي تجاليي يك��ي از رزمنده هاي نام 
آشناي دفاع مقدس بود که شهرت بسياري در 
خطه آذربايجان داش��ت. او که توسط محسن 
چريك )ش��هيد س��عيد گالب بخش( آموزش 
نظام��ي ديده ب��ود، خيلي زود تبدي��ل به يك 
مربي آموزشي شد و سختگيري هايش در امور 

آموزشي شهره عام و خاص بود. 
تجاليي پي��ش از ورود به جبهه ه��اي جنگ، 
کارنامه اي درخش��ان از حضور در افغانستان و 
کمك به مجاهدان اين کش��ور داشت. سپس 
با ش��روع جنگ تحميلي به س��رعت خود را به 
ايران رس��اند و به جبهه هاي جنوب رفت. او و 
ش��هيد ياغچيان از دالوران خط��ه آذربايجان 
بودند ک��ه در نواحي چون بس��تان، دهالويه و 
سوسنگرد حماسه هاي بس��ياري خلق کردند. 
با ورود تجالي��ي و نيروهايش به سوس��نگرد، 
مدافعان جان ت��ازه اي گرفتند و  به مقاومت در 
برابر دش��من اميدوار ش��دند.  پس از محاصره 
سوس��نگرد در 24 آبان ماه، تجالي��ي و ديگر 
رزمنده ه��ا مقاومت جانانه اي در برابر دش��من 
انجام دادند اما فش��ار بعثي ها به حدي بود که 
موضوع سوس��نگرد و فجايعي ک��ه در آن رخ 
مي داد به اطالع حضرت امام رس��يد و ايش��ان 
نيز دستور معروف »تا فردا سوسنگرد بايد آزاد 
شود« را صادر کردند. در پي اين فرمان نيروهاي 
ش��هيد چمران با همراهي تانك هاي ارتش به 

سوسنگرد حمله کردند و اين ش��هر را از خطر 
س��قوط نجات دادند. تجاليي بعدها در جريان 
عمليات بدر و در تاريخ  2۵اسفندماه 13۶3 به 

شهادت رسيد. 
  دکتر در سوسنگرد

در جريان محاصره دوم سوس��نگرد بعد از آنكه 
حض��رت امام از طريق ش��هيد مدن��ي از اوضاع 
اسفناک سوسنگرد مطلع شدند و دستور آزادي 
اين ش��هر را صادر کردند، شهيد دکتر مصطفي 
چمران فرمانده ستاد جنگ هاي نامنظم تصميم 
گرفت هر چه سريع تر به اين فرمان جامه عمل 
بپوش��اند. وي با اس��تفاده از نبوغ نظامي خود، 
نيروهاي س��پاه، ارتش و بسيج را هماهنگ کرد 
و در يك حرکت حساب شده به سرعت خود را 
به سوسنگرد رساند و باعث ترس و فرار نيروهاي 
ايراني از پيرامون اين شهر شد.  دکتر چمران از 
نيروهاي انقالبي و تحصيلكرده بود که نامش از 
مقطع حضور در لبنان و تش��كيل جنبش عمل 
و کمك به ش��يعيان و مردم اين شهر بر زبان ها 
جاري شده بود. دکتر پس از حضور در ماجراي 
کردس��تان و نبرد با ضد انقالب، با شروع جنگ 
تحميلي به جنوب کش��ور آمد و در همان اولين 
روزهاي شروع جنگ، ستاد جنگ هاي نامنظم را 
در ساختمان استانداري اهواز بنا نهاد. سپس در 
ماجراي سوسنگرد ورود يافت و با عمليات موفقي 
که در 2۶ آبان ماه ۵9 انجام داد، سوس��نگرد و 
دهالويه )روستايي در حوالي سوسنگرد( را مرکز 
فعاليت هاي خود ق��رار داد. چنانچه پس از اين 
اتفاق، نيروهاي ستاد جنگ هاي نامنظم عمدتاً در 
جبهه دهالويه حضور داشتند و از پيشروي مجدد 
نيروهاي دشمن جلوگيري مي کردند. خود دکتر 
نيز 31خردادماه 13۶۰ در جبهه دهالويه که از 

توابع سوسنگرد است به شهادت رسيد. 
  آخرين حمله

آخري��ن تهاجمي که دش��من ب��راي تصرف 
سوسنگرد انجام داد، ماحصل شكستي بود که 
بني صدر در عمليات نصر رقم زد. اين تك نسبتاً 
بزرگ که به عمليات هويزه نيز معروف است، در 
روز 1۵ دي ماه 13۵9 آغاز شد و تا سه روز نيز 
ادامه داشت. قرار بود منطقه جنوب غربي اهواز 
و سوسنگرد محل اجراي عمليات جاه طلبانه اي 
باش��د که  بايد از مرکز خوزستان به خرمشهر و 

حتي ورود به خاک عراق ادامه مي يافت. 
اما پس از پات��ك تانك هاي عراقي و ش��هادت 
سيدحس��ين علم الهدي و ياران��ش، نيروهاي 
ايراني عقب نش��يني کردند و متعاق��ب آن در 
آخرين روز عمليات نص��ر )18 دي ماه 13۵9( 
واحده��اي زره��ي دش��من دوباره به س��مت 
سوسنگرد خيز برداشتند تا مجدداً اين شهر را 
به تصرف درآورند، اما با مقاومت نيروهاي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران، تانك هاي دشمن وادار 
به عقب نشيني ش��دند. سپس شهيد چمران با 
هدايت آب رودخانه کرخ��ه و انداختن آب در 
زمين هاي کش��اورزي اطراف سوسنگرد باعث 

عقب نشيني تانك هاي دشمن شد. 

نيروهاي عراق�ي روز 24 آب�ان ماه از 
چند جهت سوس�نگرد را به محاصره 
درآوردن�د. در اي�ن زمان تع�دادي از 
رزمنده هاي بومي در کنار رزمندگاني از 
ديگر نقاط کشورمان از شهر محافظت 
مي کردند اما در ميان مدافعان، حضور 
تبريزي ه�ا جلوه خاصي داش�ت. اين 
مس�ئله هم به خاطر تعداد قابل توجه 
آنها و هم به خاطر فرمانده جوانش�ان 
بود ک�ه وصف دلي�ري و ش�جاعتش 
پيش ت�ر در جبهه ه�ا پيچي�ده ب�ود
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