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تمجيد رسانه هاي خارجي 
از مقاومت مردم دزفول در دفاع مقدس

  احمد محمد تبريزي
نام دزف�ول در دوران دف�اع مقدس تنها 
براي ايران و عراق آشنا نبود، بلكه ديگر 
كشورهاي منطقه اين ش�هر را به واسطه 
موش�ك هايي كه به تن شهر مي نشست 
و جان و روح مردمانش را زخمي مي كرد، 
مي ش�ناختند. كش�ورهاي حوزه خليج 
فارس به دزفول »بل�د  الصواريخ« يعني 
»شهر موشك ها« مي گفتند و روزي نبود 
كه خبري از بمباران شهر از سوي رسانه ها 
مخابره نش�ود. با وجود تمام س�ختي ها 
و فش�ارهاي دش�من، دزفول قهرمانانه 
مقاومت كرد تا در تقويم ه�ا روزي به نام 
روز مقاوم�ت، روز دزف�ول ثبت ش�ود. 
بمباران دزفول از اولين روزهاي جنگ شروع 
شد، اما موش��كباران اين شهر در سال هاي 
بعدي با شدت بيشتري انجام گرفت. ساعت 
۱۵:۳۵ روز ۱۸ آذرماه سال ۱۳۶۱ دو فروند 
موشك زمين به زمين به دو نقطه پرجمعيت 
دزفول اصابت و بيش از ۲۰۰ منزل مسكوني 
و مغازه را ويران، ۶۲ نفر را شهيد و ۲۸۷ نفر 
را مجروح كرد. پس از اين بمباران نام دزفول 

بر سر زبان ها افتاد و شرح مقاومت هايش در 
ميان مردم پيچيد. 

دشمن شكست خورده در دو عمليات بزرگ 
فتح المبين و الي بيت المقدس نااميدانه به 
دنبال ضربه زدن به ايران ب��ود. رژيم بعثي 
عراق، هر بار ك��ه در رويارويي مس��تقيم با 
رزمن��دگان در ميادي��ن نب��رد، شكس��ت 
مي خورد براي جبران ضعف ها و همچنين 
اعمال فش��ار بر جمهوري اس��امي ايران، 
شهرها و مناطق مس��كوني را موشكباران و 
بمباران مي كرد و در همين راس��تا، در روز 
۲۸ آذر ۱۳۶۱، دزفول ب��راي چندمين بار 
هدف يورش بي رحمانه موشكي رژيم بعث 

عراق قرار گرفت. 
اگرچه قب��ل از اين جناي��ت، هواپيماهاي 
عراقي بارها شهرهاي ايران را بمباران كرده 
بودند اما حمله به دزفول، نخستين حمله در 
ابعاد گسترده به وسيله موشك  هاي زمين به 
زمين بود. دزفول در نقطه سوق الجيشي و 

استراتژيك كه به عنوان گلوگاه خوزستان 
و كليد فت��ح خوزس��تان و ايران به ش��مار 
مي رفت، قرار گرفته بود و با تخليه و اشغال 
دزفول رابطه خوزستان با تهران و صدور نفت 
و گاز و ديگر فرآورده هاي صنعتي و نفتي و 
كش��اورزي قطع مي ش��د و درنتيجه ايران 
شكست مي خورد. نظاميان عراق بارها اعام 
كرده بودند كه هدفشان اين است مردم شهر 
را  تخليه كنند؛ ولي هيچ گاه موفق نشدند. 

