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شاخصه هایی که دزفول را شهر نمونه مقاومت کرد
شهری که 176 بار مورد هجوم موشکی قرار گرفت

 غالمحسین بهبودی
شهر دزفول به جهت حماسه آفرینی هایش 
در دوران دف�اع مقدس، در س�ال 1366 
)زمانی که هنوز جنگ به پایان نرس�یده 
بود( ب�ه عن�وان ش�هر نمون�ه مقاومت 
معرفی شد. شاخصه های متعددی باعث 
ش�د تا این ش�هر در طول دف�اع مقدس 
به عنوان یک ش�هر نمونه و الگو معرفی 
شود. در این نوشتار نگاهی به مؤلفه های 
مقاوم�ت مردم�ي  دزف�ول مي اندازی�م.

 موقعیت جغرافیایی
دزفول در گلوگاه خوزس��تان قرار داشت و 
در صورت عبور نیروهای دشمن از کرخه و 
دستیابی به این شهر، امکان اعزام نیروهای 
کمکی از مرک��ز یا دیگ��ر نقاط کش��ور به 
خوزستان تا حد زیادی محدود مي شود و به 
این ترتیب، خوزستان در برابر حمله دشمن 
متجاوز تنها مي ماند. از سوی دیگر نزدیکی 
پادگان دوکوهه به این شهر و همچنین پایگاه 
چهارم ش��کاری دزفول باعث مي شد تا این 
شهر از نظر استراتژیکی اهمیت زیادی برای 

دشمن داشته باشد. اما شهری که دشمن فکر 
مي کرد در همان اولین روزهای شروع جنگ 
مي تواند آن را به تصرف خود درآورد، دارای 
مردم مقاومي  بود که از یک تاریخ قدیمي  و 
سراسر مبارزه و ایستادگی برخوردار بودند. 
این شهر که یکی از اولین جرقه های انقالب 
را در خوزستان و به عبارتی در سراسر کشور 
زده بود، م��ردم متدینی داش��ت که وقتی 
صدای شنی تانک های دشمن را شنیدند، نه 
تنها شهر را تخلیه نکردند که هر کدام با هر 
سالحی که داشتند، برای حضور در میادین 

نبرد اعالم آمادگی کردند.
 تیپ دزفولی ها

با اعالم آمادگی مردم و جوانان دزفول برای 
حضور در جبهه های جنگ، سپاه این شهر 
که یکی از قوی ترین س��پاه در سطح استان 
خوزستان را تشکیل داده بود، اندکی پس از 
شروع دفاع مقدس، تیپ8 دزفول را تشکیل 
داد. فرماندهی و کادر این تیپ از سپاه دزفول 

بود و رزمندگانی از دیگر شهرهای خوزستان 
نیز در آن حضور داش��تند. کم��ي  بعد تیپ 
دزفول به لشکر8 ولیعصر)عج( تغییر نام داد 
اما همچنان رزمندگان دزفولی جزو ارکان 

اصلی این لشکر به شمار مي رفتند.
 پشتیبانی مردمی

یکی از اصلی ترین دالیل انتخاب شهر دزفول 
به عنوان ش��هر نمونه مقاومت، پش��تیبانی 
مردم آن از رزمن��دگان و جبهه های جنگ 
بود. دزفولی ها هرگز ش��هر را خالی نکردند 
تا قوت قلبی برای رزمندگانی باش��ند که از 
سراس��ر کش��ور خود را به جبهه خوزستان 
مي رساندند. از همین رو دشمن بعثی تمام 
تالش خود را کرد تا با بمباران وحش��یانه، 
مردم شهر را مجبور به ترک آن بکند. القابی 
مثل »شهر هزار موشک« به این دلیل برای 
دزفول عنوان مي ش��د که باره��ا و بارها از 
س��وی بعثی ها مورد هجوم ق��رار گرفت. از 
بمباران ب��ا هواپیما گرفته تا موش��ک باران 
این شهر، دزفول همواره یکی از عمده ترین 
اهداف حمالت هوایی بعثی ها بود. چنانچه 
رادیو بغداد هرگاه مي خواست شهرهایی از 

