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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

سوس�نگرد در دش�ت آزادگان ق�رار دارد؛ 
يکی از محور هاي�ی که عراق ب�رای تجاوز به 
ايران انتخاب ک�رده بود، ترکي�ب مردم اين 
ش�هر چگونه بود و چه برخوردی با متجاوزان 

داشتند؟
اکثریت مردم سوس��نگرد عرب زبان و عشایر هستند. 
البته عش��ایر نه به آن معنی که در حال کوچ باش��ند. 
عشایر از عش��یره می آید. لذا امکان دارد خیلی از این 
مردم شهر متعلق به یک عشیره یا قبیله باشند. دشت 
آزادگان از مناطق باس��تانی ایران است. تمدن و آبادی 
در این دش��ت به قبل از اس��الم برمی گ��ردد. با اینکه 
مردم منطقه ما بیشتر عرب هستند اما در طول تاریخ 
خودشان را جزو اقوام ایرانی می دانند. به عنوان نمونه 
در س��ال 1294 در20 کیلومتری غرب شهر اهواز که 
به المنیور معروف اس��ت، عشایر خوزس��تان با فتوای 
مراجع با اشغالگران انگلیس��ی به جهاد پرداختند. این 
واقعه نشان می دهد که مردم این نواحی از قدیم در برابر 
تجاوز هر بیگانه ای به خاک ایران، ایستادگی می کردند 

و در برابر متجاوزان بعثی نیز همین طور رفتار کردند.
پيش از ش�روع دفاع مقدس، بعثی ها س�عی 
می کردند از احساس�ات قومی گرايانه به نفع 
خودشان اس�تفاده کنند، در منطقه شما هم 

چنين مواردی به چشم می خورد؟
یک تحلیل رای��ج در بی��ن بعثی ها این ب��ود که فکر 
می کردند می توانند در مناطق عرب نشین خوزستان، 
مردم را جذب خودش��ان کنند. حتماً می دانید که در 
خرمش��هر و آن نواحی موضوع خلق عرب مطرح بود. 
در دشت آزادگان هم آنها با استفاده از شرایط خاص 
منطقه ه��ور، اقدام ب��ه وارد کردن س��الح و مهمات 
می کردند. به قول خودش��ان می خواس��تند با مسلح 
کردن مردم منطقه، به محض ش��روع جنگ با ایران، 
این مردم را ب��ه نفع خودش��ان وارد عم��ل کنند اما 
سوسنگرد یک روحانی بنام و انقالبی مثل شیخ علی 
کرمی داش��ت که از بزرگان دی��ن و معتمدان منطقه 
بودند. ایشان با خیلی از طوایف عشایر منطقه ارتباط 
داشت و همه برای او و خانواده کرمی ها احترام خاصی 
قائل بودند. با اش��راف و مدیریت مرح��وم کرمی هر 
اس��لحه ای وارد ایران  می شد، ایش��ان به خوبی از نوع 
و تعداد این س��الح ها و اینک��ه به ک��دام طایفه رفته 
اس��ت، آگاهی می یافت. در واقع خود آن طوایف این 
اطالعات را به ایشان می دادند. وقتی هم که دشمن به 
ایران حمله کرد، از س��الح های بعثی ها برای مقابله با 
خودشان استفاده شد. اینکه می گویند عدو شود سبب 

خیر اگر خدا خواهد همین جا به عینه رخ داد.
التهابات مرزی مدت ها پيش از ش�روع جنگ 
رخ داده ب�ود، اوضاع در منطقه ش�ما چگونه 

بود؟
در داخل شهر سوس��نگرد مردم عادی خیلی از اوضاع 
مرز ها خبر نداش��تند. حتی وقتی جنگ ش��روع شد و 
عراق بستان را گرفت و به سمت سوسنگرد آمد، هنوز 
زندگی در شهر جریان داش��ت. تصور اغلب مردم این 
بود که یک جنگ محدود آغاز شده و به زودی با حمله 
نیروهای ایرانی خاتمه می یابد و دشمن فرار می کند. اما 
در کنار تصور عمومی، بچه های سپاه و ارتش و خصوصاً 
نیروهای اطالعاتی مثل حاج ناصر ربیعه و دوستان دیگر 
اشراف کامل به اوضاع مرز ها داشتند و از مدت ها پیش 
تحرکات عراق را رصد می کردند. یادم است یک بار که 
به نظرم دو هفته قبل از ش��روع رس��می جنگ بود، به 
همراه تعدادی از دوستان زیر سایه درختی در یکی از 
خیابان های سوسنگرد نشس��ته بودیم که آقای ربیعه 
آمد و گفت اوضاع مرز ها هر روز خراب تر می شود، شما 
نمی خواهید کاری انجام بدهید؟ گفتیم ش��ما بگو چه 
کار کنیم. بعد من، ش��هید ناظم حمادی، حمید ایران، 
مهدی شریفی و تعداد دیگری از دوستان با ربیعه همراه 
شدیم. به ما تفنگ ام.یک دادند که اصاًل بلد نبودیم از 
آن استفاده کنیم. یک گروهبان ژاندارمری سریع کار 