سران رژيم بعث يك هدف ديگر از بمباران 
متعدد دزفول داشتند؛ آنها مي خواستند با 
بمباران و موشكباران ش��هرها به ويژه شهر 
دزفول، ب��ا از بي��ن بردن زيرس��اخت هاي 
اقتص��ادي و ناامن كردن ش��هرها، به مردم 
ايران بگويند كه از مقاومت دست برداريد. اما 
هيچ كدام از اين اهداف در طول هشت سال 
جنگ به وقوع نپيوست تا دزفول به الگويي 

براي مقاومت و پايداري تبديل شوند. 
مردم ش��هر عاوه بر اينكه رزمندگانش��ان 
را به جبهه ها مي فرس��تادند، خودشان نيز 
به پش��تيباني از جبهه ها مي پرداختند. دِر 
خانه هاي مردم به روي رزمن��دگان باز بود 

و با بخش��ندگي تمام پذي��راي رزمندگان 
مي شدند. نيروهاي سپاهي، بسيجي و ارتشي 
هرگاه وارد شهر مي شدند جنب وجوش را در 
ش��هر و مردم مي ديدن��د و از اينكه زندگي 
در دزفول جريان دارد، روحيه  مي گرفتند. 
دزفول محل عبور رزمندگان بود و اگر شهر 
خالي و سوت وكور مي شد رزمندگاني كه از 
شهر عبور مي كردند يأس و دلمردگي بر آنها 
حاكم مي شد. با مقاومت دزفول چراغ اميد 

در دل رزمندگان روشن مي شد. 
ش��هر دزفول در دوران دفاع مقدس شهري 
نمونه در همه ابعاد بود. مردم در اين ش��هر 
يك مؤلفه، استراتژي و تاكتيك را به نمايش 
گذاشتند و توانس��تند در زير توپ زندگي و 
به سرعت نسبت به بازسازي مناطق تخريب 

شده اقدام كنند. 
 پس از مقاومت مثال زدني مردم اين ش��هر 
بود كه خبرگزاري هاي جهان لب به تحسين 
گش��ودند. يكي از رس��انه هاي خارجي در 
همين خصوص گفته بود: »شهري كه تنها 
يك بيمارستان و يك جراح دارد با تمام قوا 

ايستاده است و مقاومت مي كند.«
دزفول در ط��ول جنگ تحميل��ي ۱۷۲ بار 
توسط انواع موشك هاي ۳ متري و ۹ متري 
اسكاد B ساخت شوروي، ۲۵۰۰ بار توسط 
توپ و ۳۰۰ بار م��ورد حمات هواپيماهاي 
دش��من قرار گرفت و در اين حمات بيش 
از ۱۹ هزار واحد مسكوني تخريب شد ولي 
استوار به مقاومت خود ادامه داد و حسرت 
خالي كردن شهر به دس��ت مردم را بر دل 

صدام و ارتش بعث عراق گذاشت.

7| روزنامه جوان |  شماره 5658 چهارش��نبه اول خ��رداد 1398 | 16 رمض��ان 1440 |

88498481ارتباط با ما

دزفول در طول جنگ تحميلي ۱7۲ 
بار توسط انواع موشك هاي ۳ متري 
و ۹ متري اسكاد B ساخت شوروي، 
۲۵۰۰ بار توسط توپ و ۳۰۰ بار مورد 
حم�ات هواپيماهاي دش�من قرار 
گرفت و در اين حم�ات بيش از ۱۹ 
هزار واحد مس�كوني تخريب ش�د 
ولي استوار به مقاومت خود ادامه داد

رزمنده دزفولي در گفت وگو با »جوان« از مقاومت مردم اين شهر مي گويد

همه مردم دزفول رزمنده بودند
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جدول سودوکو
ارقام ۱تا ۹ را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

