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مراکز پخش:
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طمه دهقان نیری

مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور  1359شیپور نبرد حق علیه باطل

در جبهههـای جنـگ به صدا در آمد ،کمتر کسـی گمان میبرد که

اردوگاههای جنگی در پشت جبههها و جایجای منطقه نبرد ،روزی
زیارتگاه و خانقاه عاشـقان شـود .اما بالفاصله پس از خاموشی آتش

توپخانههـا ،آن پیـر و مقتـدای رزمندگان ،در پیامی این نویـد را داد و

خطاب به فرزندان برومندش چنین سـخن گفـت«:در آینده ممکن
اسـت افـرادی آ گاهانه یـا از روی ناآ گاهی ،در میان مردم این مسـأله

را مطرح نمایند که ثمره خونها و شهادتها و ایثارها چه شد .اینها
ً
یقینا از عوالم غیب و از فلسـفه شـهادت بیخبرند و نمیدانند کسی
که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته اسـت و سـر در طبق اخالص

و بندگـی نهاده اسـت ،حـوادث زمان بـه جاودانگی و بقـا و جایگاه

رفیـع آن لطمـهای وارد نمیسـازد .و ما برای درک کامـل ارزش و راه
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شـهیدانمان فاصله طوالنـی را باید بپیماییم و در گـذر زمان و تاریخ
ّ
انقالب و آیندگان آن را جستجو نماییم .مسلم خون شهیدان ،انقالب
و اسالم را بیمه کرده است .خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به

جهانیان داده است .و خدا میداند که راه و رسم شهادت کور شدنی

نیست؛ و این ملتها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند
نمود .و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و

عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود».

و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به

سـوی سرزمینهای نور رهسپار شدند .این مسـافران ،میخواستند از

تکتـک آن لحظـات بشـنوند و جایجای مناطق را ببیننـد تا روح و
جانشـان با مردان مرد این دیار عجین شـود و جرعهای از پیاله عرفان
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است ،بنوشند .و به راستی که این

دروازههای بهشت ،امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با

بوی شهیدان قوت میگیرند.

مجموعه کتابهای«قطعهای از آسمان» قصد دارد تا امر مقتدای

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آنجا که فرمودند:

«منطقه بیتالمقدس را نشـان میدهید ،یک مقدار بیابان اسـت،

معلـوم اسـت که نیروهایـی بودند .اینکه شناسـنامه این منطقه معلوم
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باشـد ،معلوم بشـود که اینجا چه اتفاقی افتاده ،چه شـد که نیروهای
مسـلح به فکر افتادند که از این منطقه حمالت خود را شـروع کنند،

چطور شـد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیتالمقدس

پیروز شد ،چه رنجهایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا
توانستند به پیروزی برسند ،پیروزی چطور به دست آمد ،اینجا را باید

آن کسـی که میرود ،بداند .برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه

درسـت کنید ،یک شناسنامه منطقی ،نه کتاب مفصل».

مجموعه کتابهای قطعهای از آسمان ،شناسنامه تمام مناطق

خاطرهانگیز را پیش روی مخاطبان قرار میدهد .نویسندگان این
مجموعه بر آنند تا عالوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان،
با یادآوری خاطرات تاریخسازان آن ،مشتاقان را به آن لحظات ناب

رهنمون باشند .امید که بتوان قطرهای از عطش زائران و مخاطبان

را برآورده ساخت.

سازمان هنری و ادبیات
دفاعمقدس

ستاد مرکزی راهیان نور

فصل اول
«سـر و صورتـم را بـا پیچ و مهـره و میلههای پالتینـی ،مثل یک

ساختمان ،داربست زده بودند .بعضی از میلهها ،با رینگ فلزی و

پیچهـای بلند ،به جمجمهام وصل شـده بود .همـه این ها ،حاصل

مجروح شـدنم در عملیات والفجر مقدماتی بود که سـقف دهان و
لب و گونه چپ و فک باال و دندانهایم در اثر ترکش آسیب دیده
بـود .بعـد از یک دوره درمان در ایران ،آمده بودم اینجا تا درمان را

ادامه بدهم 45 .روز از این وضعیت داربسـتی میگذشـت .در این
مدت ،صورتم آب وضو ندیده و پیشانیام ُمهری لمس نکرده بود.

همـراه مترجـم میرفتیم به مطـب دکتر تا این داربسـت را باز کند.
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مطب او در انتهای خیابان هارلی اسـتریت در لندن بود.

حرکـت که کردیم ،دلم شـور میزد .مدتی بـود از خانوادهام که

در دزفـول بودند ،خبر نداشـتم .پیـچ رادیو را باز کردم و به زحمت

توانستم از الی پارازیتهای فراوان ،اخبار ساعت هشت رادیو ایران

را بگیرم .گوینده خبر ،بیهیچ مقدمهای گفت«:بار دیگر دزفول
مورد اصابت هشـت فروند موشـک اسکادـ بی عراق قرار گرفت و

همزمان با اذان صبح ،خانههای مردم بیدفاع که برای روزه گرفتن
بیدار شـده بودند ،بر سرشان خراب شد».

با شنیدن این خبر ،دلم از جا کنده شد .غم سنگینی تمام وجودم

را گرفت .هر چه تالش کردیم ،نتوانستیم با دزفول تماس بگیریم.

ناامیدانه گوشی را رها کردم .خشم ،اضطراب و ضعف از ناراحتی

جسـمانی ،غم غربت و تنهایی ،همه و همه درونم را پر کرده بود.
با حال خراب ،وارد مطب دکتر شدیم .بعد از سالم و احوالپرسی،

روی صندلی مخصوص دراز کشـیدم .دکتر معاینه مختصری کرد
و گفت«:امـروز حالـت خـوب نیسـت .احسـاس مـی کنـم آماده
نیستی».

گفتم«:بله».

مترجـم جریـان اخبـار رادیو ایـران را برایش تعریف کـرد و دکتر
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گفت«:عجیب اسـت .من اخبار صبح را گوش دادم و چیزی در

این مـورد در اخبار ما نبود».

گفتم«:مسلم است که چیزی از انفجار موشک نمیگویند».

پرسید«:چرا؟»

گفتم«:میدانی دزفول کجاست؟ تا حاال اسم این شهر را شنیده

ای؟»

گفت«:نه».

گفتم«:مـن در دزفـول بـه دنیـا آمدم و االن پنج سـال اسـت که

شـهر ما مورد هجوم توپخانهها و بمبارانهای هوایی و موشکهای
اسـکادـ بـی و فراگ 7ارتش عراق قرار دارد .وسـعت شـهر من از

خیابان هارلی اسـتریت هم کوچکتر است .امروز هشت موشک
به شهر من اصابت کرده .مثل این است که دو ُتن مواد منفجره در

این خیابان منفجر شـود».

دکتر پرسید«:خانوادهات آنجا هستند؟»

گفتم«:بله».

از جـا بلند شـد .رفت کنار پنجره ایسـتاد و گفـت من هم بروم.

اشـاره به سـاختمانی در پشـت شیشـهها کرد و گفت«:آن جا یک
رسـتوران بود .در دوران جنگ جهانی دوم ،من و همکارانم ،یک
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روز بـرای ناهـار به آن جا رفته بودیم کـه هواپیماهای آلمانی آن جا

را بمباران کردند .دوسـتانم کشـته شـدند و پای من مجروح شد».

خم شـد ،شـلوارش را باال زد و جای جراحت را نشـانم داد .بعد

گفت«:هـر روز کـه ایـن محل را میبینـم ،یا ماجرا را برای کسـی

تعریـف میکنم ،احسـاس غرور و شـهامت دارم».

پرسـیدم«:آیا وقتـی بـرای همه تعریف میکنید ،همین احسـاس

را داریـد ،یـا وقتـی دلـی پیدا میکنیـد کـه معنـای حرفهایتان را

میفهمد؟»

نگاهی به من کرد و گفت«:نه ،گاهی از پاسخ دادن به نزدیکانم

که آن موقع متولد نشده بودند ،خسته میشوم».

گفتم«:من هم االن چنین حسـی دارم .البد در اخبار شـنیدهاید

که یک نفر ایرانی منسـوب به دولت ایران ،از سـفر حج برگشـته و

خانوادهاش برای استقبال از او ،در لندن گوسفند قربانی کردهاند.

تمـام روزنامههای دنیا و شـبکههای خبری بـه آن پرداختند و فریاد
دفاع از حقوق حیوانات سر دادند و از زوایای مختلف این موضوع

را بررسی کردند».

گفت«:بله ،خبر را شنیدهام».

گفتـم«:در دزفـول ،هـر روز تعدادی از زنان و کـودکان بیدفاع
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به این جرم که نمیخواهند محل زندگی و شهرشان را ترک کنند،

قربانی میشوند».

همـان طـور که از پنجـره بیرون را نگاه میکرد ،پرسـید«:اگر به

ایـران برگـردی ،باز هم به جبهـه جنگ میروی؟»
ً
با قاطعیت گفتم«:حتما .مگر راهی جز دفاع از دین و شـرف و
مظلومیت مردمم سراغ دارید!»

1

□

میخواهـم از دزفـول بـرای تـان بگویـم؛ یکی از شهرسـتانهای

اسـتان خوزسـتان .همان اسـتانی که صدام حسـین ،رییس جمهور
رژیم حزب بعث عراق ،در آغاز جنگ با ایران ،فتح سـه روزه اش

را نویـد داده بود.
ً
ظاهرا در آغاز حملهشـان ،بعید هم به نظر نمیرسـید بتوانند این
2

اسـتان جنوبـی کشـورمان را تصـرف کنند .چـرا که تنهـا پنج روز
طـول کشـیده بـود تا به رودخانه کرخه و ِجسـر نـادری یا همان پل

نـادری یـا پل کرخه برسـند 3و به اندیمشـک و در نتیجـه به دزفول
 .1با برداشت از کتاب دژ مقاومت ،نوشته غالمرضا کاج ،نیلوفران1392 ،
 .2نبردهـای جنوب اهواز ،گلعلی بابایی ،پژوهشـکده علـوم و معارف دفاع مقدس،
1386
 .3همپای صاعقه ،حسین بهزاد و گلعلی بابایی ،انتشارات سوره مهر1391 ،
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نزدیـک شـوند .البته این مکانهـا فقط یک کلمه یا نام یک شـهر
نیسـتند .دزفول ،اندیمشـک ،خوزسـتان و همـه مکانهایی که نام

میبریم ،هویتی دارند که بیشـتر از شناسـنامه جغرافیایی و سیاسـی
شـان کاربرد دارند .رویدادهای مختلفی بر آن ها گذشـته که از آن
ً
تأثیـر گرفتهاند .مثال نـام دزفول در زمان جنگ تحمیلی ،یعنی بین

سـال های  1359تا  1367به شکل متفاوتی شنیده میشد که شاید
برای شهرهای دیگر ایران ،به ندرت استفاده شده یا هرگز این گونه

نام شـان برده نشـده اسـت .در آن سـالها ،هـر از گاه ،نـام دزفول

از رادیـو بغداد شـنیده میشـد .ارتش عـراق ،از طریـق رادیو بغداد

اطالعیه میداد که«کشـور بزرگ عراق ،ظرف  48سـاعت آینده،
اهداف تعیین شده در شهرهای زیر را هدف حمالت موشکهای
دوربرد خود قرار خواهد داد» .بعد شهرها را به ترتیب ذکر میکرد

که در بیشـتر اعالمیههـا ،دزفول اولین نام بود.

1

اما دزفول کجاست؟ دزفول در شمال استان خوزستان واقع شده

است .این شهر از شمال غرب به شهرستان اندیمشک ،از غرب به

شـوش ،از جنوب به شوشـتر ،از شرق به مسـجد سلیمان ،از شمال

 .1پیام پیروزی ،روایت دشـت فتحالمبین ،جعفر شـیرعلینیا و سـعید زاهدی ،نشـر
فاتحان1388 ،
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شـرق به بخش کمی از اسـتان چهارمحال وبختیاری و از شمال به

استان لرستان محدود میشود 1.شهر دزفول بر روی تپهای به بلندی
 210متر از سـطح رودخانه قرار دارد .این منطقه ،پیش از ساسـانیان

نیز دارای شـهرآیینهایی بوده اسـت .از ایالمیان و گوتیان گرفته تا
مادها و هخامنشـیان ،همه روزگاری در این سرزمین زیستهاند.

2

در رابطـه بـا بنیـان این شـهر گفتهانـد که«:دژپـل» یا«دزپل» را

در گویـش محلـی دزفیل یا دژفیل گویند و عربی شـده آن دزفول
اسـت .دزفول در کنار رودخانه دز ،همزمان با سـاختن پل بر روی
این رودخانه در زمان ساسـانیان بنیان نهاده شـد .دژ به معنی (چم)

سنگر و سکوی دیدبانی میباشد و چنین برمیآید که نام دزفول یا
دزفیل ،از نام دژِ سـاخته شـده در کنار پل گرفته شـده است .یکی

از نامهای دیگر دزفول«اندامش» بوده اسـت که نام اندیمشـک از
این نام گرفته شـده است.

3

پل دزفول (که مشـهور به پل قدیمی اسـت) توسط شاپور دوم به

منظور برقراری ارتباط بین پایتخت جدید (آن زمان) جندی شـاپور
 .1اطلس جغرافیای حماسی ،1خوزستان در جنگ ،پژمان پورجباری ،صریر ،چاپ
دوم1390 ،
 .2پورتال رسمی شهرداری دزفول
 .3اطلس جغرافیای حماسی ،1خوزستان در جنگ ،پژمان پورجباری
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و شوشـتر و به کمک اسـیران رومی ،بر روی رودخانه دز بنا شـد.

بـه همیـن دلیـل ،به پل رومی هم مشـهور اسـت .قلعـهای نیز برای

حفاظـت از آن احداث شـد کـه اکنون در محـل آن ،محلهای به

نـام قلعـه وجـود دارد 1.پس از آن ،شـهر دزفول در اطـراف این پل

و دو طـرف رودخانه گسـترش پیدا کرد .پـل دزفول کنونی که دو
منطقه غربی و شـرقی دزفول را به هم متصل میسـازد ،بر پایههای

پل قدیمی ساسـانی بنا شـده اسـت و به روزگار عضدالدوله دیلمی

برمیگـردد کـه در دوران صفویـه و قاجاریه تعمیـر و ترمیم گردید
و در سـال  1361به شـیوه جدیدی بازسـازی شـد .بعدها به خاطر
رفت و آمد فراوان ،پل جدیدی با  20متر پهنا و  400متر طول روی

رودخانه دز احداث شد 2.اکنون تردد وسایل نقلیه روی پل قدیمی
ممنوع اسـت و از پل جدید برای رفت و آمد اسـتفاده میشـود.

در مـورد قدمت تاریخـی دزفول ،برای نمونه میتـوان از تپههای

چغامیش نام برد که در دزفول قرار دارد .به گفته باسـتان شناسـان،

تپههای چغامیش گنجینه کاملی از اطالعات دوران متعلق به چندین
 .1پورتال رسمی شهرداری دزفول
 .2دزفول ،گروه نویسـندگان ،بنیاد حفظ آثار و نشـر ارزشهای دفاع مقدس ،چاپ
چهارم1389 ،
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هزاره پیش از میالد تا شـکوفایی کامل تمدن شـوش است .در این

تپهها ،آثار یک شهر باستانی ساخته شده از خشتهای پخته متعلق

به عصر پیدایش خط دیده میشود .همچنین در تپههای چغامیش،
ُمهر ِگلی کشـف شـده اسـت کـه از کهنتریـن اسـناد دریانوردی
ایرانیـان اسـت و قدیمیترین لوح همنوازی موسـیقی جهان هم در
این محوطه باسـتانی کشـف شـده که هر دو به پنج هزار سال پیش
باز میگردد.

امـا در طول به وجود آمدن این شـهر ،فقـط ارتش عراق نبود که

قصـد تصـرف آن را داشـت .در گذشـته ،دزفـول یـک بار توسـط

ایلخانیان و سپس توسط شاه اسماعیل تسخیر گردید .در این زمان،
شـهر دزفول در اقتدار خاندان«رعناشـیان» قـرار میگیرد .رعناش
یا روناش ،دهی در حوالی دزفول اسـت .شـاه طهماسـب صفوی،

عالء الدوله رعناشـی را که گردن کشـی میکرد ،سـرکوب کرد و
از این پس ،دزفول از دسـت این خاندان خارج شـد .در سال 1160

قمری ،دزفول دچار بیثباتی و دستخوش شورش گردید .در زمان

حکومت محمدشـاه و ناصرالدین شـاه ،دزفول به محالتی تقسـیم
شد و هر محله ،در اختیار گروهی اوباش و قداره بند قرار گرفت.

1

 .1برداشت از کتاب دزفول ،گروه نویسندگان
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دزفول ،در دهههای سی و چهل شمسی دارای امکانات شهری

مثل آب لوله کشی و آسفالت و بهداری و بیمارستان شد 1.پیشرفت
گسـترده آن ،همزمان با سـاخت سـد دز به دست آمد .این شهر در

زمـان جنـگ ایـران و عراق آسـیب فراوانی دید ،امـا پس از جنگ

بازسازی شد.
□

مسافران هنگام بازدید از دزفول ،زیارتگاههای زیادی را مشاهده

میکننـد؛ ماننـد بقعه«آقا رودبند» که در شـمال غربی دزفول و در
محلـه رودبند قرار گرفته اسـت .بنای ایـن بقعه را به زمان امیرتیمور

گورکانـی نسـبت دادهانـد .مـردم در ایام سـوگواری شـهادت امام

ن  ،در هیئتهـای عـزاداری بـه ایـن محـل میرونـد .یـا
حسـی 
بقعه«جعفربـن محمـد» .کنـار جـاده کوتیـون ،بـه فاصلـه شـش
ُ
کیلومتری دزفول ،در سـمت راسـت جاده ،کنارسـتانی با درختان
ُ
کنـار تنومنـد و سرسـبز قـرار دارد .بقعـه جعفربن محمـد میان این
کنارسـتان و درون باغـی قـرار گرفته کـه هم زیارتگاه اسـت و هم
تفرجگاه .دور تا دور این بقعه ،شبستانهایی وجود دارد که مربوط

بـه مقبرههـای خانوادگی اسـت .در زمان جنـگ تحمیلی ،به دلیل
 .1دزفول ،گروه نویسندگان
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اینکه خارج از شهر قرار داشته ،به عنوان محل زندگی مورد استفاده

قرار میگرفته اسـت.

