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در روزش�مار جن�گ مي بينيم كه 
شهر سوس�نگرد روز 24 آبان 59 
مجدد محاصره مي ش�ود. مگر اين 
شهر قبل از اين تاريخ هم به دست 

دشمن افتاده بود؟
همان اولي��ن روزه��اي جن��گ نيروهاي 
دش��من ب��راي اينكه ب��ه اهواز برس��ند از 
سوس��نگرد عبور و براي آنجا مس��ئوالني 
تعيين مي كنند. بعد كه نيروهاي دش��من 
در شمال اهواز مس��تقر مي شوند، حضرت 
امام پيامي خطاب به جوان��ان اهواز صادر 
مي كنند كه باعث مي ش��ود ش��هيد غيور 
اصلي عملياتي براي پس زدن دش��من در 
حومه شهر به انجام برس��اند. اين عمليات 
باعث عقب نشيني دشمن مي شود، اما چون 
نيرويي نبود كه در مرز خط پدافندي انجام 
بدهد، واحدهاي زرهي دش��من مجدداً در 
23 آبان به سوس��نگرد نفوذ مي كنند و روز 
بيست وچهارم آنجا را كاماًل به محاصره در 

مي آورند. 
روی اين ي�ورش دوب�اره خيلي در 

تاريخ جنگ صحبت مي شود. اين بار 
سوسنگرد كاماًل سقوط مي كند؟ 

مثل قضيه خرمشهر و مقاومتش، اينجا هم 
درگيري ب��ه خيابان ها و كوچه هاي ش��هر 
مي كشد. ش��هيد تجاليي يكي از نيروهاي 
ش��اخصي بود كه آنجا حضور داش��ت و به 
همراه ديگر مدافعان وجب به وجب از شهر 
دفاع مي كردند، اما هنوز كار به سقوط شهر 
نكشيده بود كه با فرمان امام مبني بر اينكه 
»سوس��نگرد بايد همين فردا آزاد ش��ود« 
قرار مي ش��ود ارتش و س��پاه يك عمليات 
مشترك براي شكس��تن محاصره اين شهر 
انجام دهند، اما با كارشكني بني صدر، گفته 
مي شود تانك هاي تيپ دوم دزفول به اين 
عملي��ات ورود نخواهند ك��رد. مقام معظم 
رهبري كه آن موقع نماينده امام در شوراي 
عالي دفاع بود، از قضيه كارشكني بني صدر 
مطلع مي ش��ود و در رايزني هايي كه ايشان 
با بيت امام داش��تند، حضرت امام دس��تور 
مي دهند تيپ دو در عمليات شركت كنند 
و نيازي به اجازه بني صدر نيست. بنابراين 

يگان مربوطه نيز به كمك نيروهاي شهيد 
چمران مي آيد و حصر سوس��نگرد براي بار 
دوم شكسته مي شود و نيروهاي دشمن از 

اطراف اين شهر پراكنده مي شوند. 
اين همه توج�ه نيروه�اي بعثي به 
سوس�نگرد و در مقاب�ل، اهتم�ام 
نيروهاي ما به آزادي اين شهر براي 

چه بود؟
سوس��نگرد در 50 كيلومت��ري ش��مال 
غرب اهواز قرار داش��ت. اين شهر به همراه 

حميديه يك محور را تشكيل مي دادند كه 
مي توانست باعث دستيابي نيروهاي دشمن 
به اهواز ش��ود. در واقع محور سوس��نگرد- 
حميدي��ه- اهواز يك��ي از محورهاي اصلي 
هجوم دش��من به خوزس��تان بود. چطور 
آنها در جنوب خوزس��تان تصرف خرمشهر 
و آبادان را در دستور كار داشتند، اينجا هم 
مي خواستند با تصرف سوس��نگرد، امكان 
اس��تيالي خودش��ان به كل خوزس��تان يا 
حتی المقدور به مراكز مهم آن را تس��هيل 

كنند. 
سوسنگرد س�ه بار دست به دست 
مي ش�ود، اما غالبًا اينط�ور عنوان 
مي كنند كه با آزادي آن در 26 آبان 
59 قضي�ه س�قوط اين ش�هر براي 
هميشه مرتفع مي شود. بار سوم چه 