  عليرضا محمدي
غالب�ًا رس�م ب�ود وقت�ي رزمن�ده اي ب�ه 
جبه�ه مي رف�ت، از اطرافيان�ش حالي�ت 
مي طلبي�د. مي رفت ب�ه جايي ك�ه احتمال 
ش�هادت و جانبازي چند برابر بود، اما براي 
رزمنده ه�اي دزفولي قضي�ه برعكس بود؛ 
وقتي كه مي خواس�تند از مناطق جنگي به 
شهرشان برگردند، از همرزمانشان حاليت 
مي طلبيدند! دزفول در زمان جنگ چيزي از 
خط مقدم كم نداشت. ميزان بمب ها، راكت ها 
و موشك هايي كه به اين شهر كوچك اصابت 
كرد، از برخي مناطق عملياتي بيش�تر بود. 
لذا با اين ك�ه رزمنده دزفولي مي دانس�ت 
كه در بازگش�ت به ش�هرش از يك منطقه 
جنگي ب�ه منطق�ه جنگي ديگ�ري خواهد 
رفت، در كنار كودكان، بزرگساالن و پيرزن و 
پيرمردهايي كه هشت سال تمام دوشادوش 
رزمنده ها مردانه ايستادند و مقاومت كردند. 
در آس�تانه چه�ارم خ�رداد، روز مقاومت و 
روز دزف�ول، گفت وگوي�ي ب�ا محمدرض�ا 
شريفي نس�ب يكي از رزمن�دگان دزفولي 
انجام داده ايم تا از جعبه س�ياه ايس�تادگي 
و مقاومت مردم دزفول رمزگش�ايي كنيم. 

دزفول يكي از ش�هرهاي خوزس�تان 
اس�ت كه فاصله زيادي از م�رز دارد، 
مركز اين اس�تان هم نيست. پس چرا 
بعثي ها در طول جن�گ توجه خاصي 
به اين ش�هر داش�تند و مرتب آنجا را 

بمباران مي كردند؟
دزفول گلوگاه خوزس��تان است. استاني كه در 
زمان جنگ بيش��ترين هجمه ب��ه آن صورت 
گرف��ت و دش��من بيش��ترين فش��ار را براي 
تصرف اين استان نفت خيز انجام داد. بعثي ها 
مي خواستند خوزس��تان را از ايران جدا كنند 
و براي اي��ن كار بايد گلوگاه اس��تان را تصرف 
مي كردند. درواقع موقعيت جغرافيايي دزفول 
طوري بود كه اهمي��ت فوق الع��اده اي به اين 
شهر كوچك مي بخش��يد. درصورتي كه عراق 
به دزفول دس��ت مي يافت، ارتباط خوزستان 
با س��رزمين مادري اش ايران قطع مي شد. اگر 
از بُعد پدافند غيرعامل ن��گاه كنيم، دزفول در 
مجاورت سه رودخانه بزرگ كشور -كارون، دز 
و كرخه- قرار داشت. هر دشمني كه بخواهد به 
خوزس��تان ورود كند، بايد از اين سه رودخانه 
بگذرد و اگر موفق بشود، ديگر چيزي جلودارش 
نيست. لذا حساسيت دشمن به دزفول چنين 
داليلي داشت. با بمباران وحشيانه سعي مي كرد 
مردم را از شهر فراري بدهد و مانع پشتيباني آنها 
از خطوط مقدم جبهه بشود، اما مردم دزفول تا 

پايان جنگ ايستادگي كردند. 
قاعدتاً مردمي كه هشت سال تمام زير 
سنگين ترين بمباران ها مقاومت كردند 
از بنيان هاي فك�ري و عقيدتي خوبي 

برخوردار بودند؟
دزفول از قديم به دارالمؤمنين ش��هرت دارد. 
خ��ودم در كودكي ش��اهد بودم كه اين ش��هر 
كوچك در عي��ن واحد چندين ح��وزه علميه 
داش��ت. چند مرجع تقليد همزمان در ش��هر 
سكونت داش��تند و به تدريس مي پرداختند. 
دزفول از س��اليان گذش��ته به عن��وان نقطه 
ترانزيت بين حوزه هاي علميه قم و نجف مطرح 
بود. علمايي ك��ه بين اين دو ش��هر رفت وآمد 
مي كردند معموالً در دزفول توقف داش��تند و 
گاهي اين توقف طوالني مي شد. خب مي دانيد 
كه دزفول يكي از خوش آب و هواترين شهرهاي 
خوزستان است و اين امر مزيد بر علت مي شد 