بقعـه«ﺣﺰﻗﯿﻞ ﻧﺒﯽ» در خیابـان سـیمتری شـریعتی و در کوچـه

مسـجد سـیدنورالله قـرار دارد .ایـن مـکان را قدمـگاه حضـرت

حزقیـل ،از پیامبـران بنـی اسـراییل میداننـد کـه پـدر بزرگـوار
دانیـال نبـی بـوده اسـت .بقعـه«اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻮار ﻏﯿﺐ» ،بقعـه«ﭘﯿﺮ

ﻓﺮاش» ،بقعه«ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ»،بقعـه«ﭘﯿﺮاﺳﺤﺎق» ،بقعـه اﻣﺎمـزادهزﯾﻦ

اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ،ﺑﺎرﮔﺎه ﺷﺎه اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،بقعـه ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺼﺎری و
امامزاده«سـبزقبا» از زیارتگاههـای شـهر دزفـول اسـت.

فراوانـی زیارتگاههـا در دزفـول ،بـه خاطر جو مذهبـی دزفول از

قدیـم میباشـد .دزفـول همواره بـه دلیل وجود حوزههـای علمیه و
حضـور مراجـع تقلید ،یک شـهر مذهبی بوده و محـل تولد عارف

بـزرگ شـیخ مرتضی انصاری اسـت .گفته شـده اسـت که حدود
هزار نفر در محضر او کسـب فیض میکردند که اکثرشان مجتهد
بودنـد .از ایـن تعـداد ،چهارصـد نفرشـان از اهالـی حوالـی دزفول

بودند .در آن دوران ،خانوادههای مؤمن یکی از فرزندان خود را به

حوزه علمیه میفرسـتاند تا مبلغ دین مبین اسلام باشـند.

1

 .1دزفول ،گروه نویسندگان
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اعتقـادات مذهبی مردم و هویت کسـانی کـه در این زیارتگاهها

دفن شـدهاند ،به این اماکن هویت مذهبی داده است .رویدادهای

تاریخـی هـم بـر آنها تأثیر داشـته و نام بعضی بیشـتر شـنیده شـده

اسـت .مانند امامزاده سـبزقبا که در کنار خیابان امام خمینی و بعد
از خیابـان سـی متری قـرار دارد .هم اکنون اثـری از بنای قدیمی و

تاریخی این بقعه دیده نمیشود .سیدنعمت الله جزایری در کتاب

المجموعـه ،صاحب بقعه را آقاسـیدمحمد و برادر اعیانی حضرت
امام رضا

معرفی کرده اسـت .سـید ،معروف به سبزقبا ،ناشناس

به شـهر دزفول میآید و مهمان زنی به نام زبیده میشـود که فرزند
بیمـاری داشـته اسـت .فرزنـد زن بـه کرامـت و دعـای سـید بهبود

مییابد .زبیده خاتون از سـیدمحمدبن جعفر

میخواهد که نزد

آنها بماند .سید قبول میکند ،اما شش ماه بعد ،در نوزده سالگی

وفـات مییابـد .او را به خاک میسـپارند و مدفنش زیارتگاه مردم
میشود .بنا به روایت سیدنعمت الله جزایری در کتاب المجموعه،

تشـریف فرمایـی امـام رضـا

بـه دزفول ،موقعی که عـازم طوس

بودهانـد ،بـه خاطر زیارت قبر مقدس حضرت سـیدمحمد بوده و

سه روز مجاور قبر حضرت سیدمحمدبن موسی الکاظم میمانند.

سـیدنعمت الله جزایری در کتابش گفته اسـت ،از این جهت به

دزفول
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َ َ
ّ َ ُ َ
یله الثوب االخضر» .1گفته شـده
که«لن م
سبزقبــا معروف شـده ِ
وقتی امام رضا

به زیارت قبر سـبزقبا میآید ،آن زن ،زبیده زنده

بوده و تؤلیت قبر را به ایشـان میسـپارد.

ایـن امامزاده در طول جنگ تحمیلـی ،حضور رزمندگان زیادی

را شـاهد بوده اسـت .چـه آنها کـه در جبهههای نزدیک مشـغول
دفاع در برابر دشـمن بودند و برای انجام کاری گذرشـان به دزفول

میافتاد ،یا برای آموزش در کنار رودخانه دز مستقر میشدند ،چه

آنهایـی که از این شـهر عبـور میکردند و یا بـرای خرید مایحتاج
خود بـه دزفول میآمدند.
□

در  31شـهریور  ،1359روز اول جنـگ تحمیلـی ،دوازده فرونـد

از  192فرونـد هواپیمایـی که فرودگاههای ایـران را مورد حمله قرار
دادنـد ،بـه دزفول و پایـگاه هوایی آن هجوم آوردنـد .آن روز ،یک

هواپیمـا و بالگـرد ایـران در ایـن پایگاه منهـدم شـد و دو هواپیمای

دشـمن را ضدهواییهای پایگاه سـرنگون کردنـد .صبح روز بعد،

یعنـی یکـم مهـر  1359دوباره بـه پایگاه حمله شـد کـه نتیجه اش
 .1چون رغبت به جامه سبزرنگ داشته است( .وبالگ آستانه سبزقبا شهرستان دزفول)
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سـرنگونی دو فرونـد دیگـر از میگهـای عراقی بود .1همـان روز،

چهـل فروند جنگنده بمبافکـن  ،F-5Eاز پایگاه وحدتی دزفول
به پرواز در آمدند و پایگاه هوایی ناصریه عراق را درهم کوبیدند.

2

روز دوم مهر ،برای مجزا کردن منطقه نبرد ،در نیروی هوایی60 ،

درصد از پروازهای هواپیماهای جنگی ایران یعنی پرواز پایگاههای

تبریـز و همـدان و تهـران بـه بمباران تأسیسـات اقتصـادی و ادوات
زرهی دشمن اختصاص داده شد و  40درصد پروازهای پایگاههای

دزفـول و بوشـهر بـرای انهدام نیروی زرهی دشـمن در دشـتهای

خوزستان.

3

امـا پایـگاه هوایی دزفول کجاسـت؟ این پایگاه در شـمال غربی

شـهر دزفول و در غرب جاده دزفول ـ اندیمشـک قرار دارد که در

سال  1335توسط مهندسین ایتالیایی ،طرح احداث آن ریخته شد.
در سـال  1337قسـمتهایی از آن آماده و با نام پایگاه دوم شـروع

بـه کار کـرد .با ورود هواپیماهای جنگنـده  F-5به ایران ،به پایگاه
چهـارم شـکاری تغییـر نام داد و از تاریخ  21اسـفند  1339به پاس

 .1پیام پیروزی ،روایت دشت فتحالمبین ،جعفر شیرعلینیا و سعید زاهدی
 .2اطلس جغرافیای حماسی ،1خوزستان در جنگ ،پژمان پورجباری
 .3اولین پاسخ ،فرشید قدیمی ،مکعب1389 ،
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خدمـات دو بـرادر خلبان ،سـرگرد احمد وحدتی و سـروان مهدی

وحدتـی کـه حیـن انجام وظیفه ،در یک سـانحه هوایـی جان خود
را از دسـت دادنـد ،بـه نام پایگاه وحدتی شـناخته شـد .این پایگاه

جـزو اولیـن نقاطی بود کـه روز اول جنگ تحمیلـی ،هدف حمله
هواپیماهای ارتش عراق قرار گرفت .در طول جنگ نیز ،در بیشتر

مواقـع ،یکی از اهداف حملات هوایی عراق بود.

پایـگاه وحدتـی ،به خاطـر نزدیک بودن به مرزهـای عراق ،برای

پشـتیبانی سـریع نیروهای درگیر در جبهههای جنوب ،میتوانسـت
همزمـان تعداد زیادی هواپیمای شـکاری را بـه کار گیرد.

ایـن پایـگاه ،در آن هشـت سـال ،یکـی از فعالتریـن پایگاههای

هوایی کشورمان بود .حداقل  1515سورتی پرواز برون مرزی از این

پایگاه انجام شد .در برخی مواقع نیز محل برگزاری جلسات مهم و

خلبان شهید و جانباز و آزاده و
اضطراری فرماندهان جنگ بودِ 45 .

 543شهید و جانباز و آزاده غیرخلبان ،از کادر فنی و پرسنل اداری

و خدماتـی دارد 4.ایـن پایـگاه ،در آن دوره ،فقـط کاربـری نظامی

داشت ،ولی هم اکنون برای فرود و پرواز هواپیماهای مسافربری نیز
ً
مورد استفاده قرار میگیرد .یک باند فرود که فاصله نسبتا زیادی با

 .4اطلس جغرافیای حماسی ،1خوزستان در جنگ ،پژمان پورجباری
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باند هواپیماهای نظامی دارد ،به فرود و پرواز هواپیماهای مسافربری

اختصاص داده شده است.

در مورد نقش پایگاه دزفول در جنگ باز هم خواهیم گفت .اما

روزهای اول جنگ تحمیلی ،روی زمین و در محور شوش ـ دزفول

چه اتفاقی افتاد:

«یوم الرعد» به معنی روز تندر ،نامی بود که صدام و ژنرال هایش

بـه طـرح عملیـات تهاجمی خود به خـاک ایـران داده بودند و روز

 31شـهریور  1359از سـوی صـدام به کلیه واحدهـای ارتش عراق

ابالغ شـد 1.با شـروع جنگ تحمیلی ،لشکرهای یک مکانیزه و 10

زرهی ،با هدف اشـغال شـمال خوزسـتان ،به ویژه شهرهای شوش،
دزفول ،اندیمشـک و قطع جاده اسـتراتژیک تهـران ـ اهواز ،ضمن

عبور از مرز العماره-فکه ،توانستند ظرف چهار روز ،فاصله هشتاد
کیلومتری مرز تا رودخانه کرخه را پشـت سـر گذاشته و خود را به

جسر نادری برسانند 2.پل کرخه یا پل نادری ،در کیلومتر  20جاده
اندیمشک ـ دهلران و در شمال آبادی سرخه نادری ،در شهرستان

اندیمشک و بر روی رودخانه کرخه قرار دارد .این منطقه ،در واقع
 .1نبردهای جنوب اهواز ،گلعلی بابایی
 .2همپای صاعقه ،حسین بهزاد و گلعلی بابایی

دزفول
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پل ارتباطی اسـتانهای خوزسـتان و ایالم و شـهرهای اندیمشـک
به دهلران محسـوب میشـود .اگر ارتش عراق پل کرخه را اشـغال
میکرد ،ارتباط اسـتان خوزسـتان با اسـتانهای شمالی قطع میشد
و شـهر اندیمشـک و همیـن طـور دزفـول ،در معرض اشـغال قرار

میگرفـت .به همین خاطر ،ارتش عراق محور اصلی حرکت برای

هجـوم را لشـکر  10زرهی قـرار داده بود 1.قرار بـود نیروهای محور
شـمالی بـه پـل کرخه برسـند و نیروهای محور جنوب نیـز از چنانه
و تپه های ابوصلیبی خات (مقابل شـوش) بگذرند و به سـمت پل
نادری بروند .در آنجا ،به نیروهای محور شـمال برسـند و با هم ،به

شـهرهای شوش و اندیمشـک و دزفول حمله کنند.

2

لشکر  10زرهی در محور شرهانی ـ عین خوش ـ امامزاده عباس

به سمت پل کرخه پیشروی کرد و در غرب رودخانه کرخه متوقف

شـد .لشـکر یک مکانیـزه نیز در محور فکه ـ دوسـلک به سـمت
شـوش پیشـروی کرد و توانسـت تا غرب رودخانه کرخه را تصرف

کنـد 3.از پـل کرخـه ،در امتداد رودخانه تا شـوش ،نیروهای ارتش
 .1اطلس جغرافیای حماسی ،1خوزستان در جنگ ،پژمان پورجباری
 .2پیام پیروزی ،روایت دشت فتحالمبین ،جعفر شیرعلینیا و سعید زاهدی
 .3نبردهای جنوب اهواز ،گلعلی بابایی
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بیشتر ساحل کرخه را تصرف کنند.
عراق توانستند ِ
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کیلومتـر فاصلـه هوایی دارد و فاصله زمینـی آن حدود  80کیلومتر

اسـت .ارتش قادسـیه تا نزدیکی این شـهر پیش رفته بود.

امـا چگونـه ایـن اتفاق افتـاد و در دزفـول چه گذشـت؟ بمباران

پایـگاه وحدتی توسـط هواپیماهـای عراق ،در  31شـهریور ،1359
مردم و مسؤوالن شهر را غافلگیر کرد .فرماندهان پایگاه وحدتی ،با

فرماندار دزفول در پایگاه جلسه گذاشتند .حمله دشمن غافلگیرانه

بود و پاسـدارها در سـپاه دزفول میخواسـتند بدانند چه شده و چه

باید بکنند .روز دوم مهر ،تمام پاسـگاههای مرزی توسـط دشـمن
اشـغال شـد و ارتش عراق به جاده دهلران رسید.

1

اما دلیل این سرعت در پیشروی چه بود؟ انقالب اسالمی تازه به

پیروزی رسیده بود و بعد از فروپاشی نظام شاهنشاهی ،ارتش ایران

تـا مـرز از هم پاشـیدگی پیش رفت .روزی که جنگ شـروع شـد،
ارتش در ناآمادگی به سـر میبرد.

قبـل از آغـاز جنـگ تحمیلی ،سـپاه دزفول صد کیلومتـر از مرز

ایـران و عـراق ،یعنـی از شـهر بسـتان تـا دهلـران را پوشـش امنیتـی
 .1پیام پیروزی ،روایت دشت فتحالمبین ،جعفر شیرعلینیا و سعید زاهدی
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میداد؛ چون بعضی از پاسـگاههای مرزی در این منطقه خالی بود

و گروهکهـای منافق و خلق عرب ،از این نقاط اسـلحه ،مهمات

و مـواد منفجـره وارد منطقـه میکردند .لولههای نفت را در دشـت
عبـاس منفجـر کـرده بودنـد و در بعضـی از شـهرها ،انفجارهایـی
صـورت گرفتـه بود 1.در همیـن زمان ،گزارشهایی از سـپاه دزفول

و دیگـر سـپاهیان مسـتقر در خطوط مـرزی ،از تحرک عـراق داده
شـد .البتـه گـزارش های نیـروی هوایی هـم بود که کسـی به آنها

توجه نکرد .همه میدانسـتند ،اما کسـی باور نمیکرد صدام چنین

جسـارتی بکند .مراکز نظامی پیش بینی الزم را در مرزها نداشتند.

بنابرایـن وقتـی نیروهـای ارتـش عـراق مرزهـا را شکسـتند ،ارتـش
نتوانست آن طور که باید در برابر آنها مقاومت کند .هر روز و هر

لحظه ،خبر تصرف و اشغال یکی از آبادیها و روستاها و شهرهای
نزدیـک مـرز به گوش مردم دزفول میرسـید و همه نگـران بودند.
اما چه شـد که عراق با این همه سـرعت در پیشـروی ،نتوانسـت

اندیمشـک و دزفـول را بگیـرد و حـرف صـدام و فتـح سـه روزه

خوزسـتان اتفـاق نیفتـاد؟ اولیـن مانـع در برابـر نیروهـای دشـمن،
 .1مصاحبـه بـا سـردار عبدالمحمـد کوچـک کوتیانـی ،از فرماندههـان لشـکر 7
ولیعصـ ر دزفـول
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رودخانـه کرخـه بود .نیـروی زمینی ارتش ،نیروهای بسـیج و مردم
دزفول ،اندیمشـک ،اهواز و کل خوزسـتان و حتی شـهرهای دیگر
ایران هم در مقابل شـان ایسـتادند .با توجه به این که سپاه دزفول از

حدود یک سال قبل امنیت منطقه غرب کرخه را تأمین می کرد و
نیروهایش به منطقه آشنا بودند ،اولین خط دفاعی را در برابر دشمن

تشـکیل دادنـد 1.همـه این عوامـل ،به اضافـه بمباران مـداوم هوایی
دشـمن توسـط هواپیماهای پایـگاه وحدتی دزفول ،ارتـش عراق را

پشـت کرخه متوقف کرد.

یکـی از اسـرای عراقی به نـام مجتبی الحسـینی در کتاب هنگ

سـوم مینویسد«:در حقیقت دالوری و پایمردی نیروهای مردمی،

اولیـن ضربـهای بود که رویاهای شـیرین نیروهای مـا را بر هم زد و

آنهـا را به صحنه درگیری حقیقی کشـاند .بـا این مقاومت ،تب و

تاب پیروزی و پیشـروی سـریع چند روزه فروکش کرد».

2

در ششـمین روز جنگ ،رادیو بی.بی.سـی به از نقـل از روزنامه

تایمـز چـاپ لنـدن گفت«:تجاوز عـراق به ایران در بیابانهای سـه
شـهر نفـت خیز ایـران به حالت سـکون در آمده اسـت و عراق در

 .1مصاحبه با سردار عبدالمحمد کوچک کوتیانی
 .2نبردهای جنوب اهواز ،گلعلی بابایی
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هـدف خود ،مبنی بر تسـخیر کامل اسـتان خوزسـتان موفق نشـده

است».

1

بدین ترتیب ،دزفول وارد حوادثی شـد که نه یک روز و دو روز،

بلکه هشت سال طول کشید.

 .1نبردهای جنوب اهواز ،گلعلی بابایی

فصل دوم
روزهـای اول جنـگ تحمیلـی ،همـه آشـفته و سـردرگم بودنـد.

هواپیماهـای عراقـی مـدام دزفـول و شـهرهای اطـراف را بمبـاران

میکردند .دشمن تا سه کیلومتری پادگان کرخه پیش آمده بود که
دو کیلومتـر با پل کرخه فاصلـه دارد و با خمپاره پادگان را میزد.

1

روز ششـم مهر ،تیپ زرهی دزفول از جسـر نادری عقبنشـینی

کرد .دشمن تا  10کیلومتری اندیمشک جلو آمده بود و دزفول در

تیررس توپهای عراقی قرار داشت .دشمن ،شهر و پایگاه وحدتی

را با گلولههای سنگین میزد .خمپارهها به پایگاه اصابت میکردند

 .1مصاحبه با سردار عبدالمحمد کوچک کوتیانی
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و سـپاه به آر.پی.جی و اسـلحه نیاز داشـت ،و نبود .از طرف اهواز

هـم خبر میرسـید دشـمن تـا نزدیکی حمیدیـه پیش آمده اسـت.
دشـمن کل منطقه غرب کرخه را از شوش تا روستای سرخهنادری

و پـل نادری تصـرف کرد .دیگر جبههها هم در سرتاسـر مرز ایران
و عـراق ،کـم و بیـش همین اوضاع را داشـتند .خرمشـهر در خطر
سـقوط بود و آبادان محاصره میشد .خبرهایی که میرسید ،مردم
دزفـول را آشـفته کرده بود .جـو تبلیغاتی هم به نفع عراق بود .همه

وحشـتزده بودنـد و اخبـار و اطالعات درسـتی از جبهههای نبرد

در دسـت نبـود .همیـن ناآ گاهـی موجب سـردرگمی فرماندهان و
مسؤولین و مردم شده بود .به طوری که خیلی زود شایع شد اهواز
در حال سـقوط اسـت و وحشت و اضطراب مردم را فرا گرفت .از

طرفی ،شـبکه بیسـیمی گسـتردهای بین جبههها نبود .معلوم نبود
ً
دشـمن دقیقـا کجاسـت .نیروها ،به صـورت پراکنده رفتـه بودند و

در مناطق مختلف دفاع میکردند .کنترل و اشـرافی در فرماندهی
نیروهـا نبـود .روز ُنهـم جنـگ ،ارتش عـراق بلندیهـای کرخه را
تصـرف کـرد و نیروهایش تا روی جـاده هم آمده بودند.

