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24 آبان 59 سالروز محاصره سوسنگرد
شهري كه 3 بار محاصره شد

  عليرضا محمدي
سوسنگرد شهري در استان خوزستان 
اس�ت که نامش با نام هاي بزرگي همراه 
است. شهيدان علي غيور اصلي، حبيب 
شریفي، علي تجالیي، مصطفي چمران 
و... همگي رزمن�دگان بزرگي بودند که 
در روند مقاومت یا آزادسازي چند باره 
این ش�هر، نقش مهم�ي ایف�ا کرده اند. 
سوس�نگرد یك بار به اش�غال دش�من 
درآمد و دوبار نيز محاصره ش�د. هر بار 
یكي از نام هایي که آورده شد،حماسه ها 
خلق کردند و نام سوسنگرد را در دفتر 
تاریخ دفاع مقدس جاودانه س�اختند. 

  حبيب شریفي
سوس��نگرد در جبهه مياني خوزس��تان، 
در مس��ير اهواز ق��رار دارد. دش��من اگر 
مي خواس��ت از ش��مال، مرك��ز اس��تان 
خوزستان را تهديد كند بايد از سوسنگرد و 
حميديه عبور مي كرد. بعثي ها اولين بار در 
تاريخ ششم مهرماه 1359 وارد سوسنگرد 
شدند. نيروي عمده اي در اين شهر وجود 
نداش��ت و خط پدافندي محكمي نيز دور 
سوسنگرد كش��يده نش��ده بود، بنابراين 
دشمن فكر مي كرد اشغال اين شهر چندان 

مشكل نباشد. 
داس��تان اس��ارت حبيب ش��ريفي اولين 
فرمانده سپاه سوسنگرد و همسرش خديجه 
ميرش��كاري در همين مقطع رقم خورد. 
ش��ريفي كه با اندك نيروهايش مقاومت 

جانانه اي در برابر تانك هاي لشكر9 زرهي 
عراق انجام داده بود، در حالي كه نيمي از 
شهر به اشغال دشمن درآمده بود خود به 
داخل سوسنگرد برگشت تا همسر جوانش 
را از اسارت توس��ط بعثي ها رهايي بخشد. 
آنها قصد داشتند از جاده اهواز- سوسنگرد 
از مهلكه دور ش��وند كه توس��ط نيروهاي 
دش��من مورد حمله قرار گرفتند و هر دو 
اسير ش��دند. خانم ميرش��كاري يك سال 
و اندي بعد آزاد ش��د، اما از حبيب شريفي 
ديگ��ر خبري به دس��ت نيام��د. گويي در 

اسارت به شهادت رسيده بود. 
بعثي ها بعد از اينكه تعدادي از ايادي خود را 
از ميان مردم شهر به عنوان مسئوالن شهر 
انتخاب كردند، از سوسنگرد خارج شدند و 
به طرف اهواز پيشروي كردند. بعد از رفتن 
بعثي ها برخي از جوانان انقالبي ش��هر به 
سوي فرمانداري رفتند و ساختمانش را با 

نارنجك مورد حمله قرار دادند. 
 علي غيور اصلي

تنها سه روز بعد از اولين اشغال سوسنگرد، 
علي غيور اصلي كه از تكاوران ارتشي مأمور 
به س��پاه بود، با تعداد اندكي از نيروهايش 
شبيخوني عليه بعثي ها اجرا كرد كه باعث 
فرار دشمن تا مرز چذابه شد. به اين ترتيب 

سوسنگرد از اولين اشغال خود رهايي يافت، 
اما جيپ حامل غيور اصلي در راه بازگشت 
از عمليات با يك كمپرسي تصادف كرد و 

غيور اصلي به شهادت رسيد. 
  علي رگبار

بعد از آزادسازي شهر، آن دسته از عوامل 
دشمن كه به كشورشان خيانت كرده بودند 
دستگير و محاكمه شدند. سپس تعدادي از 
رزمندگان از نقاط مختلف كشور خصوصا 
آذربايجان به اين شهر رفتند تا از سوسنگرد 
در برابر حمالت آتي دش��من دفاع كنند. 
شهيد علي تجاليي كه به خاطر سختگيري 
در آموزش نيروها به علي رگبار معروف بود، 
فرماندهي مدافعان شهر را برعهده داشت. 
به دليل عدم وجود خ��ط منظم و قوي در 
مرزها، بعثي ها دوباره از 23 آبان به سمت 
سوسنگرد پيش��روي كردند. آنها روز 24 
آبان شهر را به محاصره درآوردند اما اين بار 
حريف قدري چون عل��ي تجاليي و حدود 
300 رزمن��ده همراهش در براب��ر آنها به 
خوبي مقاومت كردند. دو روز تمام عراقي ها 
هر چه زدند به در بس��ته زدند. مدافعان به 
خوبي از ش��هر دفاع كردند و تع��داد قابل 
توجهي از س��ربازان دش��من را به هالكت 