زمانی اين شهر تهديد شد؟
وضعيت سوس��نگرد از اواخر آبان 59 كه 
آزاد  شد تا اواسط دي ماه 59 كه عمليات 
نصر به فرماندهي بني ص��در انجام گرفت 
تقريب��اً پايدار ب��ود. وقتي عملي��ات نصر 

از دش��ت هويزه انجام گرف��ت و يك روز 
بعد نيز با عدم الفتح رو به رو ش��د، دشمن 
دوباره تصميم گرفت اين ش��هر را تصرف 
كند. براي آخرين ب��ار در ۱۸ دي ۱359 
واحد هاي ارتش عراق از سمت جاده هويزه 
به مواضع رزمندگان در سوسنگرد حمله 
كردند. اين بار نيز با پرتاب س��ه موش��ك 
»تاو« از س��وي گروه س��وار زرهي ارتش 
ايران كه س��ه تانك عراقي را منهدم كرد، 
بعثي ها از پيشروي بازماندند و اين بار نيز 
حمله به سوس��نگرد ناكام مان��د. در واقع 
تالش مجدد عراق براي گرفتن سوسنگرد 
مثل دو ب��ار قبلي چندان ق��وي نبود و در 
همان ابتداي حركت ناكام ماند. بنابراين 
آزادي آن در 26 آبان 59 را بايد يك نقطه 
عطف در موضوع اين شهر در دفاع مقدس 
بدانيم، چراكه بعد از آن وضعيت نس��بتاً 
پايداري در سوس��نگرد برقرار ش��د و بعد 
از عمليات الي بي��ت المقدس هم عراق از 
هويزه عقب نش��يني كرد و خطر از ش��هر 

سوسنگرد براي هميشه دفع شد. 

سوسنگرد
  كليد دستيابي دشمن 
به مركز خوزستان بود

مقام معظم رهبري كه آن موقع نماينده 
امام در شوراي عالي دفاع بود، از قضيه 
كارش�كني بني صدر مطلع مي شود 
و در رايزني هاي�ي كه ايش�ان با بيت 
امام داش�تند، حضرت امام دس�تور 
مي دهند تيپ دو در عمليات شركت 
كنند و نيازي به اجازه بني صدر نيست

  عليرضا محمدي
سوسنگرد در جبهه مياني خوزستان ماجراي غريبي داشت. دشمن اگر مي خواست از 
سمت شمال غرب خودش را به اهواز برساند، بايد از سوسنگرد عبور مي كرد. اين شهر 
يك جور موقعيت استراتژيكي داشت كه باعث مي شد زد و خورد آنجا زياد باشد و سه 
بار دست به دست شود. در گفت وگو با محمود محمودي از راويان دفاع مقدس نگاهي به 
شرايط سوسنگرد در اولين ماه هاي جنگ مي اندازيم. شهري كه 42 سال پيش در چنين 

روزهايي مجدد توسط دشمن مورد تهديد قرار گرفت. 

   داماد سادات 
پ��درم عش��ق و ارادت عجيبي به خاندان س��ادات 
مخصوصاً به حض��رت فاطمه)س( داش��ت. خيلي 
دوست داش��ت داماد حضرت زهرا)س( باشد. مادر 
مي گفت  وقتي به خواس��تگاري  ام آمد، پدرم گفت 
چون شما سواد قرآني داريد، ما شما را قبول كرديم... 
بابا هميش��ه به مادرم خيلي احترام مي گذاش��ت. 
يك بار از ايشان پرسيدم پدر! خيلي براي مادر ارزش 
قائلي؟ گفت تمام سختي هاي زندگي دوش مادرت 
است. اگر بروم جبهه و شهيد بشوم او بايد سختي ها 
را تحمل كند. در ضمن يادت باشد مادرت سيد هم 
اس��ت.  مس��جد، روبه  روي خانه  مان بود. هر روز كه 
صداي طنين  انداز »اهلل  اكبر« از مناره ها بلند مي  شد، 
دست من و بچه ها را مي  گرفت و با خودش به مسجد 
مي  برد. اعتقادش اين بود كه بچه ها از كودكي بايد 