کشورمان که قرار بود مورد هجوم قرار گیرند 
را اعالم کند، اولین ش��هری که نام مي برد، 
دزفول بود. کتاب »ال��ف دزفول« بر همین 

مبنا نگاشته شده است.
 روحانیت مقاوم

مرحوم آی��ت اهلل قاضی دزفول��ی، روحانی 
انقالبی و سرش��ناس دزفول ب��ود که همه 
او را به عنوان امام این ش��هر مي شناختند. 
آیت اهلل دزفول��ی در کنار دیگ��ر روحانیون 
این ش��هر، مبارزات مردم دزفول در دوران 
انقالب را رهبری کردند و پ��س از پیروزی 
انقالب و شروع دفاع مقدس نیز، این روحانی 
گرانقدر همواره پشتیبان مردم و رزمندگان 
بود و در اوج بمباران شهر نیز حتی یک روز 
دزفول را ترک نکرد. آی��ت اهلل دزفولی با آن 
ش��خصیت بارزش نه تنها برای رزمندگان 
دزفولی که برای تمامي  رزمنده های حاضر 
در جبهه های جنگ، ب��ه عنوان پدر معنوی 
مطرح ب��ود. چنانچه در ه��ر فرصتی که به 
دس��ت مي آورد، به سرکش��ی اردوگاه های 
رزمندگان در اطراف دزفول مي پرداخت و به 
رزمنده های حاضر در آنها قوت قلب مي داد. 
وی حتی برای درک بهتر شرایط رزمندگان 
روی قالی مي خوابید و با وجود کهولت سن 
هرگز از تشک یا وسیله ای که تن رنجورش را 
محافظت کند استفاده نمي کرد. خود ایشان 
در این خصوص فرموده بود: »من از روز اول 
جنگ تحمیلي با خودم عهد بسته ام تا زماني 
که رزمندگان اس��الم در جبهه ها هس��تند 
مانند آنها روي بس��تر نخوابم و روي همین 

قالي استراحت کنم.«
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دزفول که یکی از اولین جرقه های 
انقالب را در خوزستان و به عبارتی 
در سراس�ر کش�ور زده بود، مردم 
متدینی داشت که وقتی صدای شنی 
تانک های دشمن را شنیدند، نه تنها 
شهر را تخلیه نکردند که هر کدام با 
هر سالحی که داشتند، برای حضور 
در میادین نبرد اعالم آمادگی کردند

گفت وگوي »جوان« با یکی از بستگان مهندس شهید ناوبان دوم وظیفه فخرالدین فلک نازي از شهدای ناوچه کنارک

دوستدار شهدای دفاع مقدس خودش هم شهید شد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 صغري خیل فرهنگ
عصر روز یک شنبه 21 اردیبهشت در حین 
انجام تمری�ن دریایی توس�ط تع�دادی از 
شناورهای نیروی دریایی ارتش در آب های 
جاسک و چابهار، ش�ناور پشتیبانی سبک 
کنارک دچار حادثه شد و 19 تن از دریادالن 
این شناور به شهادت رسیدند. 15 نفر نیز در 
این حادثه مجروح شدند. نیروی دریایی چه 
در دوران دفاع مقدس و چه در آوردگاه های 
مختلف، حماس�ه های بس�یار خل�ق کرد و 
در این مسیر ش�هدای متعددی نیز تقدیم 
کرد. حادثه ش�ناور کنارک، بار دیگر نشان 
داد که دری�ادالل ارتش�ی حت�ی در زمان 
صلح و آرامش نی�ز به حف�ظ آمادگی خود 
مي پردازند ت�ا به شایس�تگی از کیان نظام 
اس�المي  دفاع کنند. مهن�دس ناوبان دوم 
وظیفه فخرالدین فلک نازي یکی از شهدای 
حادثه ش�ناور کنارک اس�ت که با داش�تن 
تحصیالت باال و تس�لط به کامپیوتر و زبان 
انگلیس�ی از نخبگان علمي  کشور به شمار 
مي رف�ت. با حض�ور هیئت رئیس�ه منطقه 
یکم امامت نی�روي دریایي راهبردي ارتش 
در منزل این ش�هید و کمک و مس�اعدتی 
که دست اندرکاران این هیئت انجام دادند، 
در حالی که پدر و مادر ش�هید در ش�رایط 
روحی مناس�بی قرار نداش�تند، با بنیامین 
بدویی پسردایی شهید گفت وگوی کوتاهی 
انجام دادیم که ماحصلش را پیش رو دارید.