رساندند. 
  مصطفي چمران

در شرايطي كه اوضاع سوس��نگرد بغرنج 
ش��ده بود، علي تجاليي از طريق تماس با 
آيت اهلل مدني اوضاع شهر را به اطالع امام 

رساند. امام نيز فرمان تاريخي »سوسنگرد 
بايد تا فردا آزاد ش��ود« را اب��الغ كردند. با 
هماهنگي هاي��ي كه مق��ام معظم رهبري 
به عنوان نماين��ده امام در ش��وراي عالي 
دفاع ب��ا فرمانده لش��كر 92 زره��ي اهواز 
انجام دادند، آن دس��ته از تانك هاي تيپ 
دوم زرهي دزفول كه قرار بود در عمليات 
شركت نكنند، آماده عمليات شدند. شهيد 
چمران نيز همراه تعدادي از نيروهاي ستاد 
جنگ هاي نامنظم به س��وي سوس��نگرد 
رف��ت و عمليات آزادس��ازي اين ش��هر از 
بامداد 26 آبان 59 تا س��اعت 2:30 عصر 
به طول انجاميد. در اين س��اعت، عراقي ها 
باز پا به فرار گذاشتند و سوسنگرد براي بار 

دوم آزاد شد. 
پس از مدتي و بعد از دفع عمليات »نصر« 
ارتش عراق باز هم عزم خود را براي تهاجم 
به سوسنگرد جزم كرد. براي آخرين بار در 
1۸ دي ماه 1359 واحدهاي ارتش عراق از 
سمت جاده هويزه به مواضع رزمندگان در 
سوسنگرد حمله كردند. اين بار نيز با پرتاب 
سه موشك »تاو« از سوي گروه سوار زرهي 
ارتش ايران كه س��ه تانك عراقي را منهدم 
كرد، بعثي ها از پيشروي بازماندند و اين بار 

نيز حمله به سوسنگرد ناكام ماند. 
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  زینب محمودي عالمي
این روزها ک�ه برخي س�عي مي کنند جاي 
جالد و قربان�ي را عوض کنند خوب اس�ت 
نگاهي ب�ه جنای�ات منافقي�ن بيندازیم تا 
یادمان باش�د چ�ه جنایاتي به مل�ت ایران 
روا ش�ده اس�ت. منافقي�ن، همان ه�ا ک�ه 
اکنون مظل�وم نمایي مي کنند در گذش�ته 
نه چن�دان دور بس�ياري از هموطنان خود 
را تنها به ج�رم دفاع از نظام اس�المي ترور 
مي کردن�د. ربابه نورای�ي آش�تياني، مادر 
ش�هيدان علي و حمي�د صفاري اس�ت که 
پسرش علي سال 61 توسط منافقين و جلوي 
چش�مان پدرش ترور ش�د. پس�ر دیگرش 
حميد ني�ز س�ال 67 در عملي�ات کربالي 
7 در اندیمش�ك به شهادت رس�يد. آنچه 
مي خوانيد حاصل همكالمي م�ا با بانو ربابه 
نورایي آشتياني است که از نظرتان مي گذرد. 

      
 از خودت�ان بگویيد. اصالت�ًا اهل کجا 

هستيد و چه سالي ازدواج کردید؟
من متولد سال 1322 هس��تم. من و همسرم 
اصالتاً اهل آش��تيان هستيم. نس��بت فاميلي 
دوري داشتيم و س��ال 1339 ازدواج كرديم. 
همان س��ال از آش��تيان به تهران آمديم. اول 
محله جابري تهران ساكن بوديم. سال 1340 
خدا پسر دوقلو به نام هاي علي و حسين به ما 
داد. علي پسر بزرگم بود كه 22 شهريور سال 
1361 در مغازه پدرش توس��ط منافقين ترور 
شد. س��ال 44 پس��رم رضا به دنيا آمد و سال 
1347 خدا حميد را به ما داد. پس��ر كوچكم 
حميد س��ال 1367 در عمليات كربالي 7 در 
انديمشك شهيد ش��د. پس��ر ديگرم حسين 
االن بازنشس��ته آموزش و پرورش است. رضا 
يك كارخانه كوچك در اط��راف تهران دارد و 
مي گويد رهبر معظم انقالب دستور دادند كه 
اقتصاد مقاومتي بايد در مملكت پياده ش��ود. 
ميلگ��رد توليد مي كنن��د تا از خ��ارج واردات 