عادت به رفتن به مسجد كنند. 
   اعزام به جبهه 

مادرم از نحوه اعزام به جبهه بابا مي گفت شب پنجم 
محرم بود، يكباره پدرت آمد و گفت سيده خانم! اسم 
نوش��تم مي  خواهم جبهه بروم. با تعجب گفتم چه 
مي  گويي؟ جبهه چيست؟ حاال كه پسرمان حسن 
در جبهه   است! تو بروي من با هفت بچه قدونيم  قد 
چه كنم؟ حرف حرف خودش بود و مدام دم از رفتن 
مي  زد. مي  گفت حسن باشد و درس بخواند و ادامه 
تحصيل بدهد تا ب��ه درد جامعه بخ��ورد. مي  گفت 
بچه ها بايد اينجا باشند. من مي  خواهم بروم. مدتي 
در جبه��ه بود و برگش��ت. چن��د روزي از ماندنش 
نگذشته بود كه دوباره هواي رفتن به سرش زد. گفتم 
نمي  گويم نرو ولي بگذار بچه ها بزرگ  تر شوند و آنها 
بروند. با لبخندي كه در عمق نگاهش موج مي  زد، در 
پاسخم گفت خانم  جان! سيده خانم! من كه يك دفعه 
رفتم، مي  دانم چه خبر است. شما نمي  داني. واقعاً اگر 

آدم آنجا برود، ساخته مي  شود، انسان مي  شود.
بدجور دلش به جبهه گير كرده بود و زمزمه كالمش 
جبهه بود و ميدان و تير و تركش. مي  گفت مكه كه 
رفتم. يك دختر و يك پس��رم هم كه ازدواج كردند. 

ديگر هيچ آرزويي ندارم.

   آبياري و حمام روستا !
شهيد تا آنجا كه مي  توانست دست خير و محبتش 
را بر سر همگان مي  كشيد. خدماتش به مردم خيلي 
زياد بود. از وقتي به   عنوان ش��وراي روس��تا معرفي 
شده بود، پدر را نمي ديديم. كارهاي حمام، آبياري 
باغ  ها و خيلي از كارهاي ديگر به عهده او بود. حتي 
زمين  هاي مردم را آبياري مي  كرد. همه اين كارها را 
وقتي از جبهه مي آمد، انجام مي داد. به او مي گفتيم 
چرا اين همه كار مي كني؟ مي گفت كار روستا نبايد 
زمين بماند. مي گفتيم پس چ��را  جبهه مي رويد؟ 
هميشه روستا باشيد و به مردم كمك كنيد! مي گفت 
آنجا بيشتر مي ش��ود خدمت كرد. با رفتن به جبهه 

حرف امام)ره( را گوش مي كنيم.
   توصيه هاي پدرانه

شب آخرين اعزام پدرم را هيچ گاه از ياد نمي برم. در 
آخرين لحظات وداع، سرم را روي زانوي پدر گذاشتم. 
پدر از سر مهرباني دستي بر سرم كشيد و گفت نمازت 
را بخوان و فراموش نكن! درس��ت را خوب بخوان و 
مادر را اذيت نكنيد. او گوهر زندگي شماست. پدرم 
رفت تا ناموس و شرفش حفظ شود و از ميهنش دفاع 
كند. مي خواست ما بمانيم و درس بخوانيم تا بتوانيم 