تا علماي بيشتري در اين ش��هر سكونت پيدا 
كنند. از همين جاست كه مي بينيم در اين شهر 
بزرگاني چون ش��يخ مرتضي انصاري معروف 
به خاتم الفقه��ا و المجتهدين ظهور مي كند. با 
چنين پيش��ينه اي دزفول به عنوان يك شهر 
مذهبي خ��ودش را معرفي مي كند. مراس��م 
مذهبي در اين شهر كوچك به طور باشكوهي 
برگزار مي ش��ود. مثًا مراس��م روز عاشورا در 
دزفول مثال زدني است. از طرفي مساجد اين 
شهر فعاليت گسترده اي دارند. سابقه جلسات 
قرآن در برخي از اين مساجد به چند دهه قبل 

برمي گردد. 
گويا دزفول با آن س�ابقه مذهبي اش، 

فعاليت انقابي پرشوري هم داشت؟
مي خواهم يك نكته اي را مطرح كنم كه شايد 
قبًا جايي گفته نشده باش��د. تاريخ انقاب را 
كه مرور مي كني��م، مي بينيم بعد از ش��هادت 
س��يدمصطفي خميني فرزند بزرگوار حضرت 
امام، جرقه هاي قيام مردمي زده شد تا اينكه با 
چاپ مقاله اي موهن در روزنامه اطاعات كه ۱۷ 
دي ماه ۱۳۵۶ منتشر شد، مردم قم روز ۱۹ دي 
تظاهرات گسترده اي انجام دادند. بعد در چهلم 
ش��هداي قم، تبريز قيام ك��رد و بعد همينطور 
ش��هرهاي ديگر تظاهرات برگ��زار كردند. اما 
درحقيقت ۲۰ روز قبل از آنكه مردم تبريز قيام 
كنند، اين مردم دزفول بودن��د كه روز ۲۶ دي 
ماه ۱۳۵۶ تظاهرات گسترده اي در تراز انقاب 
اسامي انجام دادند. آن روز كه مصادف با هفتم 
محرم بود، يك روحاني به نام حاج آقا آل اسحاق 
از ق��م آمده بود ت��ا در يكي از مس��اجد دزفول 
س��خنراني كند. اما مأمورها مانع حضور مردم 
در محل سخنراني شدند. چون زمينه هاي قيام 
عليه ظلم طاغوت در بين مردم وجود داش��ت، 
ناگهان تظاهرات گسترده اي در سطح شهر به راه 
افتاد كه از جنوب غربي دزفول تا شرق و شمال 
اين شهر گسترش يافت و دو ساعت طول كشيد. 
در بين راه هم مردم به همه آنچه مظاهر طاغوت 
مي دانستند مثل بانك ها و سينماها و... حمله 
كردند. ايادي رژيم آنقدر شوكه شده بودند كه 
نتوانستند اقدام چنداني مقابل موج مردم انجام 
دهند. فقط چند نفري دستگير شدند. بعد از آن 
روند انقاب كمابي��ش در دزفول ادامه يافت تا 

اينكه انقاب به پيروزي رسيد. 
درخص�وص مقاومت م�ردم در دفاع 
مقدس ما يكسري چهره هاي شاخصي 
را مي بينيم كه نماد شهر شدند و مردم 

را به ايس�تادگي تش�ويق مي كردند؛ 
آيت اهلل قاض�ي دزفولي يك�ي از آنها 

بود. 
بله، ايش��ان از روحاني��ون تراز اول در اس��تان 
خوزستان و بلكه در سطح كش��ور بودند. طي 
جنگ تحميلي دو چهره ش��اخص روحاني در 
سطح اس��تان خوزس��تان مي بينيم كه يكي 
آيت اهلل جمي در آبادان و ديگري آيت اهلل قاضي 
در دزفول است. آيت اهلل قاضي تا لحظه فوتشان 
در شهر و كنار مردم ماندند و همين حضورشان 
قوت قلبي براي اهالي دزفول و رزمندگان بود. 