نداشته باشيم. 
چ�را منافقي�ن عل�ي را در ليس�ت 

ترورشان قرار دادند؟ 
زمان پيروزي انقالب ما تا آنجا كه مي توانستيم 
به تظاهرات ضد پهلوي مي رفتي��م. بچه ها با 
پدرشان به تظاهرات مي رفتند. مسجد و نماز 
جمعه و هر جا كه براي انقالب الزم بود حضور 
داش��تيم. اينطور نبود كه بي تف��اوت در خانه 
بنش��ينيم. ابتداي زندگي مان همسرم مغازه 
خواربارفروش��ي در كوچه برهمند داش��ت و 
همان محل زندگي مي كرديم و بعد به خيابان 
مجاهدي��ن بين ش��هدا و بهارس��تان آمديم. 
همس��رم تا زماني كه زنده بود نماز جمعه اش 
ترك نمي ش��د. منافقين براي ترور همس��رم 
آمده بودند. به دليل اينكه عكس امام خميني 
و شهيد بهشتي را در مغازه اش نصب كرده بود 
فهميده بودند كه او حزب اللهي است. منافقين 
پيام دادند چند نفر از اهالي اين كوچه را ترور 
مي كنيم. ما باور نمي كرديم. همسرم مي گفت 
من يك كاس��ب جزء هس��تم كاره اي نيستم. 
منافقين اينطور مي گويند كه ما را بترسانند. 
بعداً كه ترور شد فهميديم نقشه از پيش تعيين 

شده بود. 
گویا عل�ي را جلوي چش�مان پدرش 

ترور کردند؟
عل��ي پ��س از پاي��ان تحصيالت متوس��طه 
به جهاد س��ازندگي رفت و پ��س از يك دوره 
كوتاه آموزشي براي برق رساني به روستاهاي 
محروم اطراف ورامين اعزام ش��د و با فعاليتي 
ش��بانه روزي به اتفاق يارانش در مدت زماني 

كوتاه قريب به 47 روستاي منطقه را صاحب 
برق كرد. 

علي 22 ماه در جبهه خدمت ك��رده بود. 10 
روز به مرخصي آمد تا دوب��اره برگردد. روزي 
كه علي را ترور كردند كوپن برنج اعالم ش��ده 
بود. همسرم چون مغازه خواربارفروشي داشت 
مردم جمع شده بودند تا برنج كوپني بگيرند. 
مغازه ش��لوغ بود. مردم صف بسته بودند. علي 
در خانه نشس��ته بود يكدفعه گف��ت بروم به 
حاجي كمك كن��م. رفته بود مغازه. س��ه نفر 
اعتراض كردند كه آقا در صف بايست نرو جلو. 
يك نفر از بين جمعيت گفت اين پسر حاجي 
است مي خواهد به پدرش كمك كند. منافقين 
دو نفر بودند كه اسلحه شان را در گوني مخفي 
كرده بودند و در ص��ف مردم بودن��د تا مردم 
گفتند اين پس��ر حاج��ي اس��ت، منافقين به 
همسرم گفتند دست ها باال. حاجي روي زمين 
نشست. منافقين ش��روع به تيراندازي كردند. 
مغازه پر از دود ش��ده بود. علي ما هنوز نرفته 
بود پشت  ترازو. وقتي فهميد اين دو نفر منافق 
هس��تند با آنها درگير ش��د. آنها مسلح بودند 
پسرم دست خالي بود و اسلحه نداشت. علي را 
جلوي چشم پدرش به رگبار بستند. بنده خدا 
همسرم هميش��ه داغ علي را داشت. 15 سال 
پيش هم به رحمت خدا رف��ت. به هر حال آن 
روز مردم ترسيده بودند و پراكنده شدند و سه 
نفر از اهالي كوچه آمدند از پسر و همسرم دفاع 
كنند كه منافقين آنها را هم به رگبار بس��تند. 
يك نفر از ناحيه شانه تير خورده بود و جانباز 
و دستش فلج شد. همسايه روبه روي ما وقتي 
از پنجره ديده بود از مغ��ازه صداي تيراندازي 
مي آيد پابرهنه دوي��ده بود و براي كمك آمده 
بود. به منافقين گفته بود فالن فالن شده ها با 
اين پيرمرد چه كار داريد من 20 سال در اين 
محل از اين مرد بدي نديدم. چرا او را مي زنيد؟! 
منافق به دوستش گفته بود او را هم بزن. بعد به 
پاي او تير زده بودند. مردم را در كوچه به رگبار 
بسته بودند تا دستگير نش��وند. بعد منافقين 
س��وار موتور ش��دند و فرار  كردند. سال بعد از 
زندان اوين با ما تماس گرفتند كه قاتل پس��ر 
شما پيدا ش��ده و مي خواهيم اعدامش كنيم. 
اگر حرفي داريد بياييد بزنيد. ما كه رفتيم پسر 