بهترين خدمت را به جامعه و كشورمان كنيم. 
 در بخش هاي�ي از وصيتنام�ه ش�هيد 

مي خوانيم:  
»... شهادت تقديري اس��ت الهي كه نصيب همه 
افراد نمي  شود. اينجانب بر حسب وظيفه شرعي و 
به حكم خدا و به فرمان امام امت، پيشواي شيعيان 
جهان اس��الم كه فرمود: »رفتن ب��ه جبهه و دفاع 
از اس��الم واجب كفايي مي  باش��د و جبهه ها را پر 
كنيد« عازم جبهه هاي حق عليه باطل ش��دم كه 
از اسالم عزيز دفاع كنم. اين ميراث اسالم  داري از 
نسل آدم تا خاتم پيامبران محمد)ص( و علي)ع( 
و حسين)ع( شهيد دش��ت كربال و تا اين زمان كه 
نايب امام   زمان)عج( خميني بت  ش��كن، اين پير 
جماران، مي  باشد.  و پيام من به شما ملت هميشه 
در صحنه ايران اين است كه هيچ وقت امام)ره( را 

تنها نگذاريد و...«

    مبينا شانلو 
قربانعلي در سال 1321 در روستاي طزره به دنيا آمد. سوم ابتدايي درس را رها كرد و براي تأمين 
هزينه خانواده به كشاورزي پرداخت. در روستاي بق دامغان، زندگي مشترك را با همسرش شروع 
كرد و صاحب هفت فرزند شد. سال  ها در روستا عضو شورا بود. به مردم در كار حمام  سازي، آبياري 
و... كمك مي كرد. با شروع جنگ از طرف بس�يج به جبهه رفت. مدت ها به  عنوان تك  تيرانداز 
خدمت كرد. تا اينكه 17 مه�ر 1365، با برخورد تركش به او در ج�اده خندِق جزيره مجنون به 

شهادت رسيد. آنچه در پي مي آيد ماحصل همكالمي ما با ابراهيم غربا فرزند شهيد است. 

گفت وگو

باباوقتيازجبههبرميگشت
خادميمردمروستاراميكرد

گفت وگوي»جوان« با فرزند شهيد قربانعلي غربا
 از شهداي دوران دفاع مقدس

  احمد تبريزي
خاص بودن از همان زم�ان تولد همراه 
برخ�ي انس�ان ها زاده مي ش�ود. اي�ن 
انس�ان هاي خاص با مراقبت هايي كه از 
خودش�ان به عمل مي آورند، به مرحله 
 پاك�ي، درس�تي و اخ�الص در زندگي 
مي رس�ند و ديگر چيزي ج�ز رضايت 
معبود نمي بينند و تمام كارهايشان رنگ 
و بوي خدايي مي گيرد. براي رسيدن به 
چنين جايگاهي بايد از خودشناسي به 
خداشناسي رسيد و هر لحظه زندگي را 

با عشق الهي زندگي كرد. 
     

  برنامه خودسازي شهيد
ش��هيد طلبه حبي��ب روزي طل��ب يكي از 
آگاه ترين و عالم ترين ش��هداي دفاع مقدس 
است. او خودسازي  را از همان سنين كودكي 
ش��روع كرد و با پرهيز از گناه��ان به دنبال 
پاك زيستن بود. همانطور كه سعي مي كرد 
دروغ نگويد، غيبت نكند و از سخن چيني و 
تهمت به دور باشد، به همان اندازه هم با قرآن 
مأنوس و خواندن قرآن به يكي از عادت هاي 

زيباي زندگي اش تبديل شده بود. 
اين برنامه خودس��ازي،  ه��ر روز روح و جان 
حبيب را صيقل مي داد و وجودش را پذيراي 
عشق به خدا مي كرد. هر چه مي گذشت، عطش 
شهيد روزي طلب براي خداجويي و حق خواهي 
بيشتر مي شد. در سنين جواني با وجود اينكه 
در رشته جامعه شناسي تهران پذيرفته شده 
بود، همزمان با تحصيل در دانشگاه، هفته اي 
دو، سه روز به قم مي رفت و در حوزه علميه به 

يادگيري علوم اسالمي مي پرداخت. 
همين به كم راض��ي نبودن، جان مش��تاق 
حبيب را پروار  كرد. زمان��ي كه آتش جنگ 
تحميلي در كش��ور زبانه كش��يد خيلي زود 
متوجه شد كه دانشگاه واقعي در جبهه هاست. 
خيلي زود لباس رزم به تن كرد و خودش را 
به جبهه ها رساند و ديگران را نيز به حضور در 