با این سالح را به ما یاد داد. به بس��تان رفتیم و شب را 
در حسینیه ای داخل این شهر ماندیم. روز بعد پیاده به 
سمت چزابه رفتیم و به تپه ای در منطقه نبعه رسیدیم. 
آنجا یک س��یاهی از دور مش��خص بود. شهید حبیب 
شریفی فرمانده س��پاه سوسنگرد س��رگروه ما بود. از 
ایشان پرس��یدیم جریان آن س��یاهی ها چیست؟ آدم 
خونسردی بود. خیلی راحت گفت آنها نیروهای عراقی 
هستند. گفتیم اگر به ما حمله کنند چه؟ گفت خب با 

همین سالح ها با آنها می جنگیم. آنجا فهمیدیم اوضاع 
خراب تر از چیزی است که فکرش را می کردیم.

همان طور که شما هم اشاره کرديد، نيروهای 
نظام�ی از اوضاع مرز ها به خوب�ی آگاه بودند، 
چرا اق�دام خاصی برای تأمي�ن مرز ها صورت 
نمی گرفت؟ خود شما ش�اهد چه اقداماتی از 

اين دست بوديد؟
قضی��ه خیانت هایی که از ط��رف بنی صدر ب��ه عنوان 

فرمانده کل قوا ص��ورت گرفت را همگی ش��نیده ایم. 
اس��تدالل او این بود که دش��من جرئت حمله به ما را 
نخواهد داشت اما خیلی زود مش��خص شد برداشت او 
و امثال او کاماًل غلط اس��ت. من خودم پیش از ش��روع 
رسمی جنگ به چزابه رفتم. تیپ 3 از لشکر 92 زرهی 
اهواز مأمور دفاع از منطقه بود. در چزابه فقط دو ماشین 
زرهی دیدم. پرس��یدم اینها چیس��ت؟ گفتند یکی از 
آنها نفربر اس��ت و دیگری که لوله ای شبیه توپ دارد، 
تانک است و می تواند ش��لیک کند. این طور بگویم که 

منطقه مرزی چزابه مثل خیل��ی از نواحی مرزی دیگر 
بدون پشتوانه ر ها شده بود. یک خاطره  برای تان تعریف 
کنم. در همان روزهای منتهی به ش��روع جنگ، وقتی 
رفته رفته مردم مطلع شدند خطر یک درگیری مرزی 
نزدیک اس��ت، یک تانک خ��ودی مرتب از بس��تان به 
سوس��نگرد می آمد و از آنجا به حمیدیه می رفت و دور 
می زد و همین مس��یر را دوباره برمی گش��ت. ما که در 
سوسنگرد بودیم با دیدن این تانک از ته دل خوشحال  
می ش��دیم و برای خدمه تانک دس��ت تکان می دادیم. 
چون تصور درس��تی از اوضاع نداشتیم، فکر می کردیم 
همین تانک می تواند سرنوش��ت جنگ را تعیین کند و 
دشمن را سر جایش بنشاند! نمی دانستیم که با شروع 
جنگ، عراقی ها با تعداد بسیار بیشتری تانک به منطقه 

می آیند و کار زیادی از این تانک ساخته نیست.
خود ش�ما اولين بار در کجا با دش�من روبه رو 

شديد؟
با حمله سراس��ری دش��من به همراه بچه های سپاه به 
روستای خرابه در مرز رفتیم. همان جا اولین درگیری ها 
رخ داد. ما شمال روستا و در تپه های نبعه مستقر بودیم. 
نزدیکی های ظهر یکی از دوستان به نام حاج علی والشی 
که عضو ش��ورای فرماندهی سپاه بود، مجروح شد. بعد 
از کمی درگیری از آنجا به بس��تان رفتیم. هنوز ش��هر 
سقوط نکرده بود. آن طرف شهر پلی فلزی قرار داشت 
که از آنجا به چزابه می رفتند. دو نفر از بچه های ارتش 
رفتند و پل را منهدم کردند تا دشمن نتواند از آن عبور 
کند. سؤالی ش��ما اول بحث مطرح کردید که واکنش 
مردم به هجوم دش��من چه ب��ود؟ همان ج��ا به عینه 
دیدم سه، چهار پیرزن چادرهای محلی شان را به کمر 
بسته اند و برای دشمن رجز می خوانند. در خوزستان و 
میان عشایر رسم است وقتی زن ها چنین هیبتی پیدا 
می کنند، یعنی دیگر کار از مماش��ات گذش��ته و هیچ 
عذری برای مرد ها باقی نمانده است. مردم منطقه این 