دومم كه ُقل برادرش علي بود جبهه بود. پسر 
ديگرم رضا همراهمان آمد. ش��هيد الجوردي 
هم آنجا بود. به ما گفتن��د اگر صحبتي با اينها 
داريد بگوييد. پسرم رضا رفت به منافقين گفت 
چرا برادرم را كش��تيد؟ برادرم جز خدمت به 
مردم و جبه��ه كاري نكرد، دس��تمزدش اين 
نبود كه شما داديد. يكي از منافقين سرش را 
بلند كرد و گفت برادرت كي بود. پسرم گفت 
علي صفاري. منافق گفت من چه مي دانم علي 
صفاري كيست؟ ما آنقدر آدم كشتيم كه اصاًل 

نمي دانيم علي صفاري  كي هست. 
از پسرتان حميد بگویيد.

 حمي��د 9 خرداد س��ال 47 متولد ش��ده بود. 
فرزند آخ��رم بود. معل��م قرآن و اخ��الق بود. 
مي گفت وظيفه ش��رعي مان اس��ت به جبهه 
برويم. دانش��جوي سال دوم رش��ته پزشكي 
دانشگاه علوم پزش��كي ايران بود. در دانشگاه 

اعالم كرد بچه ها اولين وظيفه مان جبهه و بعد 
درس خواندن است. امام خميني فرمان دادند 
جبهه الزم اس��ت، پس واجب است به جبهه 
برويم. ب��ا حرف هايش 13 نفر از دوس��تانش 
اعالم آمادگي كردند و با ه��م به جبهه رفتند. 
حميد عضو بسيج دانش��گاه و مسجد جابري 
بود. شش��م ماه مبارك رمضان به جبهه رفت 
و آخر ماه رمضان سال 67 در سن 20 سالگي 
در عمليات كربالي 7 در انديمشك شهيد شد. 
يك هفته پيكرش را ب��ه خاطر هجوم بعثي ها 
نتوانستند بياورند و بعد از يك هفته پيكر او و 

دو همرزمش را آوردند. 
روش تربيت�ي ش�ما چگونه ب�ود که 
فرزندانتان در راه اسالم و انقالب قدم 

گذاشتند؟
بچه ها از اول اسالمي و متدين بودند. آنها را به 
كالس قرآن مي فرستادم. بستگانمان زمان قبل 
از انقالب تلويزيون داش��تند ولي ما نداشتيم. 
حتي به مدارسي كه معلم زن بي حجاب داشت 
پسرانم را نمي فرستادم. پس��ران دوقلو علي و 
حسين را به دبيرستان خوارزمي و پسر ديگرم 
حميد را دبيرستان مدرس فرستاديم. از آنجا 
كه ديپلم��ش را گرفت كنكور پزش��كي قبول 
ش��د. بچه ها با پدرشان به مس��جد مي رفتند. 
از كودكي يادشان داده بودم كه خداشناس و 
ديندار باشند. بايد پشتيبان ائمه اطهار باشند 

و ائمه را بشناسند. 
دو ماه مانده بود تا س��ربازي علي تمام ش��ود. 