خود شما به عنوان يك دزفولي حتمًا 
در خال جنگ صحنه هاي عجيبي از 

بمباران دشمن ديده ايد؟
اجازه بدهيد اين سؤال ش��ما را با تعريف يك 
خاطره پاسخ بدهم؛ بنده اين توفيق را داشتم 
كه قبل از شروع رسمي جنگ در منطقه ايام 
حضور داشته باشم. جنگ را ماقبل جنگ تجربه 
كردم و بعدها ط��ي دفاع مق��دس در مناطق 
مختلف جنگي حضور داش��تم و شاهد وقايع 
بس��ياري بودم. در تمام اين مدت از حضور در 
هيچ كدام از مناطق جنگي نترس��يدم؛ اما يك 
بار كه براي مرخصي از خط مق��دم به دزفول 
برگشته بودم، همزمان راديو بغداد اعام كرده 
بود شهر را مورد هجوم قرار خواهد داد. دفعات 
قبلي بمباران دشمن ناگهاني صورت مي گرفت 
و اين بار اعام كرده بودند ش��هر را مي كوبند. 
اغلب اهالي براي حفظ جانشان دزفول را موقتاً 
ترک كرده بودند. به روستاها يا مناطق اطراف 
پناه برده بودند. من كه بي خبر از اين ماجرا بودم، 
به شهر وارد شدم. همه جا را سكوت دلهره آوري 
برداشته بود. اين آرامش پيش از طوفان آنچنان 

خوفي در دلم انداخت ك��ه هيچ وقت در هيچ 
كجاي جبهه ها تجربه اش نكرده بودم. 

يك نكته اي كه درخصوص رزمنده هاي 
دزفولي وج�ود دارد و ش�ما هم به آن 
اشاره كرديد اين است كه آنها نه تنها 
در خط مقدم جبهه كه در شهرشان هم 

با خطر رو به رو بودند. 
اتفاقاً چند وقت پيش در يك مراسم رزمنده اي 
س��خنراني مي ك��رد. در بي��ن حرف هاي��ش 
اش��اره كرد كه بچه ه��اي خوزس��تان نزديك 
خانواده هايش��ان بودند و اين مزيتي براي آنها 
بود. بعد از ايشان، من پشت تريبون قرار گرفتم و 
گفتم زمان جنگ هر رزمنده اي كه مي خواست 
به جبهه برود از همه حالي��ت مي گرفت، اما 
براي رزمنده ه��اي دزفولي قضيه برعكس بود. 
ما هروقت مي خواس��تيم به شهرمان برگرديم 
از همه حاليت مي طلبيدي��م؛ چراكه در خود 

دزفول امكان جانبازي و ش��هادت بيش��تر از 
جبهه ها بود. براي اين حرفم مثال شهيد مجيد 
نونچي را زدم. ايشان رئيس ستاد گردان عمار و 
از قديمي هاي جبهه و جنگ بود. در يك مقطعي 
چون متأهل بود و كاري برايش پيش آمده بود 
مي خواست به دزفول برگردد. فرمانده يكي از 
تيپ هاي لش��كر۷ از من خواس��ت كه با حفظ 
سمت، مسئوليت آقاي نونچي را برعهده بگيرم. 
من هم پذيرفتم و برگه مرخصي نونچي را امضا 
زدم. پيش خودم فكر مي كردم دارم به ايش��ان 
لطف مي كنم. نمي دانس��تم كه نونچي دارد به 
طرف مشهدش مي رود. وقتي مجيد به دزفول 
برگشت، همان شب يك موشك به خانه شان 
اصابت كرد و ايش��ان به هم��راه خانواده اش به 
شهادت رسيدند. ش��هيد نونچي چند سال در 
جبهه حضور داشت و اتفاقي براي ايشان نيفتاده 
بود، اما وقتي به دزفول برگشت نه تنها خودش 

كه خانواده اش هم به شهادت رسيدند. 
صحبت از رزمنده ه�اي دزفولي پيش 
آمد. گويا دزفولي ها حضور گسترده اي 