جبهه تشويق مي كرد. 
  استشمام بوي بهشت

شهيد روزي طلب با آگاهي، دانش و معرفتش، 
جبهه ها را به زيباترين شكل ممكن مي ديد. 
گاهي  با تعبيري  لطيف به دوستانش  مي گفت : 
»وادي  مقّدس  ُطوي « همين جاست . جبهه  را 

سرزميني   يافته بود  كه  بويي  از بهشت  در آن 
جاري و س��اري بود. همرزمانش بر اين نكته 
صحه مي گذارند كه حبيب واقعاً بوي  بهشت  

را در جبهه  استشمام  مي كرد. 
او جبه��ه  را ب��ه  معن��اي  واقع��ي  دانش��گاه  
خداشناسي  مي دانست . در يادداشت هايش  
درباره جبهه  به زيبايي مي نويسد: »به  درياي  
رحمتي  وارد شده ايم  و در آن  دريا پاك  شدن  
خويش  را و زدوده  شدن  غبارهاي  قلبمان  را با 

تمام  وجود حس  مي كنيم.«
حبي��ب روزي طل��ب ۱9 آب��ان ۱36۱ و در 
جريان عمليات محرم ب��ه آرزوي قلبي اش 
رسيد و به ديدار معبودش شتافت. دوستانش 
مي گويند او شب  ش��هادتش  در پوست  خود 
نمي گنجي��د و يكپارچ��ه  ش��ور، ش��عف  و 
عشق  ش��ده  بود. همه  از ش��مع  وجود او نور 
مي گرفتن��د و   از حرارتش  گرم  مي ش��دند. 
بارها  براي  نيروها چني��ن خوانده بود: »زير 
شمشير غمش  رقص كنان  بايد رفت/ كان كه 

شد كشته او نيك  سرانجام  افتاد.«
  آرزوي مفقوداالثري

ش��هيد روزي طلب قبل از ش��هادتش آرزوي 

مفقوداالثري كرده و آن را در خاطراتش نوشته 
بود. ش��هيد در خاطراتش چنين مي نويسد: 
»صبح پنج شنبه بر سر تربت شهيدان رفتيم. 
اول بار است كه با مادرم به زيارت شهدا مي روم. 
سر قبر ش��هداي تازه به خاك س��پرده شده 
مي رويم، جسمش��ان را مي گوي��م، بعضي ها 
جسمش��ان هم به آس��مان مي رود، بعضی ها 
كه جسمشان هم از جنس روحشان مي شود، 
آنهايي ك��ه جسمش��ان از جنس روحش��ان 
مي شود قبل از رفتنشان هم اينجا ديگر صحبت 
ناجنس برايشان عذابي اليم مي شود. بگذريم 
خدا كند كه جسم ما هم برجاي نماند؛ اين را 

بارها به بچه ها گفته ام هيچ دلم نمي خواهد از 
جسمم ذره اي بر خاك بماند، رجعت به طرف 
خدا حق است و اين حق هر چه تمام عيارتر، 
حق تر. به بچه ها گفتم اگر از جسمم اثري ماند 
بر آن سنگي نيندازيد و اگر سنگي گذاشتيد 

روي آن اسمم را ننويسيد.«
شهيد روزي طلب در جريان عمليات محرم 
به عنوان يك خط شكن تمام عيار وارد صحنه 
شد و رشادت هاي عجيبي از خود نشان داد 
تا اينكه در اين عمليات در تپه ۱75 شرهاني 
همانگونه كه خود مي خواست، مفقود الپيكر 

شد و عاشقانه به سوي خدا پر كشيد. 