طور در برابر دشمن مقاومت کردند. حتی وقتی بستان 
سقوط کرد و به خواست خدا تعدادی از مردم در بستان 
و روستاهای آن باقی ماندند، بچه های اطالعاتی که برای 
شناسایی می رفتند، توسط مردم و در پناه دام های شان 
قرار می گرفتند و خودش��ان را به منطقه تحت تس��لط 
دشمن می رساندند و شناس��ایی می کردند. مردم این 
منطقه از پیر و جوان و زن و مرد، همگی در برابر دشمن 

ایستادگی کردند.
اوضاع شهر سوسنگرد از چه زمانی بحرانی شد؟
بعد از س��قوط بس��تان، بیش��تر درگیری ه��ا معطوف 

جاده بس��تان- سوس��نگرد بود. در همان زمان بخشی 
از نیروهای دش��من پلی را روی کرخه درست کردند و 
توانستند خودشان را به قسمت شرقی شهر و جاده ای 
که به سمت حمیدیه می رفت، برسانند. در واقع عراقی ها 
که از کمی نیروهای ما مطلع بودند، توانستند فریب مان 
بدهند و دورمان بزنند. با پیش��روی دش��من به سمت 
ش��هر، ما در منطقه خزعلیه مقابل ش��ان ایستادیم و با 
آنها جنگیدیم. اوضاع ش��هر از هم��ان روز هفتم جنگ 
بحرانی ش��د. تا قبل از آن مردم فکر نمی کردند جنگ 
گسترده و طوالنی باشد. حضور مردم و خصوصاً بانوان 
در سطح ش��هر زیاد دیده  می شد. از س��اعت 11 ظهر 
روز هفتم توپخانه های دش��من شروع به کوبیدن شهر 
کردند. آنجا بود که مردم متوجه عمق بحران ش��دند. 
مقاومت ما در خزعلی��ه از ظهر تا عصر طول کش��ید و 
مجبور به عقب نشینی ش��دیم. در راه شهید محمدرضا 
سبحانی را دیدیم، ایشان داشت با یک جیپ، توپ 106 
حمل می کرد. پرسیدیم کجا می روی؟ گفت بچه های 
ارتش در باغ کریم جهانگیری با دشمن درگیر هستند، 
می خواهم پیش آنها بروم. رفت و بعد شنیدم که اسیر 

شده و او را به شهادت رسانده اند. 
شهيد سبحانی همان سربازی است که ماجرای 

کيفيت شهادتش معروف است؟
بله ایشان از دوس��تان نزدیکم بود. خیلی با هم رفیق 
بودی��م. موقع جنگ س��رباز بود. همس��ر و یک فرزند 
داشت و فرزند دومش هنوز به دنیا نیامده بود. لحظه ای 
که او را دیدیم، با اتفاق دوستان سوار جیپش شدیم و 

ما را تا میدان امام رساند. حرف هایی بین ما رد و بدل 
ش��د. به او گفتیم تازه از خزاعیه برگشته ایم و مجبور 
ش��دیم عقب نش��ینی کنیم، تو هم به منطقه نرو. اما 
ایشان اصرار داشت که باید وظیفه اش را انجام دهد و 
توپ 106 را به بچه های ارتش برس��اند. ما را که پیاده 
کرد، با چش��م او را مش��ایعت کردم و دیدم پیچید به 
سمت منطقه خزاعیه. بعد ها از زبان شاهدان شنیدم 
که محمدرضا هنگام اسارت توسط دشمن، به شدت 
مجروح بوده است. شاهدان مردم منطقه خزاعیه بودند 
که از درز در و پنجره خانه شان وقایع را کاماًل مشاهده 
کرده بودند. می گفتند بعثی ها در یک پیت زرد بنزین 
آوردند و روی محمدرضا ریختند. فرمانده ش��ان گفته 
ب��ود همه بنزی��ن را صرف ای��ن مجوس نکنی��د! بعد 
محمدرضا را در حالی که هنوز نفس می کشید، به آتش 
کشیده بودند. شهید س��بحانی عرب زبان بود اما هیچ 
وقت به کشور آبا و اجدادی اش پشت نکرد و تا آخرین 
قطره خونش مقابل دش��من ایس��تادگی کرد. همین 
مسئله باعث شده بود دشمن نسبت به او کینه بگیرد و 