هم در جبهه هاي جنگ داشتند؟
اگر چند نفر باش��ند ك��ه بتوانند مس��تند به 
اين سؤال شما پاس��خ بدهند، من يكي از آنها 
هستم. دليل حرفم اين است كه در يك مقطع 
طوالني مدت بنده مس��ئوليت تع��اون تيپ ۷ 
وليعصر)ع( را برعهده داش��تم و بعد از آن هم 
يكي از مسئوالن تعاون سپاه ششم امام جعفر 
صادق)ع( شدم. اعزام نيروها دست تعاون بود. 
طي اين سال ها هميش��ه شاهد بودم كه تعداد 
رزمنده هاي اعزامي از ش��هر دزفول از تمامي 
شهرهاي خوزس��تان و حتي اهواز بيشتر بود. 
معموالً دزفول بيشترين اعزام را داشت و سپس 
بهبهان يا اهواز در مكان هاي دوم يا س��وم قرار 
مي گرفتند. دزفول ش��ايد تنها شهر كوچكي 
باشد كه مركز استان نيس��ت، ولي طي جنگ 
يك تيپ مستقل داش��ت و نيروهاي كادر اين 
تيپ را تأمين مي ك��رد. تيپ ۷ وليعصر)عج( را 
بچه هاي دزفول پايه گذاري كردند. اين تيپ كه 
بعدها تبديل به لشكر شد، در طول دفاع مقدس 
حضور مؤثري در جبهه ها داشت. البته از ساير 
شهرهاي استان خوزستان هم نيروهاي بسيجي 
يا پاسدار به اين تيپ مي آمدند، اما كادر اصلي 
اين لشكر همواره از بچه هاي دزفول بود كه از 
جمله پاي كارترين رزمندگان دفاع مقدس به 

شمار مي رفتند. 
دزف�ول در دف�اع مقدس بيش�ترين 
بمباران ها و حمات دش�من را تحمل 
ك�رد؛ اگر مي ش�ود آماري از ش�هدا و 

بمباران هاي شهر ارائه بدهيد. 
در طول جنگ ش��هر كوچك دزف��ول بارها 
توسط موشك هاي ۱۲ متري و ۹ متري دشمن 
مورد حمله قرار گرفت. گلوله هاي توپ و راكت 
هواپيماهاي دش��من آماري جداگانه دارند. 
تنها در يكي از اين حمات موشكي ۲۳ نفر از 
اعضاي يك خانواده به شهادت رسيدند. تنها 
يك نفر از اين خانواده زنده ماند كه او هم در 
خط مقدم جبهه حضور داشت! اين مورد هم 
باز تأييدي بر همان صحبتي است كه عرض 
كردم خيلي وقت ها حضور در دزفول خطرات 
بيشتري نسبت به شهر داش��ت. طي حدود 
۲۷۰۰ روز جنگ شهر دزفول ۲۶۰۰ شهيد، 
4 هزار جانباز و ۵۰۰ نفر آزاده داده است. در 
بين اين ش��هدا از كودک چند روزه گرفته تا 
پيرمردي كه نزديك به ۱۰۰ س��ال داش��ت، 
ديده مي شود. درواقع تمام مردم شهر دزفول 
رزمندگاني بودند كه از كيان ايران اس��امي 

دفاع مي كردند.

تع�داد رزمنده ه�اي اعزامي از ش�هر 
دزفول از تمامي ش�هرهاي خوزستان 
و حت�ي اه�واز بيش�تر ب�ود. معموالً 
دزف�ول بيش�ترين اعزام را داش�ت و 
س�پس بهبهان يا اهواز در مكان هاي 
دوم يا س�وم قرار مي گرفتند. دزفول 
ش�ايد تنها ش�هر كوچكي باش�د كه 
مركز اس�تان نيس�ت، ولي طي جنگ 
يك تيپ مستقل داش�ت و نيروهاي 
كادر اي�ن تي�پ را تأمي�ن مي ك�رد
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