1

 .1گزارش روزانه جنگ (جلد یک) ،احمد دهقان ،مؤسسـه انتشـارات شهید حسن
باقری ،چاپ اول1389 ،
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دشـمن آنقـدر نزدیـک بـود کـه احتمـال ورود آنـان بـه دزفـول

میرفـت .مـردم وحشـتزده از پیـشروی دشـمن و بمبارانهـای
متوالـی ،در فکـر راه چاره برای پنهان شـدن یا فرار از شـهر بودند.

عـراق ،راهآهن سراسـری تهران جنـوب را بمباران میکرد و همه را
به خاک و خون میکشـید .به ناچار ،مردم در روسـتاها و شهرهای

اطراف پراکنده شدند .جوانها و حتی نوجوانهای کمسن و سال

دزفـول ،گـروه گروه به نیروهای مقاومت در شـرق رودخانه کرخه

پیوسـتند .نیروهای مدافع ،اسـلحه نداشـتند .منافقان و گروهکها
فعال شـده بودند و شـایعه تمام شـهر را فرا گرفته بود.

دشـمن چند بار سـعی کرد از رودخانه کرخه بگذرد و تنها جاده

ارتباطی خوزسـتان را که جاده اندیمشـکـاهواز اسـت ،قطع کند.

اگـر ایـن اتفـاق میافتـاد ،سـقوط خوزسـتان حتمی بـود .نیروهای
پایگاه وحدتی ،مجبور شدند پایگاه هوایی را تخلیه کنند .هواپیماها
را به سرعت حرکت دادند و به پایگاههای دیگر بردند .اگر پایگاه

را اشـغال میکردنـد و هواپیماهـا دسـتنخورده به دسـت دشـمن

میافتاد ،خیلی بد میشـد .این خطـر بزرگی بود.

1

امیـر سـرتیپ دوم خلبـان محمـود انصـاری در ایـن خصـوص

 .1ناگفتههای جنگ ،احمد دهقان ،سورهی مهر ،چاپ چهاردهم1390 ،
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میگوید«:حتـی دسـتور انهـدام پایـگاه را هم داده بودنـد که اگر
عراق نزدیک شد ،نتوانند به عنوان پایگاه مقدم از آن استفاده کرده

و به عمق خاک ما نفوذ کنند .هر چه وسیله پروازی و غیرپروازی،
مثـل تجهیزات و قطعـات ،داخل انبارهای تدارکاتـی پایگاه دزفول
بود ،فرسـتاده بودند به پایگاههای دیگر تا به دسـت عراقیها نیفتد.

حتی میگفتند بعضی از خلبانها ،آر.پی.جی دست گرفتند تا اگر
تانکهـای عراقـی آمدنـد ،روی زمین بجنگند .تا ایـن حد اوضاع
بد و آشـفته بود .نیروهای دشـمن پخش بودند روی زمین و سـعی

میکردند با انواع و اقسام تجهیزات و تسلیحات ،از پل کرخه عبور

کنند .نیروی سپاه ،بسیج و نیروی زمینی ارتش در منطقه گسترش
پیـدا کرده و مقابلشـان ایسـتاده بودنـد ،اما توانشـان ضعیف بود.
هواپیماهای خودی میخواسـتند نیروهای زرهی دشـمن را بمباران

و منهدم کنند ،اما منطقه وسـیع بود و نیروهای دشـمن و خودی به
هم نزدیک بودند و ممکن بود نیروهای خودی یاجایی را که مورد

نظـر نیسـت ،بمبـاران کنند .محل دشـمن هم مدام تغییـر میکرد.
ً
مثال امروز عراقیها در سهراه قه وهخانه بودند ،روز بعد تغییر مکان

میدادند .برای حل مشـکل ،تعدادی از خلبانهای پایگاه وحدتی
را بـا جیپهای بیسـیمدار که ُبـردش زیاد بود ،فرسـتادند به جبهه.

دزفول
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چون خلبان بودند ،منطقه را میشناختند و میتوانستند هواپیمایی را

که برای بمباران نیروهای دشـمن آمده بود ،راهنمایی کنند .تعداد
قابـل توجهای از خلبانهای جوان به این مأموریتها اعزام شـدند.

یکـی از خلبانهـای ناظرمقـدم کـه در جبهـه حضـور داشـت،

خلبـان خسروینسـب بـود .میگفـت در طـول یـک روز ،به طور
متنـاوب چهـل فروند هواپیمـا از پایگاه دزفول درخواسـت کرده و

ایـن چهل فروند توانسـتند پل کرخ ه را ببندنـد و جلوی عراقیها را
با بمبارانهای کوبنده سد کنند .میگفت الشه تانکهای سوخته
عراقـی در منطقـه آن طـرف پل کرخه جمع شـده بود».

1

نیـروی هوایـی با هواپیمـا به جنگ تانک رفت و چه بسـا بعضی

هواپیماها نیز سـقوط کردند .از آن طرف ،بسـیجیان دزفول شنیدند
کـه بایـد خـود را بـرای نبرد شـهری آمـاده کننـد .پیش خـود قرار

گذاشـتند در چهارراه اندیمشک جلوی نیروهای دشمن را بگیرند

و دمـار از روزگارشـان در آورند.

2

در کتـاب نبردهـای جنـوب اهواز ،نقل قولی از غالمعلی رشـید

 .1مصاحبه امیر سـرتیپ دوم خلبان محمود انصاری ،آرشـیو بنیاد حفظ آثار و نشـر
ارزشهای دفـاع مقدس1390،
 .2دزفول ،گروه نویسندگان
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در مـورد هجـوم اولیه ارتش عراق آمده اسـت«:ما در دزفول بودیم

و دشـمن تا کرخه رسـیده بود .خبر هم داشتیم که نزدیک حمیدیه
اسـت .پیش از اخبار سـاعت دو ،به این فکر بودم که اگر دشـمن

جلوتـر بیایـد ،باید برویم به شـمال دزفول ـ در کوههـای دوکوهه و

سردشت ـ و آنجا مقاومت کنیم .به دیگران گفتیم آماده باشند که
وقتی دشـمن به سـمت دزفول و اندیمشـک آمد ،به کوهها برویم.

هنگامـی کـه اخبـار سـاعت دو را گوش مـیدادم ،امـام خمینی

گفت«:چنـان بـه صدام سـیلی بزنیم که از جایش بلند نشـود ».ما

در سـپاه دزفـول چنـد قبضه تفنگ داشـتیم و تعـدادی مین .وقتی

امـام ایـن جمله را گفتند ،مثل ایـن بود که ما را از دوکوهه به طرف

کرخه بردند».

نیروهای عراق در غرب رودخانه کرخه متوقف شـدند و در این

طرف ،نیروهایی از تیپ دو لشـکر  92زرهی ارتش ،نیروهای سـپاه
پاسداران شوش و دزفول و تیپ  37زرهی شیراز از ارتش ،در برابر

آنها صفآرایی کردند 1.پانزدهم مهر ،لشکر پیاده  21حمزه ارتش
از تهران به خوزستان رسید و قرار شد در ساحل شرقی کرخه مستقر

 .1نبردهای جنوب اهواز ،گلعلی بابایی
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شود تا عراقیها از کرخه عبور نکنند.

1

در آن روزهـا ،مـردم دزفـول هر لحظه منتظر بودند که دشـمن را

باالی سرشان ببیند .حضور نیروها و تجهیزات نظامی ،مثل توپ و
تانک و وجود پایگاه وحدتی ،اهمیت دزفول را برای دشـمن چند

برابـر کـرده بود .برای همیـن ،دزفول را به گلوله بسـت تا مقاومت

مردم را درهم بشـکند.

توپخانه عراق هر روز صبح و ظهر و شب ،شهر را میزد .توپها
ً
تقریبا روزی هفتاد هشتاد گلوله به شهر میزدند .منطقه علیگرهزد

کـدهلران قرار دارد.
در قلب بلندیهای مشـرف بر جاده اندیمشـ 

توپخانه صحرایی لشـکر  10زرهی القادسـیه تحتامر قوای حطین
ـ سـپاه چهـارم عراق ـ بـه اسـتعداد  180عراده توپ ،بـه فرماندهی

سـرهنگ خلیل محمـد النعمه از ابتدای اشـغال ایـن منطقه ،آنجا
مسـتقر شـدند و شهرهای دزفول ،اندیمشـک ،هفتتپه و شوش را

میزدند .حفاظت از این توپخانه هم بر عهده دو گردان کماندویی
ارتش اردن موسـوم به قوای برموک بود.

2

با وجود این که شهر زیر آتش توپخانه و بمباران هوایی هواپیماها

 .1پیام پیروزی ،روایت دشت فتحالمبین ،جعفر شیرعلینیا و سعید زاهدی
 .2خاکریز پنهان ،فرامرز نوروزی ،پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس1392 ،
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قرار داشت ،پس از چند روز ،بیشتر مردم به خانههایشان برگشتند.
نانواییهای شهر تعطیل شده بود .مردم برای تأمین نان با مشکالت
زیـادی روبـهرو شـدند .بـرای رفع این مشـکل ،از سـوی دادسـتان

در نانواییها گرفته
وقت«سـیدعلی آوایی» مجوزی برای باز کردن ِ
شـد .به همین منظور ،تعدادی به کار پخت نان مشـغول شدند.

1

شهر به  24قسمت تقسیم شد .هر مسجد ،در هر قسمت ،مرکزی

شـد که به آن سـتاد بسیج مردمی میگفتند و زیر نظر سپاه فعالیت

میکـرد 2.بسـیجیها ،در پایگاههـای بسـیج مسـاجد سـازماندهی
میشـدند و بـه مأموریتهای مختلف میرفتند .بـرای حفاظت از
شهر و مقابله با منافقین و جاسوسان ،پستهای نگهبانی گذاشتند.

هنـگام حملات هوایـی و موشـکی و توپخانـهای ،مجروحـان و
مصدومان را از زیر آوار نجات میدادند .مجروحانی که گاه سالم
َ
از«شـوودون» بیرون آورده میشدند.

خانههـای دزفـول زیرزمینهای عمیقی دارد کـه عمق آن گاه به

سـی تا چهل متر هم میرسـد .یک ردیف پله میرود تا پایین و به
َ
محوطهای میرسد که به آن شوودون میگویند .سقف آن در انتها
 .1یک شهر ،دو جبهه ،یک خاکریز ،مطیع رسول عبداالمیر ،سبط النبی قم1387 ،
 .2پیام پیروزی ،روایت دشت فتحالمبین ،جعفر شیرعلینیا و سعید زاهدی

دزفول

39

سـوراخی دارد که به طبقه باال باز اسـت .خانواده سـاکن در طبقه

باالی خانهها ،گوشـت و مواد غذایی فاسـد شدنی را داخل سبدی
گذاشته و با طناب از این چاه عمیق به داخل شوودون میفرستادند.

خودشان هم بیشتر اوقات  ،برای فرار از گرما ،روزهای گرم تابستان

را آنجـا میگذراندنـد .شـوودون خانههـا ،گاه به هم راه داشـتند و
ً
بسته به نوع استفاده ،کوچک یا بزرگ بودند .مثال شوودون مسجد
نجفیه دزفول ،خیلی بزرگ و دارای داالنها و فضاهای تودرتو بود
که در ادامه جنگ ،بزرگتر هم شد .دستخط رزمندگانی که عازم

جبهه بودند و شـبی را در آن زیرزمین گذراندهاند ،هنوز هم روی

دیوارهای سیمانی دیده میشود.

خیلـی از ایـن سـردابهای عمیـق ،در طول جنـگ تحمیلی ،به

عنـوان پناهـگاه اسـتفاده میشـد .مـردم در ایـن مکانهـا زندگـی
میکردنـد .دخترهـا و زنهـا ،در هـوای خفه شـوودون بـا حجاب

کامـل میخوابیدنـد تا اگر زیـر آوار ماندند ،بیحجاب نباشـند .با
این حال ،هر روز خبر شهادت تعدادی از مردم شهر در اثر بمباران

یـا اصابت گلوله توپ شـنیده میشـد .شـهدای جبهه هـم بودند.

همه روزه شـهدا در کوچهها به سـمت بهشـتعلی یا شـهیدآباد

تشـییع میشـدند .شـهیدآباد نزدیـک پـل سـوم ،روبـهروی پایگاه
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وحدتـی قـرار دارد و بهشـتعلی آن طـرف رودخانـه ،در انتهـای

کـدزفول و نزدیک پل قدیم واقع است 1.مردم پیکر
اتوبان اندیمش 
شهیدان را که تشیع میکردند ،میگفتند«:الیوم یوم االفتخار» و با

حالـت ملکوتی شـهید را به خاک میسـپردند.

2

وقتی برای زیارت قبور به این مکانها میرویم ،آنچه توجه را جلب

میکند ،سنگنوشـته روی مزار شهداست که نشان میدهد شهید
دفنشده ،در چه تاریخی و چگونه به شهادت رسیده است .به جز

شهدای اصابت موشک و گلولههای توپ ،شهدای جبههها هم در

شهیدآباد و بهشـتعلی دفن شدهاند .سنگنوشتهها نشان میدهد
کـه جوانـان دزفول ،در تمـام جبهههای نبرد حضور داشـتهاند و در

عملیات مختلف به شـهادت رسیدهاند .قبرهایی هست که شهدای
همنام ،در کنار هم ردیف شـدهاند .اینها خانوادههایی هسـتند که
با هم ،در حمالت موشـکی به شـهادت رسـیدهاند .قبرهایی هست
که جسد ندارند .اینها شهدای مفقوداالثر هستند که جسدشان به

دست نیامده است .همینطور قبرهای سیمانی که محل دفن اجزای
قطعه قطعه شـده بدنهایی است که گمنام دفن شدهاند.

 .1مصاحبه با ایمان اردیزاده ،سکنه دزفول در دوران دفاع مقدس
 .2دشت عباس ،محمدرضا خلیلی ،انتشارات سوره مهر
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فرامـرز نـوروزی در کتاب خاکریز پنهان میگوید«:وقتی شـب

توپخانـه عراق از ارتفاعات شـهر دزفول را مـیزد ،آتش بزرگی [از

دهانـه لولههـای تـوپ] دیده میشـد .قبـل از این که گلوله برسـد،

ما میشـمردیم .حدود پانزده یا بیسـت که میرسـید ،آماده بودیم.
میگفتیـم االن گلولـه تـوپ داخـل شـهر دزفـول میافتـد .دیگـر

زمانبندیشان دستمان آمده بود .یک روز به شهیدآباد رفته بودیم.
ارتـش عراق چند جا ،از جملـه روبهروی خانه ما و رودخانه را زد.
دو تا از برادرزادههایم در خانه بودند .نگران شده بودیم .خدایا چه

شد؟ نترسند؟ ترکش بهشان نخورده باشد؟ وقتی رسیدم خانه ،دیدم
ترکشها را در پیراهنهایشـان جمع کردهاند .میگفتند«:عمو ،بیا
ببین چقدر ترکش جمع کردیم .روی پشـتبام و توی حیاط افتاده
بودند .خنک شـدند و ما جمعشـان کردیم».

وقتـی هواپیماهـای عراقی میآمدند ،مردم دزفول روی پشـتبام

میرفتنـد تا ببیننـد وضعیت چطور میشـود .ضدهواییها از پایگاه

شـلیک میکردنـد و منتظـر بودیـم هواپیمای عراقـی را بزنند .یک

شـب در پـادگان تیـپ  2لشـکر  92زرهی خوزسـتان نگهبان بودم.
ً
تقریبـا تـه پادگان ،مشـرف به رودخانه اسـت .از محل نگهبانی که

روی بلنـدی بـود ،خانـه و محلهمـان را نگاه میکـردم .چند گلوله
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تـوپ ،بـا فاصله کمی بـه محلهمان خورد .صبح رفتـم خانوادهام را

ببینم .اطراف خانهمان را زده بودند .چند تا از همسایهها هم شهید
شده بودند».

روی شیشه پنجرهها ،نوارهای ضربدری چسب ،جاخوش کرده

بـود .مردم به روشـنایی شـب حسـاس بودنـد .برق شـهر از غروب

قطـع میشـد .درون خانههـا ،بـا چراغقوههـای کوچـک و فانوس
راه میرفتنـد .در خیابـان ،بـه افراد سـیگاری توصیـه میکردند که

شـب در فضای باز سـیگار نکشـند .خودروها چراغ خاموش تردد

میکردند.

هفدهم مهر  1359سه فروند موشک فراگ 7به مناطق مسکونی

شـهر دزفول اصابت کرد ،1و موشـک نیز به سـیل گلولههای توپی
که هر روز به سـمت دزفول میآمد ،اضافه شـد .دزفول شـده بود

جبههای که نه خاکریز داشـت ،نه سـنگر .شهری که جبهه و خط
مقدم ،امنتر از آن بود .مردها و جوانهای شهر ،در خطوط دفاعی

و جبهههـای مختلـف بودنـد و زنهـا و سـالمندان به شـهرکهای
اطراف دزفول یا شهرهای نزدیک رفته بودند .توپخانه دشمن روی

 .1جنـگ شـهرها و دفـاع موشـکی ،محمدحسـین پیکانـی ،بنیـاد حفظ آثار و نشـر
ارزشهـای دفـاع مقـدس1391 ،
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تپههای علیگرهزد مسـتقر بود و شـهر را میکوبید .هواپیماها مدام
میآمدند و بمباران میکردند و از هفدهم مهر  ،1359موشک هم
به آن اضافه شـده بود.

ایمـان اردیزاده ،کودکـیاش را در دزفـول و زیـر بـاران گلولـه

گذرانـده اسـت .او اینگونـه از آن روزهـا میگوید«:آژیـر کـه

میزدنـد ،هـر کس هر جا بود ،سـعی میکرد خود را به جای امنی

برساند .بعد از آژیر ،اگر ضدهواییها شلیک میکردند ،هواپیماها

بـرای بمبـاران آمـده بودند و اگـر صدای ضدهوایی بلند نمیشـد،

آژیـر بـه خاطـر موشـک به صـدا در آمده بـود .موشـک میآمد و
خانههـا را بـا خاک یکسـان میکرد .یک بار یک موشـک وسـط
کوچهای فرود آمد .بعد از انفجار ،مردم برای کمک به آن سمت

دویدند .وقتی رسـیدیم ،موشـک چاله عمیقی درست کرده بود و
ً
خانههای اطراف آوار شده بودند روی زمین .اصال اثری از کوچه
نبود .از خانهها ،حتی دیوار نصفه نیمه هم نمانده بود .ویران شـده
بـود و جز نخالههای سـاختمانی ،چیزی وجود نداشـت.