این گونه او را به شهادت برساند.
شهر چه زمانی سقوط کرد؟ موقع سقوط شهر 

شما داخل سوسنگرد بوديد؟
بله داخل ش��هر بودم. غروب روز هفتم دیگر عراقی ها 

از رودخانه عبور کرده و خودش��ان را به جاده رسانده 
بودند. در آن لحظات شهید حبیب شریفی همسرش 
خانم خدیجه میرش��کار را برمی دارد تا از شهر خارج 
کند و به س��مت حمیدیه برود اما هن��وز 500 متر از 
سوس��نگرد خارج ش��ده و به فرمانداری رس��یده بود 
که بعثی ها به س��مت ش��ان ش��لیک می کنند. االن 
فرمانداری سوسنگرد مرکز شهر قرار دارد، آن موقع در 
حومه شهر بود. خالصه آنجا نیروهای دشمن به سمت 
وسیله نقلیه شان شلیک می کنند و هر دو را به اسارت 
می گیرند. حبیب شریفی در همان اسارت به شهادت 
می رسد و همس��رش نیز بعد ها آزاد می شود. من آن 
ش��ب در خانه بودم و صبح روز بعد چون مادرم نگران 
برادرانم بود، ب��ا او راه افتادیم تا دنبال ش��ان بگردیم. 
هنوز خبر نداش��تیم که شهر س��قوط کرده است. من 
تفنگ ام.یک روی دوشم بود. در راه عثمان سیاحی از 
همشهری های مان که مادرم را می شناخت پرسید کجا 
می روید؟ مادرم گفت به دنبال پس��رهایم می گردیم. 
سیاحی گفت اسلحه چیست روی دوش پسرت؟ مگر 
عراقی ها را نمی بینید؟ با اشاره او به سمت خاکریز کنار 
روخانه نگاه کردی��م. تازه آنجا بود که متوجه ش��دیم 
عراقی ها در حاشیه شهر مستقر شده اند و اگرچه وارد 
سوسنگرد نش��ده اند اما کاماًل به شهر مسلط هستند. 
من سریع خودم را به خانه رساندم و همان جا ماندم. از 
درز در می دیدیم که چطور نیروهای دشمن مقابل مان 
رژه می روند. پدرم اول مادرم را با موتورش به هویزه برد 

و غروب هم آمد و من را هم با خودش به آنجا برد.

ديدم سه، چهار پيرزن چادرهای محلی شان 
را ب�ه کم�ر بس�ته اند و ب�رای دش�من رج�ز 
می خوانن�د. در خوزس�تان و مي�ان عش�اير 
رس�م اس�ت وقتی زن ها چنين هيبت�ی پيدا 
می کنند، يعنی ديگر کار از مماش�ات گذشته 
و هيچ ع�ذری برای مرد ها باقی نمانده اس�ت

با اش�راف ش�يخ علی کرمی هر اس�لحه ای 
وارد ايران  می شد، ايشان از نوع و تعداد اين 
س�اح ها و اينکه به کدام طايفه رفته است، 
آگاهی می ياف�ت. در واقع خ�ود آن طوايف 
اين اطاعات را ب�ه ايش�ان می دادند. وقتی 
دش�من به ايران حمل�ه کرد، از س�اح های 
بعثی ها برای مقابله با خودشان استفاده شد
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  عليرضا محمدی
41 س�ال پي�ش در چني�ن روز هاي�ی مناط�ق م�رزی اي�ران ب�ا ع�راق خ�ود را آم�اده اتف�اق بزرگ�ی می کردن�د. روزه�ای منته�ی ب�ه پاي�ان ش�هريور، 
ع�راق ک�ه از قب�ل تجاوزه�ای م�رزی متع�ددی را انج�ام داده ب�ود، ب�ه ص�ورت عريان ت�ری دس�ت ب�ه حم�ات مقدمات�ی م�ی زد ت�ا زمين�ه 
را برای حمل�ه سراس�ری اش در 31 ش�هريور آماده کند. ش�هر سوس�نگرد به عن�وان يکی از ش�هرهای م�رزی کش�ورمان از تح�والت آن روز ها مس�تثنی 
نبود. اين ش�هر که م�ردم و جوان�ان انقابی زي�ادی داش�ت، مقاومت خوب�ی در برابر دش�من انج�ام داد. در گفت وگوي�ی که ب�ا حاج عبدالحس�ين کرامت از 
رزمندگان سوس�نگردی انج�ام داديم، س�عی کرديم ش�رايط روزهای منتهی به ش�روع رس�می جن�گ تحميل�ی را از زاويه دي�د وی مروری دوب�اره کنيم.

گفت وگوی »جوان« با يکی از رزمندگان سوسنگردی پيرامون شرايط مرز ها چند روز قبل از شروع جنگ
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