جدول

پاسخ جدول شماره 6623

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6624

از باال به پايين
  ۱-يادداشت كردن مطلبي روي برگه – ميمون س��نگين وزن   2-هيدروتراپي – مساحت فضاي قابل استفاده 
هر واحد مسكوني    3-ركورددار گلزنی در تيم ملی و منچستريونايتد انگليس – وحشي – سه كيلو – مادر لر    
4-از قديم گفته اند به نوبت اس��ت – از ورزش هاي آبي با قايق – درنورديدن   5-صنم – س��الح زنبور – نام قديم 
يزد – حرف خطاب – چاره   6-ويتامين نور خورشيد – ساز تيره – آهسته آهسته   7-سوغات اصفهان – اشكاالت 
نرم افزاری – ز سستي زايد   ۸-آب روستايي – ويژگي آنچه به آس��انی بتوان به آن رسيد يا دريافت كرد – خدا   
9-حامي – حصه و بهره – آزاده كربال   ۱0-عرصه ورزش بوكس – كارزار – برجستگي الستيك   ۱۱-كشنده 
بي صدا – نفس – ميوه خوب – پسوند نگهدارنده – قلب دوم   ۱2-بخشي از جامعه انساني – محل كار كارمند – 
پرهيزگاران   ۱3-آش – نوعي زغال سنگ – تلخ – تعداد۱2 دوجين   ۱4-رهاشده از تعلقات دنيوي – نجابت    

۱5-مكمل كبكبه - مسئوليت اجراي قوانين مجلس را بر عهده دارد

   از راست به چپ
  ۱- حكيم اسالمي ملقب به معلم ثاني – گاو مقدس مصريان – س��از زهي    2- خشكي – عضو شنوايي – ترش و 
شيرين – صدايش طنين زندگي است   3- ميسر – سدي در جنوب – خيس – جنگ   4-غذاي سنتي اصفهاني ها – 
كشور باسوادان – حيوان مسابقه اي   5-پايتخت ايتاليا – حرف نداري – اتيكت – انتها   6-صداي عدالت – استخوان 
پاشنة پا– مغازه كوچك   7-كم – بيدار و هوشيار – ماشين دارد اما بعضي ها ندارند   ۸-شهر برج طغرل – از كلمات 
شرط – ماه خورشيد – عدد هندسي    9-از نماز هاي واجب – ميوه تازه به بازار آمده – هم داستان همايون    ۱0-از 
گناهان كبيره – نادرست – سينماي فاجعه آفرين آبادان   ۱۱-پسوند حاصل مصدر – نخست وزير سابق انگليس – 
مخفف هستم – چسبناك   ۱2-دعاي زير لب – سردار – لذتی كه در عفو است در آن نيست    ۱3-پايتخت مراكش 
– فلز رسانا – بيست ودومين سورۀ قرآن كريم– گوشت ريز سرخ كرده جهت نگاهداری طوالنی   ۱4-پول ژاپن – تير 

پيكاندار – دشمن درخت – ساز اختراعی كريستوفری   ۱5-شيشه آزمايشگاه – حسرت– كنايه از شجاع و دالور

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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 هـ ت ف ر د ا ب ر ب  ل گ ا ل ا 1
 م  ن ي م ظ ا ك  ف ي ل  ق س 2
 ا س  م ا هـ س  م و س و م  ت 3
 ت ي ز  و ر  س ل  هـ ت س هـ ا 4
 ي م ا هـ ن  س ا م ش  ن ا ش ن 5
 ت ا هـ  د ر و ب ل ي ب  م ا ب 6
  ن د ع  ز و ر  ر ي ق  م و 7
 ا  ي ن ا م ا  ر ا ت ف ك  ل 8
 ج ك  ب ر ا  ا هـ ب  ر م ا  9
 ر و ا  ي ر ا د ر هـ ش  ا ن ز 10
 ا ر ك ا  ي ل ا و  و د ن ا ن 11
 ي ك د و ر  ر ك  و ل  هـ ب گ 12
 ح  ش ا م ا د  ي ر و ك  ت ب 13
 ك ج  ن ا ب  ر ا ت خ ا س  ا 14
 م ا ن ي د  ي گ ن ر ف هـ ت ش ر 15
 

3 5
8 5 4

7 1
8 2
3 2 7 9

6 8
1 8 6

5 1 7
4 3

684395271
293871564
571246398
846139725
327584916
159762483
418957632
935628147
762413859

نگاهي به وضعيت سوسنگرد در جنگ تحميلي
 در گفت وگوي »جوان« با يك راوي دفاع مقدس