گاهی وقتی موشک به جایی اصابت میکرد و مردم برای کمک

جمع میشدند ،موشک بعدی به همان نقطه میخورد و مردمی که
بـرای کمک آمده بودند ،به شـهادت میرسـیدند .کمکم به آژیر
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زرد و قرمـز و سـفید عـادت کردیم .غروب که میشـد ،خانوادهها

راهی پناهگاه خانههاشـان میشـدند ،یا همان شـوودون .بچهها از

خانه زیاد دور نمیشدند تا اگر صدای آژیر بلند شد ،بتوانند سریع
خود را به پناهگاه برسانند .بیشتر شبها ،خانوادهها شامشان را در

پناهـگاه میخوردنـد .در اصـل ،در آنجا زندگـی میکردند .چند
خانـوار کنار هم ،با بچههای کوچک.

مردم شهر ،شبها چشمشان را به این انتظار میبستند که هر لحظه

ممکن است صدای مهیبی بیاید .کسی نمیدانست فردا دیگری را
خواهد دید یا نه .زیرزمین مدارس ،مساجد و حتی«کت»های کنار
رودخانه دز ،شده بود محل پناه گرفتن زنها و بچهها و سالمندان».
در گذشته که آب رودخانه دز باال بوده ،رخنه آب در دیواره دو

سـاحل ،حفرههای غارمانندی سـاخته است .وقتی آب پایین رفته،
َ
این حفرهها که کت نامیده میشـدند ،کنار رودخانه باقی ماندند.
در گرمـای تابسـتان ،عدهای از مـردم به داخل کتهـا میرفتند و

آنجـا زندگـی میکردنـد .با شـروع جنگ تحمیلی ،مـردم برای در
امان ماندن از موج حمالت هوایی دشمن ،به کتها کوچ کردند.

آنهـا بـرای رفـت و آمد بـه آن طـرف رودخانه ،از کلک اسـتفاده

میکردنـد .عبـور از روی پـل خطرنـاک بود و تا جایـی که امکان
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داشـت ،از روی آن عبـور نمیکردنـد .هماکنـون ،بعضـی از ایـن

کتهـا تجاری شـدهاند و در و قفل برایشـان گذاشـتهاند .اما در
آن زمـان ،فضـای غارماننـدی بود کـه گاهی انتهایش به شـوودون

خانههـای کنـار رودخانـه میرسـید .مـردم در ایـن کتهـا ،پنـاه
میگرفتنـد و شـب را در تاریکـی محض به صبح میرسـاندند.

کمکـم سـیم برق برای پناهگاهها کشـیده شـد؛ به انـدازهای که

بشود یک المپ روشن کرد .بعضی جاها حتی تلویزیون هم بردند

تا بچهها سـرگرم شـوند و بیرون از پناهگاه نروند.

عبدالکریـم بیدلـی از سـاکنان دزفـول اسـت .او آن دوران را

اینگونه روایت میکند«:موشـک که میزد ،بمباران هم میکرد،

همزمان توپخانهاش هم شـهر را میکوبید .آنها خراب میکردند
و از این طرف ،مردم میساختند .خانه ما را سه بار زدند .خانهمان
در خیابان سی متری ،پشت مسجد بود .یک بار که موشک زدند،

رفتم خانه که ببینم بچهها سـالم هسـتند یا نه .وقتی رسـیدم ،دیدم
همسـرم پابرهنـه مـیدود .داد میزد«:امیر گفته از مدرسـه میرود

خانه بابات .آنجـا را هم زدهاند».

دویدیم به آن سـمت .دیدیم خانه پسـرعمویم را زدهاند .همسـر

و پسـرش توی حمام شهید شـده بودند .خانه پدرم هم که کنارش
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بود ،ویران شده بود .یک گوشه آشپزخانه سالم بود .پسرم رفته بود

توی آشپزخانه ،گوشه دیوار مانده بود .او را بیرون آوردیم ،نرمههای

شیشـه تمـام صورتش را زخمـی کرده و خـون از جراحتها بیرون

میآمد .با دوچرخه بردمش بیمارسـتان افشار».

مادر مهسـا باباخان میگوید«:کالس سـوم ابتدایی بودم .دیگر
ِ

عـادت داشـتیم کـه با شـنیدن صدای آژیـر خطر ،هر کجـا بودیم،

زود بـه نزدیکتریـن پناهگاه برویم .آن روز همراه همکالسـیها و
در کالس را با
معلـم خـود ،در کالس نشسـته بودیـم .خانم مدیـر ِ

عجلـه بـاز کـرد و گفت وضعیـت قرمز اسـت ،و دوید تـا به دیگر

کالسها خبر بدهد .چون برق رفته بود و مدرسـه امکانات الزم را
نداشت ،نتوانسته بودند آژیر خطر را از بلندگو پخش کنند .همگی
پشـت سـر هم ،بـا ترس و لـرز ،به پناهـگاه رفتیم .هنـوز از پلههای
پناهگاه پایین نرفته بودیم که یکباره همه جا روشـن شـد .صدایی
مثـل رعـد و بـرق همـه را میخکـوب کرد و خـاک و سـنگریزه از

دیواره و سـقف پناهـگاه پایین ریخت .همه ترسـیده بودیم .بچهها

در پناهگاه را
گریـه میکردنـد و جیـغ میزدند .چنـد دقیقه بعـدِ ،
بـاز کردنـد .همه حیاط مدرسـه پر از خاک و سـنگ بود .صدای

آمبوالنسهـا و جیـغ بچههایی که به هر طـرف میدویدند ،فضا را
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پـر کـرده بـود .در یک چشـم به هم زدن ،مدرسـه را خالـی دیدم.

پدرها و مادرها فهمیده بودند مدرسهای را زدهاند .همه با نگرانی،

با هر وسـیلهای که داشـتند ،آمده بودند دنبال فرزندانشـان تا آنها
را نجـات دهنـد .امـا من تنها بودم .هر چه دور و برم را نگاه کردم،

اثـری از مـادرم نبود؛ چون ما ماشـین یا موتور نداشـتیم که به دنبال

مـن بیاینـد .گریهکنان و با پای پیـاده به طرف خانهمان میرفتم که
متوجه شـدم ،مدرسـه پسـرانه نزدیک مدرسـه ما را زدهاند .نصف
مدرسه با اصابت موشک ویران شده بود .بابای مدرسه را خونین و

مالین دیدم که شیشـههای شکسته پنجرهها به او صدمه زده بودند.
ترسـیده بودم .پاهایم میلرزید .همینطـور که میرفتم ،صدای

آمبوالنسهـا و بـوق ماشـینهای دیگـر را میشـنیدم کـه نزدیـک
میشـدند .یکدفعـه خیابـان پر از آدم شـد که بـرای کمک آمده
بودند .مجروحان را از زیر آوار بیرون میکشـیدند و به بیمارسـتان

انتقـال میدادنـد .حتـی کوچکترهـا هم اگـر کاری از دستشـان
برمیآمد ،انجام میدادند .یک خیابان جلوتر ،ماشـینی کنارم ترمز

کرد .رانندهاش مرا صدا زد و پرسید تو دختر فالنی هستی؟ گفتم

بلـه .مـرا سـوار کـرد .وقتـی وارد کوچهمان شـدیم ،پـدرم را دیدم.

بندهخدا پیر و نابینا بود .نگران جلوی در خانه منتظر ایسـتاده بود.
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مـرا پیاده کردند و رفتنـد برای کمک.

مـادرم پیـاده رفتـه بود که خبـری از مـن بگیرد و هنوز برنگشـته

بـود .پـدرم نگران من و مادرم بود و به صـدام بد و بیراه میگفت.

سریع خودم را به مادرم رساندم .بندهخدا نصف راه مدرسه را پیاده

دویده بود .با هم برگشـتیم خانه».

1

عقـل حکـم میکرد که مردم بگذارند و بروند ،اما شـهر را خالی

نکردنـد .همانطـور کـه آنهـا آرام آرام خـود را بـا شـرایط جنـگ
وفـق میدادنـد ،رزمنـدگان نیـز در جبههها جلوی دشـمن مقاومت
میکردند.
□

نیروهـای ارتـش به فکر بیرون راندن دشـمن در غرب رود کرخه

(در نزدیکی دزفول) بودند .عملیاتی طراحی شـد و به لشـکر پیاده

 21حمزه مأموریت دادند نیروهای دشمن را که مقابل سرپل غربی
پـل کرخـه پدافنـد میکردند ،از بین ببـرد و تپههـای علیگرهزد و

ابوصلیبیخات را آزاد کند .عملیات  23مهر آغاز شد ،ولی ناموفق
بـود و پیشبینیهـای بنیصدرـ رییس جمهور و فرمانده کل قوای
آن زمان ـ درسـت از کار در نیامد.

 .1دزفول به روایت کودکان ،جمعی از کودکان دزفولی ،نیلوفران1393 ،
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در این روز 23 ،مهر ،اکبر هاشمیرفسنجانی به دزفول آمده بود.

میـان جمعیت انبوه مردم سـخنرانی کرد .پـس از آن ،متنی خوانده

شـد کـه پیام مـردم دزفول به امـام خمینی بود .در ایـن نامه آمده
بود«:به امام بگویید که مردم دزفول ،اگر چه کشتهها دادهاند ،اما

هنوز فرزندان زیادی برای قربانی کردن در راه اسلام دارند .برادر

هاشـمی رفسـنجانی! به امام بگویید که صدام یزیـد کافر باید فکر
فـرار مـا از جبهه و شـهرمان را به گور ببرد .به امام از کشـتههایمان
نگویید .به او بگویید مردم دزفول منتظر فرمان بسـیج او هسـتند تا

هـمگام با ملت ایران ،اثـری از بغداد بر جای نگذارند».

نهـم آبـان  ،1359ارتـش عـراق سـرپل و شـرق کرخـه را طوری

کـاهواز در شرق
گلولهباران کرد که رفت و آمد در جاده اندیمش 

رودخانه قطع شد .نیروهای پیادهشان هم تالش کردند از شیارها و

آبراهها بگذرند و خودشـان را به سـرپل برسـانند که موفق نشدند.
ً
بعـد از آن ،دیگـر دشـمن در این منطقه تقریبا متوقف شـد .مواضع
1

دفاعیشـان را محکم کردند و تا میتوانسـتند شـهرهای شرق کرخه
(دزفـول ،اندیمشـک و شـوش) را گلولهباران میکردنـد .نیروهای

خـودی نیز شـروع کردند به سـاماندهی جبههها ،شناسـایی مواضع
 .1پیام پیروزی ،روایت دشت فتحالمبین ،جعفر شیرعلینیا و سعید زاهدی
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دشـمن و تدارک عملیات ایذایی.

بـرای ایـن که مردم و رزمنـدگان از حال و روز جبهه خبر داشـته

باشند و اطالعیهها را به گوش مردم برسانند ،یک دستگاه فرستنده
رادیویی اف.ام در آبان  1359در سالن مایکرویو دزفول ،با امکانات

و تشـکیالتی بسـیار محدود ،فعالیت خود را آغاز کرد .به تدریج،
پخش قرآن و اعالم اذان به وقت شـرعی و به افق شهرسـتان دزفول
با این رادیو فراهم شد .سپس با استفاده از دو دستگاه ضبطصوت

آیـوا و تعدادی نوار کاسـت و دو عدد میکروفـون ،گزارشهایی از

ارگانهای انقالبی و ادارات و تشـکیالت درگیر با جنگ تهیه شـد
و همـراه مطالـب متنوع دیگر که بیشـتر حول محـور جنگ بود ،به

عنـوان برنامـه صبحگاهی ،هر روز پخش میشـد .در ابتدا ،دو نفر
از جوانـان دزفولـی این رادیـو را اداره میکردند .دو جوان دزفولی،
یک جیپ و راننده هم داشتندُ .مجری آقای دلزنده بود و مقامیان

هم گزارش تهیه میکرد .پس از مدتی ،یک فرستنده  10کیلووات
سیار در منطقه مستقر شد که صدای پخششده از فرستنده اف.ام

را رلـه و تقویـت میکـرد .1صـدای این رادیو تا جبهههای شـوش و
 .1یـک شـهر ،دوجبهـه ،یک خاکریـز ،مطیع رسـول عبداالمیر و مصاحبـه با ایمان
اردیزاده
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اطراف دزفول شنیده میشد.

کمکـم مـردم دزفول خود را با شـرایط جنگی تطبیـق میدادند.

کسـی خیـال تـرک شـهر را نداشـت .بنابراین ،بـه فراخور شـرایط،

نـوع زندگـی تغییر کرد .ایمـان اردیزاده میگوید«:ما هفت برادر
بودیـم و دو خواهـر .رضا سـپاهی بود ،محمود و علی عضو بسـیج

بودند .احمد دوره سـربازی را میگذراند و پاسـدار وظیفه بود .در
ً
آن دوران ،هـر کـدام در جبههای بودنـد .مثال یک برادرم در جبهه

دارخوین بیسـیمچی بود .یک برادرم در جبهه حمیدیه بود .یک
بـرادرم سـرباز و در اهـواز بود و سـه بـرادر کوچکتر هـم در دزفول

بودیـم .مـادرم و یـک خواهـرم ،در یکـی از شـهرکهای اطـراف
دزفـول ،منـزل یکـی از اقوام بودنـد و آن یکی خواهـرم ،منزل یک

قـوم دیگـر .پدرم امـا در خانه بود .میگفت مـن هیچجا نمیروم.

تـا مدتهـا پیش نیامد همه دور هم جمع باشـیم و سـر یک سـفره
ً
بنشـینیم .بایـد اتفاقی همدیگـر را میدیدیم .مثال مـادرم و خواهرم
میآمدند خانه ،کاری انجام بدهند ،یا چیزی بردارند ،و من آنجا

بـودم .بـرادرم هـم که میآمد حمـام کند یا لباس بـردارد ،همدیگر

را میدیدیـم .از حـال هـم ،جسـته گریخته خبر داشـتیم .تا این که
موشـک خانهمـان را خراب کرد .یک هیـأت واگذاری زمین بود.

 52دزفول

قطعـه زمینـی دادنـد که آنجـا خانه بسـازیم .موقعیت زمیـن در آن
زمان ،بیرون از شهر بود .یک ترانسفورماتور برق آنجا بود و به آن
منطقه ایسـتگاه برق میگفتیم .در آن زمان ،وقتی خانهای سـاخته
میشـد ،برایش پناهگاه بتونی میسـاختند .دیگر پناهگاه خانهمان
مثل شـوودون نبود .زیرزمین آنجا را برای پناهگاه سـاختیم و یک
اتاق خانه را سقف زدیم .چون به احتمال زیاد ،گلوله باز هم آن را
خراب میکرد ،بقیهاش را نسـاختیم .همینطور هم شـد .تازه یک
دیـوار از چهـار دیـوار دور حیـاط را زده بودیم که شـب گلوله توپ
آمـد و آن را آوار کرد.
کمکم اعضای خانواده ،در همان یک اتاق دور هم جمع شدیم.
خواهرها و مادرم برگشـتند .برادرهایم که جبهه بودند ،میدانسـتند
مادر خانه اسـت و هر از گاهی میآمدند و سـر میزدند .آژیر که
میزدنـد ،خانوادهها میآمدند به زیرزمین خانه ما».
گاهی در یک شـب ،شـهر کوچک دزفول ،میزبان چهار یا پنج
ً
موشک بود .مثال سوم آبان ،پنج موشک به شهر اصابت کرد .کوی
کوتیان ،آفرینش 45 ،متری ،کلوپ واحدی فردوس و کشـاورزی.
در همان شب  115نفر کشته شدند و حدود  430مجروح اعالم شد.
1
تا روز پنجم و ششم آبان ،کشف اجساد از زیر آوار ادامه داشت.
 .1گزارش روزانه جنگ (جلد یک) ،احمد دهقان
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خانـم عذرا لحافچـی ،آن روزها را اینگونه روایت میکند«:من

عروس عمویم شـده بودم .به همراه همسـر و فرزندانم ،در نزدیکی

خانـه عمویـم زندگی میکردیم .سـاعت دوازده شـب چهارم آبان

 ،1359با صدای مهیبی از خواب بیدار شـدیم .همسرم سراسیمه و
با عجله و در تاریکی محض ،به طرف خانه پدرش دوید .موشک
ً
دقیقـا بـه منزل عمویـم اصابت کرده بـود .نصف بدن پدرشـوهرم
پیـدا شـد و سـر علیرضـا ـ پسـرش ـ از هـم پاشـیده بـود .دو نفر از
پسـرعموهایم عضو بسیج بودند .آنها آن شب به منزل آمده بودند

که سری به خانواده بزنند .فقط قطعاتی از بدنهای آن دو پیدا شد.
از مادر و خواهرشـان ،هیچ وقت اثری پیدا نشد .برادرم نعمتالله،

یـک هفتـه خاکها را میگشـت .او به من گفت«:بـه عمو نگو،

امـا یـک حلب گوشـت پیـدا کردم و آنهـا را کنار قبر شـهدا دفن
کـردهام ».شـوهرم ـ مرحـوم عبدالرحمان خوشـروایی ـ تا یک ماه

خاکها را جسـتوجو میکرد و دل از آنجا نمیکند؛ به این امید
که شـاید پیکر شـهدا پیدا شـود .آنها پاره پاره شده بودند».

1

شـهید محمدعلی رجایی ،نخسـتوزیر وقت در سـخنرانی خود

 .1به خواست عبدالرحمان ،حسینهای به نام حسینه شهیدان خوشروانی ،در محل این
خانه ساخته شد .دزفول ،پایتخت مقاومت ایران ،عبدالرضا سالمینژاد ،نیلوفران1393 ،
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در سـازمان ملل گفت«:من پریروز در دزفول کشـته و مجروحینی
را دیدم که دیدن آنها دل انسـان را هر چند کماحسـاس باشـد ،به

درد میآورد .به چشـم خود نظاره کردم که موشـکهای  9متری
زمینبهزمین ،قسمت اعظم شهر را بر سر مردم آن دیار ویران کرده

است .هماکنون در دزفول بیش از سی کودک کمتر از شش سال
در بیمارستان بستری هستند».