يكي از دوستانش به فرمانده شان گفته بود اين 
خانواده سه  فرزندش در جبهه است. دوقلوها 
هر دو س��رباز و در جبه��ه بودند. رض��ا هم از 
طرف بسيج به جبهه مي رفت. از محل خدمت 
عل��ي تصميم گرفتند ت��ا او را به پ��ادگان 21 
حمزه تهران بفرستند. همان روزي كه علي به 
مرخصي آمد يك كاسب محلمان را ترور كرده 
بودند. گفتم علي چرا اينقدر دير آمدي؟ نگران 
بودم. علي گفت نه بابا ش��ما ك��ه كار خودتان 
را كردي��د. گفتم چ��كار كرديم؟ ي��ك نامه از 
جيبش درآورد. نوش��ته بود علي صفاري را به 
پادگان 21حمزه بفرستيد به دليل اينكه سه 
برادرش در جبهه هستند، دو ماه از باقيمانده 
س��ربازي اش را در ته��ران باش��د. علي گفت 
نمي ش��ود كه من پوتين هايم را واكس بزنم و 
لباسم را اتوكنم و اينطور به پادگان 21 حمزه 
بروم آن وقت بچه هاي مردم يكي يكي شهيد 
شوند. گفتم علي جان! تو االن دو سال است به 
جبهه رفتي. يك سال و نيم حسين در جنگ 
است. س��ه ماه رضا جبهه رفته. ما كي گفتيم 
پس��رانمان را برگردانيد. همه داوطلب رفتيد. 
قرار بود 10 روز بعد از مرخصي به پادگان 21 
حمزه برود. نش��د كه برود و22شهريور شهيد 
شد. از پادگان س��ربازان آمدند و پيكرش را به 
سمت بهشت زهرا تش��ييع كردند. رضا جبهه 
بود كه علي شهيد شد. فاميل مي گفتند به او 
بگوييد براي تشييع برادرش بيايد ولي همسرم 
مي گفت نمي خواهد بيايد و جبهه را خالي كند 
كه مراسم بگيريم. يك نفر هم يك نفر است در 

جبهه مي ماند تا خدمتي كند. 
نگاه فرزندان شهيدتان به مقوله ایثار 

و شهادت چطور بود؟
هر دو مي خواستند شهيد شوند. علي گفته بود 
از خدا مي خواهم تا دينم را به مردم ادا نكردم 
شهيد نش��وم. پس��رم حميد از 16 سالگي به 
جبهه مي رفت. مددكار بود و دفعه سوم كه به 
جبهه رفت شهيد شد. علي و حميد قطعه 26 
بهشت زهرا دفن هس��تند. حميد وصيت كرد 
اگر من شهيد شدم مرا پايين پاي برادرم خاك 

كنيد و دوستان شهيدم هم دو طرفم باشند. 
برخي از خانواده ها ب�ار اصلي جنگ و 
انقالب را به دوش کشيدند، اما اکنون 
ش�اهد هس�تيم که برخي  مسئوالن 
قدر این ش�هداي جوان را نمي دانند. 
به نظر ش�ما اگر فرزندانتان بودند چه 
واکنشي نس�بت به چنين مسئوالني 

نشان مي دادند؟
ما خدا را ش��كر مي كنيم كه بچه ها نيستند تا 
بعضي از رفتارها را ببينند. اگ��ر بودند حميد 
ما كه يك انقالبي تندي ب��ود طاقت نمي آورد 
اين چيزها را ببيند. من خدا را ش��كر مي كنم 
كه پسرانم شهيد شدند. واقعاً آنهايي كه شهيد 
شدند پيروز شدند. خودمان مگر رنج نمي بريم. 
اين همه ش��هيد مدافع حرم دادي��م يك ذره 
مس��ئوالن فكر كنند اين چه وضع اقتصادي 
است كه درست كردند، چرا اختالس مي كنند؟ 
اين همه بچه هاي شهيد بي پدر شدند. برخي 
مسئوالن به ش��هدا خيانت مي كنند. هميشه 
مي گويم خدا را شكر پس��رانم شهيد شدند و 
اين وضعيت را نديدن��د. در وصيتنامه حميد 
آمده اس��ت از مس��ئوالن مي خواهم هر چند 
وقت يكمرتبه به بهشت زهرا بروند ببينند اين 
جواناني كه شهيد شدند مس��ئوالن به خاطر 
اينها در اين مسند نشستند و نماينده مجلس 
و وزير شدند و اگر اينها شهيد نمي شدند اينها 
كاره اي نبودند. از خيانت برخي مسئوالن خيلي 

رنج مي بريم از خيانت برخي مسئوالن... 

گفت وگوي »جوان« با مادر شهيدان علي و حميد صفاري 

منافقين علي را جلوي چشمان پدرش ترور كردند

هر دو مي خواستند شهيد شوند. علي 
گفته بود از خ�دا مي خواه�م تا دینم 
را ب�ه مردم ادا نكردم ش�هيد نش�وم. 
پس�رم حميد از 16 س�الگي به جبهه 
مي رفت. مددکار بود و دفعه س�وم که 
به جبهه رفت شهيد شد. علي و حميد 
قطعه 26 بهش�ت زهرا دفن هس�تند
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