فخرالدین متولد چه سالی بود، چطور 
جوانی بود؟

پسرعمه چند س��الی از من کوچک تر بود و 
خوب دوران کودک��ی و نوجوانی اش را به یاد 
دارم. فخرالدین 22 خرداد 1373 در روستای 
دهتل از توابع شهرستان بستک به دنیا آمد. 
فرزند چهارم خانواده اش بود. س��ه خواهر و 
سه برادر داشت. جوان بسیار خوش برخورد 
و خوش اخالقی ب��ود. طبق تربیت��ی که در 
خانواده داشت، به مسائل دینی بسیار معتقد 

بود. خیلی هم بچه درسخوانی بود. تحصیالت 
ابتدایی اش را در مدرسه ادب و راهنمایی را در 
مدرسه افتد روستای دهتل و دوره دبیرستان 
را در دبیرستان شیخ عبدالرحیم کوهیجی در 

شهر کوهیج به پایان رساند. در تمام مقاطع 
تحصیلی نمرات��ش عالی بود. تس��لط کامل 
به زبان انگلیس��ی و برنامه نویسی کامپیوتر 
داش��ت و در زمینه طراحی اپلیکیش��ن هم 

فعالیت مي کرد.
در چ�ه مقط�ع و رش�ته ای تحصی�ل 

مي کردند؟
فخرالدین س��ال 92 در رشته مهندسی معدن 
در دانشگاه ش��هید باهنر کرمان پذیرفته شد و 
بعد از اخذ مدرک لیس��انس چند ترم مشغول 
ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس در همین 
دانش��گاه بود. بعد تصمیم گرف��ت به خدمت 
مقدس س��ربازی برود. م��دت زی��ادی هم از 
س��ربازی اش نمي گذشت که ش��هید شد. اول 
دي 1398 در نی��روی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمي  مشغول خدمت شد و اردیبهشت 99 

هم که به شهادت رسید.

خبر ش�هادت فخرالدین و همرزمانش 
بازتاب زیادی در رسانه ها داشت. شما و 
خانواده شهید چطور از شهادت ایشان 

مطلع شدید؟
 بنده خودم از طریق فضای مجازی و لیس��ت 
شهدایی که اعالم شد، متوجه شهادت ایشان 
ش��دم و به خانواده اطالع دادم. بع��د با نیروی 
دریایی تماس گرفتیم و آنها خبر شهادتش را 
تأیید کردند. از طرف نیروی دریایی چابهار طی 
تماس تلفنی به خانواده ایش��ان اطالع قطعي 
دادند که فخرالدین هم جزو ش��هدای حادثه 
ناوچه کنارک اس��ت. باورش برای مان سخت 
بود اما همراه��ی و همدلی م��ردم باعث قوت 

قلب مان مي شد.
خیلی شایعه هم پیرامون شهادت این 
عزیزان منتش�ر ش�د، انگار یک عده 
مي خواستند این حادثه را تبدیل به یک 