مردم دزفول هم در  24آبان به دبیرکل سازمان ملل نامه نوشتند و

گفتند«:آیا به چنین حمالتی ،آن هم در نیمههای شب ،در شهری
ً
که از بیم حمالت هوایی در تاریکی مطلق اسـت و نتیجا عملیات
امـداد و خدمـات پزشـکی بـه حداقـل میرسـد ،چـه میتـوان نام
گذاشـت؟» در همان روزها ،یک کارشـناس آمریکایی در روزنامه

رویتـرز نوشـت :اگر عـراق بخواهد خوزسـتان را مسـتقل کند و یا
آن را جزیـی از خاک عراق سـازد ،باید خطـوط راهآهن و راههای

اسـتراتژیک شـهر دزفـول را قطع کنـد ،تا راههای رسـیدن آذوقه به
شـهر بسـته شـود .عـراق به جـای قطع ریشـههای این اسـتان ،فقط
مشـغول چیدن برگهای آن اسـت.

1

گلوله و موشـک میزدند و خراب میکردند .مردم شهر ،شهدا

 .1پیام پیروزی ،روایت دشت فتحالمبین ،جعفر شیرعلی نیا و سعید زاهدی
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را به خاک میسـپردند و مجروحین هم به خیل مجروحین بسـتری
در بیمارسـتان اضافه میشـدند .بیمارسـتان افشـار ،تنها بیمارسـتان
دزفـول در زمـان جنـگ بـود .بعدها به خاطـر حجم فراوان شـهدا

و مجروحیـن ،از فضـا و کادر پزشـکی تنهـا زایشـگاه شـهر ،یعنی
زایشـگاه یازهـرا کمک گرفته شـد .چـه مجروحین جنگـی که از

مناطـق عملیاتـی به دزفول انتقال مییافتنـد و چه مجروحینی که از
سـطح شـهر جمعآوری میشـدند ،بالفاصله در این دو بیمارسـتان

و بیمارسـتان پایـگاه وحدتـی ارتـش تحتمـداوا قـرار میگرفتند.
بیمارسـتان افشـار یـک بـار در  22بهمـن  1362و بـار دیگـر در 16

اسـفند  1363مورد حمله موشـکی قـرار گرفت.

1

زایشـگاه یازهـرا زیرزمیـن تونل مانندی داشـت .طـوری بود که

آمبوالنـس و خودروهـا میرفتنـد داخـل زیرزمیـن و مجروحین به

بخشهای مختلف بیمارستان انتقال داده میشدند 2.این بیمارستان
اکنون موزه شـده است.

از سوی دیگر ،پزشکان غیردولتی ،مطبهای خود را به جادههای

اطـراف روسـتاها و شـهرکهای خارج از شـهر انتقـال داده بودند.
 .1دزفول پایتخت مقاومت ایران ،عبدالرضا سالمینژاد
 .2مصاحبه با ایمان اردیزاده
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داروخانهها نیز در روسـتاها و اطراف و اکناف شـهرکهای حومه،

داروخانههای موقت دایر کردند و دارو بین مراجعه کنندگان توزیع

میکردند.

1

سـیداحمد زرهانی میگوید«:در یک دوره که شـهر ناامن بود و

پزشـک متخصص در شـهر نبود ،مردم از من انتظار اقدام داشـتند.
وزارت بهداری همکاری خوبی داشت ،ولی موشکباران به پزشکان
متخصـص ،در حد نیاز اجازه کار نمیداد .به ناچار اطالعیهای در

جراید منتشـر کردم و از پزشـکان کشـور کمک خواسـتم .واکنش
خوبـی نشـان داده شـد و تعـدادی پزشـک داوطلبانه راهـی دزفول

شدند».

2

زندگی در شـهر دزفول برای مردم موقتی بود و مدام بین شـهر و

روسـتاها و اردوگاههـا در تردد بودند .دانشآموزان ،هر بار بخشـی

دادن
از دروس خود را در شـهر و یا روسـتا دنبال میکردند .سامان ِ
سـیار آموزشـی ،کار
بیـش از صدهزار دانشآموز ،در این موقعیت
ِ
دشواری پیش روی کادر آموزشی و کارکنان آموزشوپرورش قرار
ِ

 .1دزفول در هشـت سـال دفاع مقدس ،محمدرضا دادفر ،کتابخانه سـید عالمشـاه،
دزفـول1376 ،
 2دزفول پایتخت مقاومت ایران ،عبدالرضا سالمینژاد
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داده بود .عالوه بر مدارس شهرکها و روستاها که تحصیل به قوت
خـود در آن دایـر بود ،در داخل اردوگاههـای موقت جنگزدگان،

کالسهای درس برقرار شـد .معلمها علیرغم تالش مسؤوالن ،از
گرفتـن حقوق اضافهکاری امتناع میکردند .با وجود کوپنی بودن

بنزین ،با موتورهای خود به اردوگاهی مختلف میرفتند و مشـغول

تدریس میشدند.

برای رفع نیاز میز و صندلی ،اطالعیهای در سطح مدارس دزفول

ابالغ شد که میز و صندلیهای قابل تعمیرشان را به انبار بزرگی در
جنـب سـاختمان آموزشوپرورش ،معروف به مدرسـه بنتالهدی،

انتقـال بدهنـد .دانشآمـوزی بـه نام محمود شـیرکزاده کـه پدرش

نجـاری متبحر بود ،برای تعمیر و بازسـازی میـز و صندلیها اعالم

آمادگـی کرد .ایشـان و پدرش و معلمی به نـام عبدالحمید چایبده
و جمعـی از دانشآمـوزان ،بـه صورت داوطلبانـه ،در کارگاهی در

شـهرک شـریعتی مشـغول تعمیـر و رنگآمیـزی میـز و صندلیهـا

شدند.

1

بدین ترتیب ،دزفول خود را برای جنگ طوالنی آماده میکرد.

 1دزفول پایتخت مقاومت ایران ،عبدالرضا سالمینژاد
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فصل سوم
جنگهـای پارتیزانـی یـا چریکـی و ضربـه زدن بـه دشـمن در

جبهههـای غـرب دزفـول شـکل گرفـت .در همـان هفتـه اول آبان

 ،1359در منطقه دالپری ،سه عملیات نامنظم جداگانه انجام شد.

نیروهـای خـودی یاد گرفتند که به دشـمن ضربـه بزنند و به مواضع
خـود بازگردند.

دوازده آبـان ،نیروهـای سـپاه دزفول بـه یک گروهـان عراقی در

نزدیکـی روسـتای عنکـوش حملـه کردنـد 13 .آبان رزمنـدگان در

محور شـوش چند خودرو و خمپارهانداز دشـمن را منهدم کردند.

 14آبان در منطقه دشتعباس و جاده فکه ،تعدادی تانک و نفربر
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و خودروی عراقی منهدم شـد.

شبیخونها و اجرای عملیات محدود در مناطق اشغالشده ،اگر

چه تأثیر تعیینکنندهای بر سرنوشت جنگ نداشت ،اما در نیروهای
خـودی اعتماد بـه نفس و امید به پیروزی ایجـاد میکرد .همچنان

کـه در جبهههای غرب رود کرخـه ،نیروهای خودی عملیاتهای
کوچک و محدود را اجرا میکردند ،شهر از آتش دشمن در امان

نبـود .در هجدهـم آبـان ،گلولـه تـوپ به یـک مینیبـوس خورد و

مسـافران را به خاک و خون کشید.

«مـردم بـرای کمـک جمع شـدند ،اما همه شـهید شـده بودند.

کودکی نه سـاله ،خیلی خونسـرد تکههای مغز یکی از شـهدا را از

کنار جوی آب جمع میکرد و روی مقوا میریخت .پرسیدم«:چه
میکنی؟»

بدون آنکه سرش را برگرداند ،گفت«:این بخشی از جنازه یک

شـهید است .شهید ،جسدش احترام دارد .امدادگرها این تکهها را

ندیدهاند .اینها را جمع میکنم تا با شهدا دفن شود».

1

نوزده اسفند  1359یک موشک به مسجد نجفیه دزفول اصابت

کـرد .ایـن مسـجد در انتهـای خیابـان طالقانی قـرار دارد و یکی از
 .1پیام پیروزی ،روایت دشت فتحالمبین ،جعفر شیرعلینیا و سعید زاهدی
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مراکـز اعـزام نیـرو و پشـتیبانی بـود .آن روز ،بعـد از نمـاز مغرب و

عشـاء ،بسیجیان مسجد نجفیه شـام خوردند و طبق روال هر شب،

جلسـه قرآن برگزار شـد .بعد از جلسـه ،مشخص شـد که پست هر

کس کجاسـت .چه کسـی باید برود گشت ،چه کسی باید جلوی
مسـجد نگهبان باشد و چه کسی باید برود ایستگاه برق و نگهبانی

بدهـد و نوبـت کدامیـک اسـت که بـه کارخانـه شـیر در نزدیکی
شـوش بـرود .عـدهای رفتند و پانـزده نوجـوان در مسـجد ماندند.

آمـاده شـدند بخوابنـد که صدای مهیبـی آمد .صـدای انفجارهای
بعدی به حدی زیاد و وحشتآور بود که مردم در ابتدا فکر کردند

عراقیها وارد شـهر شـدهاند .ترکشهای موشـک به ماشـین حمل

کپسـول گاز اصابـت کـرده و  150تا  200کپسـول گاز ،یکی یکی
منفجـر میشـدند و آتـش زبانه میکشـید .رادیو محلـی دزفول ،با

اطالعرسـانی بـه موقع ،مـردم را آرام کرد .ولی شـدت انفجارها به

حدی بود که کسـی جرأت نمیکرد برای کمک به سمت مسجد

برود .عدهای از سـمت پشـت مسجد ،شروع به خراب کردن دیوار

کردنـد تـا بتوانند مجروحیـن را از زیر آوار نجات بدهنـد .اما دیوار
محـراب محکم بود .دو سـاعت در تالش بودنـد ،تا اینکه انفجار

کپسـولهای گاز فروکش کرد .مردم نمیدانسـتند عقب زدن آوار
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را از کجا باید شروع کنند .بعد از ساعتی تالش ،پانزده بسیجی را

از زیـر آوار بیرون آوردند که فقط دو نفرشـان زنـده بودند .دوازده
ً
نوجـوان  12تـا  21سـاله در آن حادثه به شـهادت رسـیدند .قبال هم

یک موشـک به این مسـجد اصابت کرده و تعدادی از بسیجیان به
شـهادت رسیده بودند.

1

مسـجد نجفیه ،بعد از این موشـک ،باز هم به کار خود ادامه داد

و زیرزمیـن بزرگ آن ،محل اسـکان موقت خیـل نیروهایی بود که
عازم جبهه بودند.
□

قـرارگاه نیروی زمینی ارتش در منطقـه جنوب ،به پادگان دزفول

(کـه کنار پایگاه هوایی قرار داشـت) منتقل شـده بـود .این مکان،
ً
قبلا کارخانـه الستیکسـازی بـود کـه روکش السـتیک درسـت
زیر زمین وجود داشـت.
میکـرد .یک زیرزمین در چهارده متری ِ
در ایـن زیرزمیـن ،قـرارگاه را دایـر کـرده بودنـد تا از موشـکهای

عراقی در امان باشد .ابوالحسن بنیصدر ـ رییسجمهور و فرمانده
ً
کل قوا ـ معموال در آنجا جلسـه میگذاشـت  .او از نزدیک شـدن
 .1مصاحبـه تلویزیونـی علیرضـا بیدلـی ،بازمانـده واقعـه و رضا سـعادتی و خیرعلی
آلسـلیم ،عضو هیئـت امنای مسـجد نجفیه
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سـپاه و ارتـش جلوگیری میکـرد و اعتقادی بـه نیروهای مردمی و
سپاه نداشت.

1

به تدریج سـازمان سپاه شکل منسـجمتری به خود گرفت .یک

بخش از سـپاه دزفول که سـپاه اندیمشک و شوش را نیز ذیل خود
داشـت ،در چهـارراه آفرینـش ،و بخش دیگر در غـرب رودخانه،

نزدیـک بارفروشـی مسـتقر و اصل فرماندهـی در آنجا بود .سـپاه
دزفول در مناطقی مثل دالپری ،دشتعباس ،تپه چشمه ،پل کرخه،

جبهه شهداء ،شوش و رقابیه ،یعنی از تنگه سعده در نزدیکی بستان

تا جبهه دالپری حضور داشـت.

2

از فروردیـن تـا مهـر  ،1360عملیـات ایذایـی محـدود در شـمال

خوزسـتان ،تحت فرماندهی سپاه دزفول و ستاد جنگهای نامنظم
بـه اجـرا در آمد .در  11اردیبهشـت  ،1360نیروهای هوابرد ارتش و

بسـیج عشـایر ،در جبهه کرخه از تپههای سـپتون شروع به پیشروی

کردند و دشمن عقبنشینی کرد .آن روز آنها  40اسیر گرفتند .تپه
ً
چشـمه کامال دست نیروهای ایرانی بود 3.پس از آن ،عملیاتهای
 .1ناگفتههای جنگ ،احمد دهقان
 .2مصاحبه با سردار عبدالمحمد کوچک کوتیانی
 .3گزارش روزانه جنگ (جلد یک) ،احمد دهقان
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محدود یکی پس از دیگری در جبهههای غرب دزفول انجام شد.

ولی همچنان دشمن با توپخانه و موشکهای اسکادـبی و بمباران
هوایی ،شهر دزفول را میکوبید.
□

سی خرداد  ،1360ابوالحسن بنیصدر از ریاست جمهوری عزل

شـد .ارتش و سـپاه با هم متحد شدند و در  5مهر  1360یعنی یک

سـال بعد از شـروع جنـگ تحمیلی ،محاصـره آبـادان در عملیات
ثامناالئمه شکسـته شـد 8 .آذر  1360عملیـات طریقالقدس انجام
شد .پس از آن ،آزادسازی منطقه غرب رودخانه کرخه ،میتوانست

ضمن انهدام نیروهای دشمن ،شهرهای دزفول ،اندیمشک و شوش
و پایگاه وحدتی را از برد توپخانه دشـمن خارج سازد.

1

عملیـات شناسـایی منطقـه غـرب رود کرخه آغاز شـد .نیروهای

خـودی مصمـم بودنـد عملیـات بعـدی را در ایـن منطقـه انجـام
دهند».اطالعاتعملیـات گاهـی بـه صـورت انفـرادی و گاه در

تیمهای مشـترک از سـپاه و ارتش ،شناسـاییها را انجام میدادند.
گاهی هم برای شناسـایی منطقه ،از افراد بومی استفاده میکردند.

یکـی از ایـن افـراد بومـی ،کریـم بـود .او علیرغم حضور دشـمن
 .1جنگ شهرها و دفاع موشکی ،محمدحسین پیکانی
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در غـرب رودخانـه کرخـه ،گوسـفندهایش را بـه چـرا میبـرد و

برمیگردانـد .حاجاحمـد متوسـلیان او را بـه سـپاه دعـوت کرد و

پرسـید«:در این چند ماهی که غرب کرخه دسـت عراقیهاسـت،
گوسـفندهایت را از چه راهی میبـری صحرا؟» او هم توضیح داد

کـه از شـیارها ،آنهـا را میبرد تـا عراقیهـا او را نبینند .حاجاحمد
بـه او گفت«:فایـده ندارد .برادر کریم! حاضری برای اسلام قدم
بـرداری؟» کریـم گفت«:شـما جـان بخواه .مـن از همـان اول از

مرام شـما خوشـم آمد ».سـپاه ،خرجـی خانواده کریـم را به عهده
گرفت و او همراه فرمانده مشغول شناسایی شد .کریم ،حاجاحمد

و نیروهـای شناسـایی را بـه منطقـه میبرد و تمام منطقه را نشانشـان
مـیداد .اولین شناسـایی آنهـا ،چهار روز طول کشـید و در منطقه
ماندند .روزها در شیارها پنهان میشدند و هوا که تاریک میشد،

شناسـایی را شـروع میکردند».

1

کمکم همه چیز برای انجام عملیات فتحالمبین در دوم فروردین

 1361آماده میشد.

تیـپ  7ولیعصر  ،یک ماه قبل از عملیات ،از نیروهای سـپاه

دزفول تشـکیل و در دوکوهه مسـتقر شد .نیروهای دیگر شهرها هم
 .1پیام پیروزی ،روایت دشت فتحالمبین ،جعفر شیرعلینیا و سعید زاهدی
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که به این تیپ مأمور میشدند ،در گردانهای این تیپ سازماندهی

شدند.

1

قرارگاه مشـترک سـپاه و ارتش ،ابتدا در دزفول و در پادگان تیپ

 2زرهـی لشـکر  92بود .شـب عملیات ،قـرارگاه تاکتیکی ارتش و
سـپاه در بین جاده شـوش به طرف دزفول تشـکیل شـد .در شـمال
جـاده ،یـک شـیار زده بودنـد و روی آن را پوشـانده بودنـد .کنـار

آن هـم چنـد کانتینـر گذاشـته بودند تا بـه خط نزدیکتر باشـند .در
ساعت اول عملیات ،نیروها به سرعت از منطقه پل کرخه به طرف

سهراهی دهلران و در محور عینخوش پیشروی کردند .خیلی زود

خط دشمن شکست .تیپ  7ولیعصر

از سپاه دزفول و لشکر 21

حمزه از ارتش ،با هم ادغام شـده بودند و ضربتی آنجا را (محور

پـل کرخـه به طـرف خرابههای کوتکاپـون و سـهراهی دهلران و

تپههای علیگرهزد) که از سـختترین خطها بود ،شکسـتند .ارتش
عراق در مدت کمتر از ده روز ،از سراسـر منطقه غرب رود کرخه

عقـب رانـده شـد و  180قبضه توپی که مردم دزفـول را هدف قرار

میدادند ،به غنیمت گرفته شـدند.

مردم دزفول ،در این روزهای پرشور و خروش ،در تکاپو و تالش

 .1مصاحبه با سردار عبدالمحمد کوچک کوتیانی
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بودند .با وسـایل نقلیه خودشـان ،وانت ،کامیون و هر وسیلهای که

داشـتند ،از جاده علمکوه برای نیروها وسـایل میبردند و اگر اسیر

یـا مجـروح بـود ،به عقـب انتقـال میدادند .تعداد اسـرا زیـاد بود.
آنهـا در سرتاسـر منطقه غرب رود کرخه پراکنـده بودند .مردم ،با
ماشینهایشـان از پل کرخه میگذشـتند و در مناطق نبرد ،اسـرا را
سـوار میکردنـد و بـه اردوگاههای پشـت جبهه تحویـل میدادند.

نیرو هم نبود که همراهشـان بفرسـتند .تنها نیروی همراهشان ،همان

رانندههـا و مردم عادی شـهر دزفول بودند.

1

سـتاد تخلیه شهدا ،به صورت سیار و با بهکارگیری چند دستگاه

کانتینر که مجهز به دستگاههای خنککننده بود ،در ابتدای جاده

کـاهواز مستقر شده بود .بسـیاری از مردم دزفول و دیگر
اندیمشـ 
شهرهای ایران ،در این ستاد حضور داشتند 2.آنها مشخصات شهدا

را ثبت میکردند و پیکرها را به شهرهای مقصد انتقال میدادند.

در آن شـبهای بـه یـاد ماندنی عیـد  ،1361مردمی که در شـهر

بودنـد ،کمـک میکردنـد تـا آمبوالنسهـا سـریعتر به بیمارسـتان

س گذاشته بودند تا مسیر
برسـند .در بعضی قسـمتهای شهر ،فانو 
 .1ناگفتههای جنگ ،احمد دهقان
 .2یک شهر ،دو جبهه ،یک خاکریز ،مطیع رسول عبداالمیر
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بیمارستان را مشخص کنند .وقتی اعالم شد ملحفه برای مجروحان
کم اسـت ،مردم از خانههایشان ملحفه آوردند .وقتی اعالم کردند

پایه سـرم نیاز اسـت ،بسـیاری از مردم ،جالباسـیهای خانههایشان
را آوردند .نوروز آن سـال ،یکـی از به یادماندنیترین عیدهای مردم
دزفول بود .روز آخر عملیات ،مردم اطراف که از آزادی شهرهایشان

خوشـحال بودند ،آمده بودند تا ،هم کمکهایشـان را بیاورند ،هم

حضـوری از رزمندگان تشـکر کنند .چهار پنـج روز اول عملیات،

خیلی سخت نمیگرفتند ،اما آنقدر ترافیک شد که در پل کرخه،
دژبانـی گذاشـتند و از ورود مردم جلوگیـری میکردند .قبل از پل
کرخـه ،مردم جلوی دژبانی صف کشـیده بودنـد .دژبانی به آنها
میگفـت ورود غیرنظامیهـا ممنوع اسـت .اما اصـرار میکردند و

بوقزنان ،با چراغهای روشـن ،وارد منطقه میشـدند.

1

عبـور اسـرای عراقـی از میان انبوه مـردم شـهر ،از رویدادهای به

یـاد ماندنـی بـود .عملیـات از نظر وسـعت ،دو هـزار کیلومتر مربع
آزادسـازی زمین داشـت و حدود  16500اسـیر گرفته شـد.

2

مردم دزفول و اندیمشک ،در سهراهی دهلران جمع شده بودند.

 .1پیام پیروزی ،روایت دشت فتحالمبین ،جعفر شیرعلی نیا و سعید زاهدی
 .2ناگفتههای جنگ ،احمد دهقان
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زن و مـرد ،کنـار جاده را جـارو میکردند و پیـاده راه افتاده بودند

سـمت جبهههـا که بـه بچهها خسـته نباشـید و خداقـوت بگویند.
داخل شهر ،اطراف پل بزرگ دزفول و میدان شیخ انصاری ،مملو

از جمعیت بود .همه احساس شادی میکردند و با پاشیدن گالب،

دود کردن اسـپند و پخش نقل و نبات ،شـور و خوشـحالی خود را

نشان میدادند .بسیاری از ساختمانهای شهر ویران و مخروبه بود،
اما در چهره مردم ،از افسـردگی و ناراحتی خبری نبود .عدهای از

خواهران بسـیجی ،کارهای پشـتیبانی را سامان میدادند .لباسها و
ملحفههـای خونی رزمندگان را میشسـتند ،یـا کمکهای مردمی

را بسـتهبندی میکردنـد .آن طرفتـر ،دو خواهر خوشنویس ،روی

پارچههـای سـفید ،برای خانواده شـهدای عملیات ،پیـام تبریک و
سـردر خانههایشان آویزان شود.
تسـلیت مینوشتند تا به
ِ

1

□

نمـاز جمعـه ،تـا قبـل از عملیـات فتحالمبیـن ،در مسـجد جامع

دزفول برگزار میشد .اولین نماز جمعه بعد از عملیات فتحالمبین،

 6فروردیـن  1361در میـان شـادی مـردم از خبرهـای پیـروزی ،در
 .1پیام پیروزی ،روایت دشت فتحالمبین ،جعفر شیرعلینیا و سعید زاهدی
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مصلای دزفول برگزار شـد.

1

بعـد از نمـاز جمعه ،آیتالله قاضی به مردم گفت نماز تمام شـد

و برونـد خانههایشـان ،مـی خواهند به رزمندگان غـذا بدهند .ناهار
آبگوشت بود که محتویات آن را مردم و مسؤولین شهر تهیه کرده

بودنـد .پـس از آن ،غـذا دادن بـه رزمنـدگان در مصلی باب شـد.

رزمنـدگان میآمدنـد نمـاز جمعه و هنـوز نماز تمام نشـده ،جلوی

آشـپزخانه به صف میشدند 2.یک سـوله کنار جایگاه نماز جمعه
زده بودنـد و آنجـا آبگوشـت میپختنـد ،بـرای رزمندگانـی کـه به

نمـاز جمعـه میآمدنـد ،یا در دزفول بودند .کسـی را هـم توی این

آشـپزخانه راه نمیدادنـد ،مگر این که او را بشناسـند.

کنـار مصلـی ،کیوسـکهای تلفـن بـود کـه رزمنـدگان بـه

خانوادههایشـان تلفـن میزدنـد .همان جا نمـاز میخواندند و توی
صف میایسـتادند و ناهارشـان را میگرفتند .کاسـههای اسـتیل یا
رویی و قاشـقهای رویی بود 3.به این آبگوشـت میگفتند گزارش
هفتگی .همه چیز توی آن بود :نخود ،لوبیا سـفید ،گوشت ،سیب

 .1پیام پیروزی ،روایت دشت فتحالمبین ،جعفر شیرعلینیا و سعید زاهدی
 .2مصاحبه با حسن ُشکری ،مدیر مؤسسه انتشاراتی  27بعثت
 .3مصاحبه با ایمان اردیزاده
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زمینی ،گوجه فرنگی ،رب و آب .هر دو نفر ،یک کاسه آبگوشت

میگرفتنـد .اطـراف پـر از درخت بـود .میرفتند زیـر درخت ،در

سایه مینشستند ،ناهارشان را میخوردند و میرفتند .بعدها ،سفره
پهن شـد و رزمندگان سـر سـفره مینشستند.

1

رزمنـدگان ،گاهی هـم مهمان خانههای مردم دزفول میشـدند.

اسـماعیل زمانـی یکـی از رزمنـدگان لشـکر علیبنابیطالـب

تعریـف میکند«:زمانـی کـه در دزفـول بودیـم ،در نمـاز جمعهها
ً
شـرکت میکردیم .اصال عشـقمان این بود کـه جمعه صبح برویم

مصلای نمـاز جمعه ،بعـد از نماز ،ناهـار بخوریم و برویم سـبزقبا
زیـارت کنیم .بعد هم یک آبهویج بسـتی بخوریـم و برگردیم به
مقرمان .یکی دو هفته که رفتیم نماز جمعه ،با آقای گنجوی آشـنا

شـدیم .نماز تمام شـده بود و میخواسـتیم ناهار بگیریم که گفت
امروز را مهمان او باشیم .قبول کردیم .همگی سوار ماشین شدیم و

حرکت کردیم .بین راه گفت سر چهارراه اصلی شهر ،مغازه لوازم
خانگی دارد .دزفولی بود .دو برادرش در هجوم اولیه دشمن شهید

شـده بودند .پسـرش هم شـهید شـده بود .خواهر و خواهرزادهاش

هـم در بمبـاران شـهید شـده بودنـد .وقتـی وارد مغازهاش شـدیم،
 .1مصاحبه با حسن شکری
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دیدیـم عکـس شـهدا را زده بـه دیـوار مغـازه .بیـن صحبتهایـش

میگفت«:خـدا مـا را آفرید و ما به اینجا رسـیدیم کـه از عدهای

پذیرایـی کنیـم کـه آمدهانـد از مـا دفاع کننـد .ما پدر و مادر شـما
هستیم .پدر و مادرهای شما اینجا نیستند .ما این حس را نسبت به
شما داریم».

بـا لهجه شـیرین دزفولی صحبت میکرد .تـوی حیاط خانهاش،

سـبزی خوردن کاشـته بود .ناهار را آورد .سبزی خوردن تازه بود و

ترشیجات و مخلفات دیگر .بعد هم گفت از این به بعد ،هر جمعه

ناهار را مهمان او باشـیم .وقتی میخواستیم برویم ،مقداری سبزی
و ترشی و تنقالت دیگر همراهمانکرد .از آن به بعد ،از نماز جمعه

که بیرون میآمدیم ،با پنج شش نفر از بچههای رزمنده ،سوار یک
وانت میشـدیم و میرفتیم خانه آقای گنجی .یک بار هم ما او را
دعوت کردیم به مقرمان».

از دیگر جاهایی که رزمندگان در گذرشان سری به آنجا میزدند

و غـذا میخوردنـد ،کبابی احسـان در چهارراه اصلـی دزفول بود.
ً
قبال یک طاق ،با پوکههای گلوله سـر چهارراه درست کرده بودند

و بـه آنجا چهارراه پوکـه میگفتند .حاجعبدالکریم بیدلی ،مالک
و مدیر این رسـتوران ،از آن دوران گفته اسـت«:چلوکبابی ما به نام
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خیـام ،در ابتـدای جنـگ ،در میدان مثلث دزفول بود .سـه برادر با

هـم در آن چلوکبابـی کار میکردیـم .یـک روز سـاعت نه صبح،

در حالـی کـه بازار پر رفـت و آمد بود ،عراق نزدیـک چلوکبابی را
بـا گلولـه توپ زد .مغازهها و سـاختمانهای اطراف و چلوکبابی ما

ویـران شـد .مـردم دویدند بـرای کمک .وحشـتزده این طرف و
آن طـرف میدویدنـد و کمک میکردند .مجروحین را از زیر آور

بیـرون آوردنـد .خیلیها شـهید و مجروح شـده بودنـد .یک وانت
داشـتم کـه قبـل از انفجـار گلولـه ،جلـوی چلوکبابی پـارک کرده

بودم .وقتی رفتم سـراغ وانت ،دیدم مثل آبکش سـوراخ سـوراخ

شـده اسـت .بدنهاش را که دیگر نمیشد تعمیر کرد .باید تعویض
میشد .تا مدتها به همین شکل بود .موتورش را تعمیر کردم و با
آن ،ایـن طـرف و آن طرف میرفتم.

یکـی از برادرهایـم ،دو سـه ماهـی بود که به مشـهد رفتـه بود .با

همان ماشـین سوراخ سـوراخ ،حرکت کردم که بروم مشهد زیارت

و سـری به برادرم بزنم .هر جا نگه میداشـتم که استراحت کنم ،یا
میرفتم پمپبنزین ،باک را پر کنم ،همه ماشین را نگاه میکردند

و میگفتند«:این را نگاه کن! کجا بوده؟ کجا اینطوری شـده؟»

اگر ایستاده بودیم ،میآمدند جلو و میپرسیدند و اگر در حرکت
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بودیم ،شیشه ماشینشـان را پایین میکشیدند و میپرسیدند«:چی

شده؟»

برای همه توضیح میدادم که از منطقه جنگی آمدهام .خالصه،

با این ماشـین سـوراخ سوراخ ،رفتم مشـهد .اولین بار هم بود که به

زیارت امام رضا

میرفتم .اواخر سال  1359بود .برادرم در حال

سـاخت خانه بود .چنـد روزی ماندیم .بـرادرم ،خانه نیمهکارهاش

را فروخت و با هم برگشـتیم دزفول .بعد برادر بزرگم برای خودش

یـک چلوکبابـی زد .مـن و بـرادر دیگـرم هـم آمدیـم این مغـازه را

نزدیـک چهارراه خریدیـم .آن موقع میگفتند چهارراه پوکه .یک

طاق نصرت ،با پوکههای گلوله درست کرده بودند ،یک آرم سپاه

هـم وسـط آن بود و سـر چهارراه نصب کـرده بودنـد .اینجا مغازه
را خریدیـم و اسـم چلوکبابـی هم شـد :چلوکبابی احسـان .بیشـتر
مشتریان ما رزمندگان بودند .اسم اینجا را به شوخی گذاشته بودند
هتل احسـان .غذا هم بیشـتر چلوکباب کوبیده بود .آن موقع برنج

هنـدی هـم نبود .برنج دزفولی میپختیـم .دانههایش کوتاه و چاق
اسـت و در رامهرمـز ،دزفـول ،بین باغ ملک و ایذه و غیره کاشـت

میشـود .باالی چلوکبابی ،مسـافرخانه اسـت .یک بـار ،مادری با
پسـرش آمده بود به دزفول تا پسـر دیگرش را ببیند که رزمنده بود.
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در مسـافرخانه ،باالی چلوکبابی بودند که عراق موشـک زد .تمام

متری ما را زده بودند .رفتم باال .این خانم،
شیشهها شکست .صد ِ
بـه خیالش که موشـک به سـاختمان خـورده ،خیلی ترسـیده بود.

آوردمشـان پاییـن .با بچـهاش ،دو تایی میلرزیدند .آن پسـرش هم
که رزمنده بود ،تصادف کرده و در بیمارسـتان بستری بود .ماند تا

پسـرش از بیمارسـتان مرخص شد و رفتند».

بعضـی خانههای دزفول را میگفتند خانهی درباز .خانهی آقای

اردیزاده از خانههـای درباز دزفـول بود .میگوید«:برادرهایم که

در جبهـه بودند ،رفقایی داشـتند .آنها وقتی بـرای حمام به دزفول

میآمدند ،یا میخواسـتند گشـتی توی شـهر بزنند ،برای استراحت
در خانه تا سـاعت دو یا سـه بعد از نیمهشـب
میآمدند به ًخانه ماِ .
بـاز بـود .مثال اگر کسـی نامه بـرادرم را مـیآورد ،مـادرم او را نگه
میداشـت .خواهـرم لباسهای آنها را میشسـت .بعضیهایشـان

هنوز هم هسـتند و گاه سـر میزنند و بعضی شـهید شـدند .شـهید
شدن برایمان یک چیز طبیعی شده بود .برادرم میآمد و میگفت
ً
مثال فالنی شهید شد .از نام و نشانش میپرسیدیم تا او را بشناسیم.

میگفت همین چند روز پیش ناهار اینجا بود .نشانی که میداد،

میفهمیدیم کیست».

 76دزفول

□

آیتالله قاضی نیازها را پشـت تریبون نماز جمعه به اطالع مردم

میرسـاند .همـان اوایل ،در نماز جمعـه گفت«:این رزمندگان که

بـرای دفاع از اسلام و کشـور بـه این منطقـه آمدهانـد ،احتیاجاتی
دارند که باید رفع شود .خانوادههایشان اینجا نیستند .نیاز به خیاط

دارند ،نیـاز به حمام دارند»...

ابتـدا در حسـینیه پیرنظـر و سـپس در مسـجد جامـع ،ایسـتگاه

صلواتـی طبـخ و توزیـع ناهار بـرای رزمندگان راهاندازی شـد .بعد
کنار مصالی نماز جمعه ،یک ایستگاه صلواتی راه انداختند که به
رزمنـدگان خدمات ارائـه میدادند.
ً
«مثلا یـک خیاط ،چرخـش را آورده بود ،توی آفتاب گذاشـته
1

بـود کنـار مصلـی و کارهای خیاطـی رزمنـدگان را انجـام میداد.
یکی نان خرمایی درست کرده بود ،چهار تا نان خرمایی و چهار تا

آبنبات گذاشـته بود توی پالسـتیک ،میداد به بچههای رزمنده.
شـیر گاومیش هم میدادند .بعضی از خانوادهها ،غذا میپختند و

میآوردند در همان مصلی ،بین رزمندگان توزیع میکردند .چفیه،

جـوراب و زیرپوش بین رزمندگان توزیع میشـد .حتی کسـی بود
 .1مصاحبه با ایمان اردیزاده
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کـه بـرای رزمندگانی کـه پالک شناساییشـان را گم کـرده بودند،

پلاک درسـت میکـرد .شمارهشـان را میدادنـد و او روی پالک

فلـزی ،برایشـان حـک میکرد .مسـیر نمـاز جمعه که به سـمت

مصلـی میرفـت ،جـا به جـا کلمـن آب گذاشـته بودند .تـوی آن
شربت آبلیمو ریخته بودند .همه اینها به همت آیتالله قاضی و
زیر نظر سـتاد پشـتیبانی جنگ دزفول انجام میشـد».

1

آیتاللـه سـیدمجدالدین قاضـی دزفولی ،فرزند حجتاالسلام

سیدعبدالحسـین قاضـی دزفولـی ،در سـال  1279در دزفول به دنیا

آمـد و در آن زمـان پیرمـردی هشـتاد و چنـد سـاله بود .بخشـی از
روحیه مقاومت مردم این شـهر ،نشـأت گرفته از حضور ایشان بود.

اسماعیل زمانی ،خاطرهای از آیتالله قاضی نقل کرده است«:یک

بار در بین رزمندگانی که به نماز جمعه آمده بودند ،نشسـته بودم.

آیتالله قاضی پشـت تریبون مشغول صحبت بود .یکباره صدای

انفجار آمد .صدا آنقدر نزدیک و مهیب بود که یکی از رزمندگان
ً
سـر جایـش شـیرجه زد روی زمین .من بـا خودم گفتـم حتما افتاد
روی نفر جلویی! ما که رزمنده بودیم ،اینقدر ترسیدیم ،ولی ایشان
همچنان به صحبتش ادامه داد .انگار نه انگار که موشـک درسـت

 .1مصاحبه با اسماعیل زمانی
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در چند متری مصلی اصابت کرده اسـت و ممکن اسـت دشـمن

با راهنمایی سـتون پنجم و جاسوسـانی که در شـهر دارد ،موشـک

بعـدی را درسـت روی سـقف مصلـی پاییـن بیـاورد .مـردم هـم از
جایشان تکان نخوردند .فقط یک عده برای کمک بیرون رفتند.
وقتـی آمدیـم بیـرون ،گرد و خاک هنـوز بلند بود .مردم رسـیده

بودند به محل انفجار و کمک میکردند .شـدت انفجار به حدی

بـود کـه ماشـین نیسـان ،مثل اینکـه پارچـه خیسـی را بچالنی ،به

هم پیچیده بود .جنازهها تکه پاره شـده بودند .نمیشـد تشـخیص
بدهی این مرد است یا زن .دست و پاهای قطعشده ،آنجا افتاده بود

کـه معلوم نبود مال چه کسـی اسـت .دختر خانمـی بود که راحت

توی خانه نشسـته بود و کشـته شـده بود .بچهها ،جنازهاش را جمع

کردنـد .یکـی از همرزمانم ،بـا دیدن این صحنهها ،عصبانی شـده
بود .ناخودآ گاه داد زد«:خدایا! موشک ُنه ِمرتی ،آمده توی کوچه
سه ِمرتی!»
از نـوع گفتـن او ،همـه خندیدیـم ،امـا او از درون سـوخته بـود که

اینطور داد میزد .مجروحان را به بیمارستان رساندند و جنازهها انتقال
داده شدند .ولی وضعیت نماز جمعه کماکان به همان شکل بود».