نارضایتی در بین مردم و خانواده های 
این شهدا بکنند. نظر شما چیست؟

خط و ربط این رسانه های معاند که مشخص 
اس��ت. هر بار هم یک مسئله را بهانه شیطنت 
قرار مي دهند اما مردم ما هوش��یارتر شده اند. 
ما و خانواده ش��هید هم هیچ وقت خودمان را 
درگیر این حرف ها و شایعه ها نکردیم. هرچند 
این حادثه دل مان را به درد آورد ولی کسی که 
لباس خدمت به تن مي کند، خودش را آماده 
اتفاق های متعدد مي کند. نمي خواهم غلو کنم 
ولی از نظر من شهادت در لباس سربازی لیاقت 
مي خواهد که فخرالدین چنین شایستگی را 
داشت. خدا رحمتش کند، دوستدار شهدای 
دفاع مق��دس بود و خودش هم با ش��هادتش 

راه آنها را رفت.
برخورد مردم با خانواده ش�هید چطور 

است؟
مردم قدر شهدای ش��ان را مي دانند. شکر خدا 
همان طور که ش��اهد بودیم پیکر فخرالدین و 
همرزمانش تشییع باش��کوهی داشت. چندي 
پیش هم هیئت رئیسه منطقه یکم امامت نیروي 
دریایي راهبردي ارتش در منزل شهید حضور 
پیدا کردند و ضمن دی��دار از خانواده مهندس 
ناوبان دوم وظیفه ش��هید فخرالدین فلک نازی 

دلجویي کردند که از آنها هم تشکر مي کنیم.

  آرمان شریف
موش�ک های دش�من در هشت س�ال دفاع 
مقدس بارها تن شهر دزفول را زخمی می کرد 
و به دنبال ایجاد ترس در دل آدم های ش�هر 
بود. رادیو ع�راق نام ای�ن ش�هر را در صدر 
فهرست شهرهایی که موشک باران خواهند 
شد،  گذاشته بود و می خواست مردم به لحاظ 
روانی خود را ببازند. خلبانان هواپیمایی که 
موشک را بر س�ر و صورت این ش�هر مقاوم 
می ریختند، می دیدند که هنوز امید و زندگی 
در دزف�ول جری�ان دارد. آنه�ا از انداخت�ن 
موشک  هایشان خسته شدند و این مردم شهر 
بودند که امیدوارانه زندگی را تعطیل نکردند 
و با مقاومت شان دش�من را شکست دادند.

مردم این شهر مهم و اس��تراتژیک از نخستین 
روزهای دفاع مقدس با دوچرخه و پای پیاده خود 
را به خط مقدم رس��اندند و طوری از شهرشان 
دفاع کردند که دشمن جرئت پیشروی به خود 
نداد. اگر این مقاومت جانانه نبود و عراق، دزفول 
را اشغال می کرد، می توانست سه راه اندیمشک را 

بگیرد و خوزستان را از کشور جدا کند.
صدام کینه و دش��منی دیرینه ای از این ش��هر 
داش��ت. مقاومت مردمانش خاری در چشمش 
بود. صدام به فرماندهانش تأکید کرده بود کاری 
کنید  مردم دزفول شهر را خالی کنند. سرلشکر 
حسن الدوری هم گفته بود کلید فتح تهران در 
دزفول است. آنها نقش��ه های دور و درازی برای 
ریختن شبح ترس و وحش��ت بر سر مردم شهر 
ریخته بودند. پس خیلی زود با جنگ تبلیغاتی و 
موشک باران شهر به دنبال تحقق برنامه هایشان 
بودند. بمباران های پی در پ��ی، حمالت مکرر 
هوایی به شهر و شکس��تن دیوار صوتی توسط 
هواپیما های دش��من جزئی از نقشه های ارتش 
بعث برای تضعیف روحیه و شکس��تن مقاومت 
مردم بود. صدام در دزف��ول با مردم می جنگید 
و س��عی داش��ت با بمباران های مکرر مقاومت 