1
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آیتالله سـیدمجدالدین قاضی فقط نمایندهی امام خمینی در

شـهر دزفـول یـا امـام جمعه این شـهر نبـود .وی یک رکـن بود در
ً
دزفول .تقریبا همه امور شـهر را اداره میکرد .با جایگاهی که بین

مردم داشت ،صحبتهایش مثل حکم ،برای مردم و مسؤولین شهر
الزماالجرا بود.

محمدعلی فلکی از فرماندهان لشـکر 10سیدالشهداء

در این

باره میگوید«:یک بار در عزاداری روز عاشـورا ،تعدادی رزمنده

با نیروی انتظامی درگیری لفظی پیدا کردند و کار به نزاع کشـید.

یکـی از بچههـا ،در زد و خـورد دسـتش شکسـت .شـکایت پیش
آیتاللـه قاضـی بردیم که این چه رسـم مهماننوازی اسـت .همان
موقـع بـه فرمانده ردهباالی آن یگان تلفن زد و خواسـتار رسـیدگی
شـد .همان هفته هم در نماز جمعه گفت«:ما رییس شـهربانیای

کـه نیـروی زیـر دسـتش حرمـت رزمندههـا را نگـه نمـیدارد،
نمیخواهیم».

میخواهـم بگویـم تـا این حد محکـم بود .البته خیلـی با درایت

عمـل میکرد».

1

 .1آرشیو صوتی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
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□

بعـد از اینکـه نیروهـای دشـمن در عملیـات فتحالمبیـن عقـب

رانـده شـدند و شـهرهای دزفـول و اندیمشـک از زیـر گلولههـای

توپخانه خارج شد ،غرب کرخه محل گذر نیروهای خودی برای
رسـیدن به خط مقدم در مرز شـمالی خوزسـتان و جبهه ایالم بود.

ایـن مناطق ،محل عملیـات بعدی نیروهای خودی بودند .دزفول و

مناطـق اطرافـش ،در روزهـای عملیات محرم ،والفجـر مقدماتی و
والفجر یک ،شلوغ و پر رفت و آمد بود .نیروهای زیادی به منطقه
آمده و در اطراف شـهر مسـتقر شـده بودند .کمپها و اردوگاهها،

در سراسـر منطقه عملیاتی فتحالمبین ،پر از نیروهای بسـیجی بود.

عملیـات محـرم و والفجـر مقدماتـی در نیمـه دوم سـال  1361و
والفجـر یـک در  21فروردیـن  ،1362نتیجه خوبـی نداد و همچنان
موشکباران شـهر ادامه یافت.

از آن پـس ،علاوه بـر اینکـه لشـکر  7ولیعصـر

در عملیات

متعدی حضور داشـت ،یگانها و لشـکرها و تشکیالت نظامی هر

اسـتان نیـز در جبهه جنوب ،یک جاپا و محل اسـتقراری داشـت.

عدهای مابین اهواز و اندیمشـک مسـتقر بودند .تعدادی از یگانها
مثل لشـکر  27حضرت رسـول

 ،لشـکر  10سیدالشـهداء ،

دزفول

لشـکر  21امام رضا

داشتند.

و تیپ 12قائم
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در منطقه دزفول اسـتقرار

در سـال  ،1362عملیـات آبـی نیروهـای خـودی در مرزهـا آغاز

شد .عملیات خیبر و بدر در هور ،عملیات والفجر هشت در اروند

و عملیـات کربلای چهـار و پنـج در اروند و شـلمچه انجام شـد.
نیروهای خطشـکن احتیاج به آموزشهای ویژه آبیخاکی داشتند

و سـد و رودخانـه در شـمال شـهر دزفـول ،بهترین مـکان برای این
آموزشها بود .حمید تقیزاده از فرماندهان لشـکر 10سیدالشـهداء،
از محـل اسـتقرار گردانهـای آموزشـی اینگونـه میگوید«:جـاده
سـاحلی ،در امتداد رودخانه بود و ادامهاش دو سـه شـاخه میشد.

یکی از شـاخهها میرفت تا سـد دز که الی کوهها بود .فاصلهاش
تا رودخانه دویسـت سـیصد متر بود که آن را تقسـیم کرده بودند و
ً
یگانهای دریایی لشـکرهای مختلف ،آنجا اسـتقرار داشتند .مثال

لشـکر 10سیدالشـهداء ،در مقر فرات ،یک مجموعه داشـت به نام

یگان دریایی .این اواخر اسـمش شده بود«ناوتیپ فرات» .موقعی

کـه عملیـات آبیخاکـی بود ،انـدازه یک تیپ بزرگ میشـدند و
فقـط خدمـات دریایـی میدادند .یـک موقع عملیـات آبیخاکی
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نبود ،فقط کار آموزش بود و سازمان این تیپ جمعوجور میشد».

1

سـد دز در  23کیلومتری شمالشـرق اندیمشـک قرار دارد .این

سـد کـه  203متـر ارتفـاع و  212متر عـرض دارد ،در سـال -1340

 1341احداث شد و کاربری آن تولید انرژی الکتریسیته ،تأمین آب
شـرب و آب مصرفی اراضی کشـاورزی مناطق اطراف آن اسـت.

دریاچـه پشـت سـد  65کیلومترمربع وسـعت دارد .حجـم آب آن
در حداکثر ارتفاع 3/3 ،میلیارد لیتر مترمکعب میباشـد و 17000
کیلومتر مربع حوزه آبگیری آن اسـت.

2

آموزشها عبارت بودند از شنا ،غواصی ،لجنروی کنار دریاچه،

بلمسـواری ،قایقسـواری ،حرکت و آتش در آب .اسماعیل زمانی
در خصوص آموزشهای کنار رودخانه دز میگوید«:یادم هسـت
روز اول آموزش ،یک جلیقه نجات به ما دادند و ما را همراه سالح

و تجهیزات ریختند توی آب .آتش هم میریختند و میگفتند هر
طور هست ،خودمان را به ساحل برسانیم».
ً
از جاهایـی کـه رزمنـدگان حتمـا سـری بـه آنجـا میزدنـد ،یـا

 .1مصاحبه سردار حمید تقیزاده قوچانی ،آرشیو بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس1391 ،
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در آن حوالـی مسـتقر بودنـد ،شـیارهای«علیکله»«،کوپیته» و

بعد«تارخانـی» بـود .این مناطق در منطقه سردشـت کـه کوهمانند
اسـت و نزدیـک رودخانـه دز قـرار دارد ،تفرجـگاه مـردم دزفول و

رزمندگان بود .نیروها البهالی این کوهها و شـیارها مسـتقر بودند و
در رودخانـه دز آمـوزش میدیدند .چون رودخانـه دز ،در جاهایی

آرام اسـت و جاهایـی توفنـده ،شـبیه رود اروند فرض میشـد .آب
دز چـون از کـوه سرچشـمه میگیـرد ،خنـک اسـت و نیروهـا در

سـرما آمـوزش میدیدند و بـا قایق موتوری در رودخانـه دز رفت و

آمـد میکردنـد .به طوری کـه عمده آموزشهای آبـی و غواصی،

از عملیـات بـدر تـا پایان جنگ تحمیلـی ،در منطقه سـد دز انجام
میگرفت.

بـه جـز اسـکان نیروهـای یگانهـا در منطقـه دزفـول ،بعضـی از

فرماندهان با خانوادههایشـان در این شـهر زندگی میکردند .مانند
محمدابراهیم همت ،رضا دسـتواره ،حمید باکری ،حسـن باقری و

مهـدی زینالدین.

فصلچهارم
در حالـی کـه جنگ در جبههها ادامه داشـت ،دزفـول همچنان

موشـکباران میشـد .مردم عصبانی بودند .در نماز جمعه دزفول

شـعار میدادند«موشـک جواب موشک» و تقاضای مقابله به مثل

داشتند.

 18بهمـن  ،1362امـام موافقـت خـود را بـرای مقابلـه بـه مثل

محـدود علیـه مراکـز صنعتی سیاسـی و نظامی عراق اعلام نمود.
روز  22بهمن  ،1362عراق پنج فروند موشک اسکادـبی به دزفول

پرتـاب کـرد کـه یکـی از آنها به بیمارسـتان افشـار اصابـت کرد.

اصطلاح جنـگ شـهرها ،از اسـفند  1363بین ایـران و عراق رایج
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گردید .قبل از آن ،تحتعنوان«بمباران مناطق مسکونی» از آن نام

برده میشـد .این اصطلاح ،جایگزین اصطالحاتـی چون بمباران
هوایی ،حمالت هوایی یا موشـکی یا جنگ هوایی گردید 1.در آن

دوران ،دزفول را بلدالصواریخ مینامیدند ،یعنی شـهر موشـکها.
زمانی که موشک به نقطهای از دزفول اصابت میکرد ،دقایقی بعد

رادیـو بغداد اعالم میکرد که موشـک به فالن نقطه اصابت کرده
است .معلوم بود که این اطالعات از طریق ستون پنجم انتقال داده

میشـود .اسـماعیل زمانی خاطرهای در این بـاره دارد«:فردی بود

در ایسـتگاه قطار اندیمشـک که تکدیگری میکرد .به اصطالح
گدا بود .یک فالسک آب داشت که یک لیوان آب را یک تومان

به رزمندگان میفروخت .کسـی که تشـنه بود ،میرفت آب بخرد،
او را مینشـاند کنـار خودش و از او اطالعـات میگرفت .یکی از

فرماندهان گردانها شـک کرد .چرا از بچهها اطالعات میگیرد؟
از کجـا آمده؟ چرا اینجا ،این طرف گیت راهآهن؟ خالصه وقتی

او را گرفتنـد ،دیدند زیـر پالتویش یک ضبطصوت دارد و صدای
بچههـا را ضبط میکند».

زمانی که موشـکهای نه متری به شـهرهای مرزی ایران اصابت

 .1جنگ شهرها و دفاع موشکی ،محمدحسین پیکانی
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میکردند ،ضدانقالب فریاد میزد چرا باید شـما مردم زیر توپ و

موشـک باشـید و آنها (دولتمردان) راحت در مکانی امن بر شـما

حکومـت کننـد و حتـی نداننـد بر شـما چـه میگذرد و مـردم در
جوابشـان بلند اللهاکبر میگفتند و دهان آنها بسـته میشـد.

1

یکـی از سـتادهای فعـال دوران موشـکباران دزفول ،سـتاد امور

مهاجریـن بـود .نقـش این سـتاد ،اسـکان خانوادههایی بـود که در

جریـان حمالت بیخانمان میشـدند .در ابتدا ،از سـاختمانهای
دولتـی کـه اطراف شـهر قرار داشـتند ،برای اسـکان مردم اسـتفاده

شد.

2

آقـای حامـدزاده از روزهـای موشـکباران اینگونـه گفتـه

اسـت«:چون کولـر نداشـتیم ،شـب همـه خانـواده روی پشـتبام
میخوابیدیـم .مـن ،پدر و مادر و بـرادر و خواهرم ،در خواب نازی

بودیـم کـه بـا صـدای مهیب و ترسـناکی ،از خـواب بیدار شـدیم.

سراسـیمه و نگـران ،هـر کـدام بـه یک طـرف میدویدیـم و گریه
میکردیـم که با صـدای پدرم میخکوب شـدیم«:همه بیایید پیش
مـن ».ناخودآ گاه به سـمت صـدای او دویدیم .همه جـا را دود و

 .1پیام پیروزی ،جعفر شیرعلینیا و سعید زاهدی
 .2دزفول پایتخت مقاومت ایران ،عبدالرضا سالمینژاد
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خـاک فـرا گرفته بود و زبانههـای آتش باال میرفـت .پس از چند
لحظـه ،متوجه شـدیم که هیچ راهـی برای پایین آمدن از پشـتبام
نداریم .همه خانه ویران شده بود؛ جز سقفی که روی آن خوابیده

بودیم.

کمکم صدای مردمی را که برای کمک آمده بودند ،شـنیدیم.

آژیـر آمبوالنسهـا ،ماشـینهای آتشنشـانی و بـوق ماشـینها کـه

نزدیـک میشـدند ،شـنیده میشـد .بـوی آتـش و ذرات خـاک و
بـوی بـد و خفه کننده باروت ،تنفس را مشـکل کرده بود .پدرم با

صدای بلند کمک میخواست .باالخره با کمک آتشنشانها ،به
وسـیله نردبـان ،مـا را پایین آوردند .نیروهای امدادگـر ،ما را به خانه

دخترعمویمان رساندند .همه گریه میکردیم؛ به خصوص مادرم
که نگران پدرم بود .چون پدرم برای کمک در محل بمباران ماند.

تـا صبـح خانه دخترعمویم بودیم .صبح که همگـی راه افتادیم که

برویم خانهمان ،هنوز بوی دود به مشام میرسید .هیچ اثری از خانه

و سـاختمانهای اطرافـش نبـود .نزدیک به ده خانه تخریب شـده
بود .بعضیها گریه میکردند .بعضی دنبال وسایلشان میگشتند.

بعضـی هاجوواج به آوار خانهشـان نگاه میکردند.

زن همسـایه روبهرویی که ترکش خورده بود ،دو سـه روز بعد در
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بیمارسـتان شهید شـد .چهار نفر هم از همسایههای پشتی خانهمان
ً
شهید شده بودند .خانهمان کامال تخریب شده بود .به این ترتیب،
راهی اردوگاه جنگزدهها شدیم».

1

کمکـم اردوگاههـای مخصـوص آورگان جنگـی را سـاختند .به

تدریـج ،چادرهـای اردوگاه بـه دیوارهـای بلوکی با سـقف ایرانیتی
ً
تبدیل گردید .در شـهرکهای کارگری که قبال سـاخته شـده بود،
تعدادی از خانهها سـکنه داشتند ،ولی یکسـری نیمهکاره بودند.
آنهـا را تکمیـل کردند و در اختیـار مردم گذاشـتند .مثل اردوگاه
سـلمان نزدیک شـوش و اردوگاه اشـرفی اصفهانی در شرق دزفول

کـه در مسـیر جاده دزفو لـشـوش قرار داشـت .در شـمال دزفول،

هفـت هشـت کیلومتر خـارج از شـهر ،اردوگاه شـهید رجایی بود.

همینطـور در مسـیر سردشـت ،اردوگاه بقعـه جعفربنطیـار کـه
شبستانهای خانوادگی داشت و خانوادهها به آنجا پناه برده بودند.

2

اداره کـردن شـهری کـه همـراه مـورد اصابـت موشـک قـرار

میگرفـت و هواپیماهـای عراقـی آنجـا را بمبـاران میکردنـد ،در
 .1دزفول به روایت کودکان ،جمعی از کودکان دزفول
 .2مصاحبه با سـرهنگ پاسـدار محمدرضا صفارپور ،مدیر مؤسسهی فرهنگی دفاع
مقدس دزفول
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حالی که مردمش میخواستند بمانند و مقاومت کنند ،کار راحتی
نبود .در بیسـتم خرداد  ،1363تلگرامی از سـوی آیتالله قاضی به

محضر امام خمینی مخابره شد که در بخشی از آن آمده بود«:ما
مردم دزفول که بارها و بارها حمالت هوایی ،موشکی و دوربرد را

تحمل کردیم ،همچنان مصریم تا ارتش اسلام با شـدت عمل هر
چه سریعتر ،امان از صدامیان گرفته و فرصت تجدید قوا به عفلقیان

جنگافروز ندهند .ما از دولت خدمتگزار خواهانیم که نسـبت به
ً
1
تأمین ضرورتهای زندگی آسـیبدیدگان سـریعا اقدام نماید».
خاطـرات زیـادی از اصابت موشـک و گلولهبـاران دزفول گفته

شده است که فقط مختص اهالی دزفول نیست .رزمندگانی که از
تهران ،تبریز ،مشهد و دیگر شهرهای ایران ،در اطراف شهر دزفول

مسـتقر بودند ،خاطرات بسـیاری از موشـکباران این شـهر دارند.

اسماعیل زمانی از رزمندگان لشکر علیبنابیطالب  ،ورودش به
دزفـول را اینگونه تعریف میکند:

«دو نفـر بودیـم و از لشـکر علیبنابیطالـب

برویم به تیپ  21امام رضا

مأمور شـدیم که

در دزفول .بهار  1364بود .ایسـتگاه

اندیمشک ،از قطار پیاده شدیم .پرسیدیم دزفول کجاست؟ گفتند

 .1یک شهر ،دو جبهه ،یک خاکریز ،مطیع رسول عبداالمیر
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نزدیـک اسـت ،میتوانید پیـاده هم برویـد .سـاکمان را انداختیم
روی دوشمـان و راه افتادیم .هر چه میرفتیم ،شـهری نمیدیدیم!

همینطور کنار جاده میآمدیم که هواپیماهای عراقی آمدند .خیز
رفتیـم توی جـوی کنار خیابان .هواپیماها شـهر را بمباران کردند و
رفتند .بلند شـدیم و دوباره راه افتادیم .رسـیدیم به پایگاه وحدتی.

فضای بسـیار شـیک و سرسـبزی داشـت .کنار شمشـادهای وسط
خیابـان میآمدیـم کـه دوبـاره هواپیماهـا آمدنـد .ایـن بار شـیرجه
زدیم وسـط شمشـادها .صورت دوسـتم با شـاخهها خراشیده شده

بـود .بلنـد شـدیم ،لباسمـان را تکاندیـم و کمـی آمدیـم جلوتـر.
آن موقـع تـوی دزفول تاکسـی کم بود و بیشـترین حمل مسـافر ،با

وانـت انجـام میشـد .عدهای تـوی میدانگاهـی ایسـتاده بودند و
َ
َ
میگفتند«:تاکسـی تاکسی!»
ما خندهمان گرفت .پرسـیدیم تاکسـی کجاسـت؟ گفتند منظور

همین وانتهاسـت .خالصه سـوار وانت شـدیم .رسـیدیم بـه میدان
ورودی شـهر .پیاده شدیم .قبل از پل دزفول بودیم که ارتباط شرق

و غـرب دزفـول از طریـق ایـن پل برقرار میشـد .به مـا گفته بودند
کـه مراقـب باشـیم و حرفـی نزنیـم ،برویم امـامزاده سـبزقبا ،آنجا

محـل تجمـع بچههای رزمنده در دزفول اسـت و میتوانیم از آنها
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راهنمایـی بگیریم و محل مقرمـان را پیدا کنیم .از مردمی که آنجا

ایستاده بودند ،پرسیدیم میخواهیم برویم امامزاده سبزقبا .راهنمایی
کردنـد .روی پـل پیاده راه افتادیم .به جریـان آب نگاه میکردیم.