شهر را بشکند.
دزفول هر روز بمباران می شد،  شهید و زخمی 
می داد اما س��ر خم نمی کرد. خانواده ها شهید و 
زخمی می دادند، از یک س��و مراسم تشییع در 
شهر برگزار می شد و از طرف دیگر مردم در حال 

بدرقه رزمندگان بودند. گاهی چند تن از اعضای 
یک خانواده در بمباران ها ش��هید می ش��دند و 
بقیه اعضای خانواده پرچم مقاومت را در دست 
می گرفتند و خواستار مقاومتی بیشتر می شدند. 
فضای آن روزهای شهر ترکیبی از عشق و ایمان 

و امید به آینده بود.
زندگی در شهر جریان داشت و هیچ کس حاضر 
به ترک دیارش نبود. بمباران ها مردم را مقاوم تر 
کرده و به عقبه و حمایت کننده همه یگان های 
رزمی تبدیل شده بود. در یکي از حمالت هوایي 
وقتي موشکي  به یکي از مساجد شهر خورد و آن 
را به صورت نیمه ویران درآورد تعدادي از اهالي 
شهر خیلي سریع خود را به مسجد رساندند و با 
برگزاري جلس��ه قرآن و خواندن قرآن با صداي 
بلند به همه اط��الع دادند که ش��هر هنوز زنده 
است و زندگي در آن جریان دارد. بازار دزفول هم 
همیشه باز و محل رفت و آمد مردم بود و هیچ گاه 
تعطیل نشد. مردم دزفول در حالي که خود زیر 
حمالت وحشیانه دشمن بعثي قرار داشتند، به 
پشتیباني از رزمندگان می پرداختند و کمک هاي 

خود را به جبهه ها ارسال مي کردند.

دزفول مهمان نوازي خوبي از رزمندگان به عمل 
مي آورد. مردم هر روز جلوي خانه هایشان را آب 
و جارو مي کردند تا احساس نشاط و سرزندگي 
را به رزمندگان منتقل کنن��د. دِر خانه ها براي 
پذیرایي، استحمام و تماس گرفتن رزمندگان 
با خانواده هایشان باز بود. رزمندگان مي گفتند 
ما به دزفول مي آییم تا آرامش بگیریم. در حالي 
که در طول جنگ به هیچ شهر و استاني تا این 
اندازه توپ و گلوله برخورد نکرد. امروز بسیاري از 
رزمندگان خاطرات خوبي با خودشان از دزفول 

به یادگار دارند.

همین در جریان بودن زندگی روحیه رزمندگان 
را ب��رای رفتن به جبهه بیش��تر می ک��رد. آنها 
می دیدند که چطور مردم یک شهر زیر بمباران 
زندگی  می کنند و امید را از دل ها و خانه هایشان 
بیرون نکرده اند. در هشت سال دفاع مقدس تمام 
مردم دزفول رزمنده بودند. زنان و مردان ش��هر 
اس��توار و محکم به دفاع از شهرشان پرداختند 
و اجازه ندادند هیچ کدام از نقش��ه های صدام و 
فرماندهانش عملی شود. دزفول اگر چه زخمی، 
اما محکم و اس��توار ماند تا ش��اهد آزادس��ازی 

خرمشهر و شکست دشمنان باشد.
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هرچند ای�ن حادثه دل م�ان را به درد 
آورد ولی کس�ی که لب�اس خدمت به 
تن مي کند، خودش را آماده اتفاق های 
متعدد مي کند. نمي خواهم غلو کنم ولی 
از نظر من ش�هادت در لباس سربازی 
لیاقت مي خواهد که فخرالدین چنین 
شایس�تگی را داش�ت. خدا رحمتش 
کند، دوستدار شهدای دفاع مقدس بود 
و خودش هم با شهادتش راه آنها را رفت

با وجود موشک باران، زندگی در دزفول تعطیل نشد

مردم دزفول همه رزمنده بودند
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