شـهر شـلوغ نبود .اما با همان تعداد مردمی که بودند ،شـهر زنده و

جاندار به نظر میرسید .مردم در حال رفت و آمد بودند و انگار نه

انگار که همین چند لحظه پیش ،دو بار شـهر بمباران شـد.

وسـط پـل رسـیده بودیم .با هم صحبـت میکردیـم و میرفتیم.

صدای آژیر آمد و همزمان صدای انفجار بلند شد .گفتند دارند با

موشک شهر را میزنند .دویدیم پناه بگیریم .رسیدیم به انتهای پل.
مردم این طرف و آن طرف میدویدند .دنبال این بودند که بتوانند

کمـک کننـد .گرد و خـاک پیچیده بود همه جا .سـمت راسـت
پل ،سراشـیبی بود .وارد سـرازیری که شدیم ،صدای وحشتناک و

مهیبی شـنیدیم .شـیرجه زدیم روی زمین .بلند که شدیم ،به سمت
حجمی از گرد و خاک رفتیم .موشک به یک حمام اصابت کرده

بود .حمام ،کنار مسجد جامع دزفول قرار داشت .آنجا برای اولین
بـار دیـدم که چگونه افرادی که برای کمک آمده بودند ،گوشـت

مـردم را از کاشـیهای دیـوار جـدا میکردند .سـاختمانها خراب
شـده بود .افرادی که توی حمام بودند ،بدنشـان تکه تکه شـده و
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چسبیده بود به دیوار .برای اولین بار بود که میدیدیم مردم بیدفاع

شـهید میشـوند .کودکی را دیدم که شـکمش شکافته بود و دل و
رودهاش بیرون ریخته بود .جنازهای ،دسـتش روی شـیر آب مانده

بود .بدنها تکه و پاره شـده بود.

تـا ظهـر درگیر این اتفـاق بودیم .بچههای کمیتـه آمدند و گفتند

مردم پراکنده شـوند ،چون ممکن است دوباره آنجا را بزنند .مردم

با وانت مجروحین را به بیمارسـتان میرسـاندند .من حال روحیام
بد شده بود .بیحال شدم و افتادم .با حال بدی ،دوباره راه افتادیم

به سمت امامزاده سبزقبا.

نیم سـاعت از انفجار آن موشـک نگذشـته بود که دوباره نقطه

دیگری از شـهر را زدند .تازه متوجه شـدیم ،اینکه میگویند شهر

زیر آتش دشـمن اسـت و با موشـک میزند ،یعنی چه .دستها و

لباسمـان خونی بود .با سـر و صورت و قیافـه خاکگرفته ،آدرس
گرفتیـم و رفتیم سـبزقبا .وضو گرفتیـم و رفتیم زیارت کنیم .کمی
در مورد امامزاده پرسیدیم .گرسنه بودیم .فکر این بودیم که برویم

چیـزی بخریـم و بخوریـم ،دیدیـم که دارند سـفره پهـن میکنند.
گفتند اینجا به رزمندگان ناهار میدهند .ورودی سـبزقبا یک سالن
داشـت ،بعـد ورود پیـدا میکـردی بـه حـرم و زیـارت میکردی.
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خالصـه ،نشسـتیم و آبگوشـت خوردیـم .روبـهروی امـامزاده

سـبزقبا ،یـک مغازه بستنیفروشـی بود که به بچههـای رزمنده آب
هویجبسـتنی میفروخت .آن بستنیفروشـی ،هنوز هم هسـت .دل

و دماغ بسـتنی خوردن نبود .از بچهها پرسـیدیم چگونه باید به مقر

تیـپ علیبنابیطالب

برویم .گفتند برویم سـر همین چهارراه و

بـا وانتها برویم به سـمت شوشـتر و بگوییم ما را قائمیـه پیاده کند.
چهـار پنـج کیلومتر که رفتیم ،وقتی خواسـتیم پیاده بشـویم ،بزنیم

روی سـقف وانت ،نگه مـیدارد»...

فریـده نعلبندی ،همسـر یکی از پرسـنل نیروی هوایی اسـت .از

سـال  ،1363بنا به مأموریتی که به همسـرش داده بودند ،آنها در
پایگاه وحدتی دزفول سـاکن شـدند .از آن روزها ،اینگونه روایت

میکند«:سـاکن تهران بودیم .همسـرم مأمور شـد که برود دزفول.
یک سال ،ما تهران بودیم ،او در دزفول .وقتی حساب کردیم ،دیدم
در این یک سـال ،سـه ماهش را در قطار گذرانده است و مدام در

رفت و آمد اسـت .دو تا فرزند کوچک هم داشـتیم ،شـش ساله و

سـه سـاله .گفتند پایگاه دزفول امن است .به خاطر همین ،رفتیم و

در خانههای سـازمانی پایگاه وحدتی دزفول مسـتقر شدیم.

روزی کـه رسـیدیم ،وقتـی از هواپیمـا پیـاده شـدیم و قـدم روی

دزفول

95

زمین پایگاه گذاشـتیم ،انگار وارد حمام شـده باشیم ،بخار گرمی

به صورتمان خورد .هوا به شـدت گرم و شـرجی بود .سـربازها به

پایگاه وحدتی میگفتند :جهنم سـبز! از بس که سرسـبز بود و در

تابستان گرم.

در زمـان سـکونت در پایـگاه ،صـدای انفجارهـا را از دور

میشنیدیم .موشک که میزد ،تعدادش را میشمردیم :یک ،دو،
سـه ...گاهـی پنج یا شـش موشـک به شـهر مـیزد و صدایش در
سکوت شب بیشتر شنیده میشد .اولین حمله وحشتناک به پایگاه
کـه شـاهد آن بـودم ،سـال  1364اتفاق افتـاد .فکر کنـم پاییز بود.

هواپیماهـا آمدنـد ،پایـگاه را بمبـاران کردند و رفتنـد .ولی یکی از
هواپیماها انگار که گم شده باشد ،باالی پایگاه میچرخید .صدای
وحشـتناکی تولید کرده بود .من داشـتم برنج میشسـتم و خواهرم
مهمـان مـا بـود .یکبـاره صدای مهیبـی آمد و با ظـرف برنج توی
دسـتم ،پرت شـدم داخل انباری که درش به آشـپزخانه باز میشد.

نزدیـک بـه چهار متر پرت شـده بودم عقـب .وقتی بیـرون آمدیم،
دبسـتان به هم چسـبیده داخل پایگاه
نزدیک دو تا
دیدیم خانههای
ِ
ِ

را زده و با خاک یکسـان کرده اسـت .میگفتند بیش از بیسـت و
چند فروند هواپیما آمده بودند که باند فرود هواپیماها را بزنند .باند
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را هم زده بودند و کسـانی که آن اطراف کار میکردند ،شـهید و

مجروح شـده بودند .اما توی مدرسـه کسی نبود .ولی خانوادههای

سـاکن در خانههای نزدیک مدرسـه ،شـهید شده بودند.

همسـرم وقتـی دیـده بـود کـه هواپیماهـا آمدنـد و االن بمبـاران

میکننـد ،بـا دوچرخـه راه افتـاده بود کـه بیاید پیش مـا .ترکش به
پشـت اورکت و سـاق پایش خورده بود .ما وحشتزده بودیم .آب

و بـرق قطع شـده بـود .بچههـا را برداشـتیم و رفتیم کنـار رودخانه
در«علیکله» .آنجا نشسـتیم تا شـب شـد .خواهرم را راهی کردیم
رفت تهران و ما برگشتیم پایگاه .مثل عصر عاشورا بود که خیمهها

را آتـش زدنـد .پایـگاه برق نداشـت .شیشـهها همه شکسـته بود و
بـوی دود و سـوختگی هنـوز میآمـد .از دیگران ،حال دوسـتان را

پرسـیدیم .رفتیـم خانههایـی را کـه زده بودنـد ،نگاه کردیـم .زن و

شـوهر داشـتند تـوی بالکن قند میشکسـتند که هواپیماهـا بمباران
کـرده و هر دو شـهید شـده بودند.

وضعیـت کـه قرمـز می شـد ،میرفتیم پناهـگاه که به آن سـنگر

میگفتیـم .پشـت خانههـای سـازمانی داخـل پایگاه ،باغچـه بود.
هر دو خانه کنار هم ،یک سـنگر توی باغچه سـاخته بودیم .چاله

کنـده بودیـم و یـک پلیـت انداخته بودیـم باالی گـودال .عمق آن
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هـم بـه اندازهای بود که بتوانیم بایسـتیم .روی پلیت هم گونیهای
شـن چیـده بودیم .چند پله داشـت .مسـیر را صاف کـرده بودیم و

وقتی وضعیت قرمز میشـد ،میدویدیم میرفتیم توی سنگر .یک
فانـوس و کبریت هم داخل سـنگر گذاشـته بودیم.

یک شـب همسرم شـیفت بود .تولد پسرم بود .کیکی توی خانه

پخته بودم .همسایهها هم آمده بودند که تولد بگیریم .یکباره آژیر

زدند .برق قطع شـد .کیک را برداشـتم .دسـت بچهها را گرفتم و
دویدیم توی سـنگر .همسـایهها هـم آمده بودند .فانوس را روشـن

کردیـم .شـمع روی کیـک را یادمـان رفته بـود که ببریـم .یکی از

همسـایه کبریتی روشـن کرد و گذاشـت روی کیک .برای اینکه
بچههـا صـدای انفجارها را نشـوند ،سـروصدا میکردیـم و تولدت
مبـارک میخواندیـم .پسـرم کبریتهـا را فـوت کـرد و تولدش را

تبریـک گفتیم .با وجـود وضعیت بمبارانها و حمالت موشـکی،

میخواسـتیم همه مراسـمها را هم داشته باشیم.

نزدیـک عید بود .داشـتم کاشـیهای حمام را بـرای خانهتکانی

شـب عید بـا وایتکس میشسـتم کـه آژیر زدند .لباسـم نامناسـب
بـود .بـه بچههـا گفتم شـما بروید توی سـنگر ،من خـودم میآیم.

نمیرفتند .سـر و صدا کردم که بروند .یکی از همسـایهها صدایم
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را شـنیده بـود ،آمـد .گفتم بچهها را ببرد توی سـنگر ،من همینجا

پناه میگیرم.

وضعیت که قرمز میشد ،بالفاصله برق را قطع میکردند .وقتی

اینها با عجله و توی تاریکی میرفتند بیرون ،جوجه پسرم مانده بود
الی در و یک پایش شکسـته بود .من توی حمام ،زیر چهارچوب

ایسـتادم و خـدا خـدا میکردم که اینجـا را نزننـد و حداقل با این
وضعیت زیر آوار نمانم!

وقتی وضعیت سـفید شـد ،جوجه را دیدیم .پسـرم قشـقرقی به پا

کرده بود .صبح وقتی مدرسـه بود ،جوجه مرد و آن را پای درخت

نارنـج تـوی باغچـه چـال کردم .برای پسـرم هـم توضیـح دادم که

جوجـهاش نمـرده و وقتی بهار شـود و درخت شـکوفه بدهد ،مثل
شـکوفه روی شـاخه بیرون میآید».

 13بهمن  ،1364شـهر دزفول عزادار شد .آیتالله قاضی در این

روز در گذشت .پیکر وی پس از مراسم تشییع در اهواز ،بعدازظهر

 14بهمن ،از مسـیر اهوازـدزفول ،همراه با مشـایعت مردم هفتتپه،
شوش و دیگر نقاط ،به دزفول انتقال داده شد .در دزفول ،با حضور

روحانیـون و هـزاران نفر از مردم شـوش و دزفول و اندیمشـک ،از

جلوی مسـجد جامع تشییع و در شهیدآباد به خاک سپرده شد.
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بعد از رحلت آیتالله قاضی ،حجتاالسلام شـیخعباس مخبر

دزفولـی امام جمعه موقت دزفول شـد .وی نیز در  9فرودین 1365

وفات یافت و در  28فرودین  1365حجتاالسلام محسـن اراکی
به عنوان امام جمعه دزفول معرفی شـد.

فصلپنجم
در تمام سالهای دفاع مقدس ،مردم دزفول شهر را ترک نکردند

و یکـی از دالیلـی کـه عـراق همواره با موشـک دزفـول را میزد و
هواپیماهایـش شـهر را بمبـاران میکردنـد ،همیـن اسـتقامت مردم

و تـرک نکـردن شـهر بـود .آنها علاوه بر ایـن که سـاختمانهای

ویرانشده را بازسازی میکردند ،پناهگاه میساختند ،از رزمندگان

پذیرایـی و پشـتیبانی میکردنـد ،کمکهای مردمی خـود را نیز از
طریق سـتاد پشـتیبانی جنگ به جبههها میفرسـتادند .برای نمونه،
در  21اسـفند  ،1364از سـوی نواحـی مقاومـت بسـیج دزفـول و
ِ
کارکنـان ادارات و نهادهـای شهرسـتان دزفول ،علاوه بر  24قطعه
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طلا و دو دسـتگاه آمبوالنـس ،مبلغ  2670771ریـال وجه نقد ،به
همراه چکی به مبلغ سیصدهزار ریال از شرکت تعاونی تهیه و توزیع
آرد و نانوایان شوش ،به همراه چهل کیسه آرد و چند رأس گوسفند

به جبهههای جنگ ارسـال شد.

کارمندان ادارات و سـازمانهای دولتـی نیز در طول دوران دفاع

مقـدس ،دائـم و یـا بـه صـورت موقـت در محـل کار خود مسـتقر

بودنـد و بـه رفع نیازمندیهای مـردم میپرداختند .مخابرات شـهر
دزفول ،علیرغم اینکه چندین بار مورد اصابت گلوله قرار گرفت
و قسـمتی از دسـتگاههای خود را از دست داد ،با تالش و پیگیری

کارکنان ،توانست دستگاهها را ترمیم و بازسازی کند .عالوه بر آن،

سـاختمان مخابرات جدید در نبش پل شـریعتی ،با چند کیوسـک

تلفن عمومی سکهای برای رفع نیاز رزمندگان دائر و بیش از هشت
هزار شـماره تلفن جدید به شـهروندان واگذار کرد.

همزمـان با تأسـیس و راهانـدازی مراکز و سـازمانهای خدماتی

و رفاهـی شـهر ،بمبارانهـای هوایی ،اصابت موشـک و در مقابل،
سـاخت پناهگاه و سنگر ،در شـهر دزفول تا روزهای پایانی جنگ

ادامه داشت .پیشفرض مردم و مسؤولین این بود که تمام مدارس،
مراکز آموزشی ،مساجد ،حسینیهها ،مراکز درمانی ،ادارات و حتی
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خانههـای مسـکونی مجهـز به پناهـگاه باشـند .هر سـاختمانی که
بازسـازی یا ساخته میشد ،در ابتدا پناهگاه آن را آماده میکردند.
ً
فعالیتهـای خدماتـی برای رزمندگان هم ادامه داشـت .مثال در
مورد پخت غذا برای رزمندگان در پادگانها ،عبدالکریم بیدلی که
خودش از آشـپزان پادگان کرخه بوده ،میگوید«:اکیپ آشپزخانه

درسـت کـرده بودیـم و میرفتیـم پادگان کرخـه ،بـرای نیروها غذا

میپختیـم .مـن بودم و چهارده پانزده آشـپز دیگـر .حاجعبدالعلی
بـرادر بزرگتـرم سرپرسـت ایـن تیم بـود .بیسـت روز یک مـاه توی

پادگان ،برای نیروهای لشـکر  7ولیعص ر

آشپزی میکردیم .بعد

یک عده برای جایگزینی میآمدند ،ما برمیگشـتیم دزفول .دفعه
ً
بعـد ،مثال میرفتیـم گردانپور که جایی بین خرمشـهر و اهواز بود.
آنجـا هـم در آشـپزخانه بودیـم .نزدیک گمرک خرمشـهر هم یک

آشـپزخانه بـود .وقتی میرفتیم آنجا ،شـب تا صبـح غذا میپختیم

برای رزمندگان .حتی چویبده هم رفتیم .لشکر  7ولیعص ر

وسط

نخلها یک آشپزخانه درست کرده بود .مرتب کارمان همین بود.
بیشتر در پادگان کرخه بودیم .بعضی جمعهها هم میرفتیم کمک

آشـپزخانه مصلای دزفـول و بـرای رزمنـدگان آبگوشـت و گاهی

قیمهپلو درسـت میکردیم.
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بـرای پادگانهـا از گوشـت گـرم اسـتفاده میکردیم .بیشـتر هم

اهدایـی مردم دزفول بود .همیشـه تـوی پادگان ،تعدادی گوسـفند

زنـده بـود که ذبـح میکردیـم و میپختیم»....

چهـارم خـرداد  ،1366شـهر دزفـول بـه عنـوان سـمبل مقاومت

شـهرهای ایران شناخته شـد .لوح زرین تقدیر ،به منظور ارج نهادن
به ایثارگری و مقاومت مردم قهرمان دزفول ،به عنوان شـهر نمونه و
مظهر اسـتقامت ملت ایران ،به مردم این شـهر اهداء شد .در مراسم

با شکوهی ،با حضور مردم و مسؤولین در میدان فتحالمبین دزفول،

از این لوح پردهبرداری شـد.

در تابستان  1367جنگ هشت ساله به پایان رسید .مردم دزفول

کـه در طـول دفاع مقـدس ،زیر آتش گلولهباران دشـمن ،پشـتیبان
رزمندگان بودند ،همت به پاکسازی و بازسازی شهرشان گذاشتند.

سـاختمانها سـاخته شـد ،مزارع از تجهیزات نظامی منهدمشـده و

مناطق مینگذاریشـده ،پاکسازی شد ،اسـرا به میهن و شهر خود
بازگشـتند و زندگـی بـه روال معمولی خود بازگشـت ،در حالی که
روایتـی از مقاومت مردم دزفول بـرای آیندگان به یادگار مانده بود.
طبـق آمـار ،در طـول دوران دفـاع مقـدس 176 ،موشـک  6و 9

متری به دزﻓﻮل اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ طور ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﯾﮏ ﻣﻮﺷﮏ تا شعاع
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 500متری را ﺗﺨﺮﯾﺐ میکرد و  80خانه آوار میشد .به اضافه این

که دزفول  480بار بمباران هوایی شـد و  2500گلوله توپ به شـهر

اصابـت کـرد .در ایـن مدت 19500 ،واحد مسـکونی و تجاری در
دزفول آوار شد.

از همـان آغـاز جنـگ ،مـردم بالفاصله بعد از اصابت موشـک،

شروع به بازسازی منازلشان کردند .در طول دفاع مقدس ،بعضی

خانهها چهار یا پنج بار بازسازی شد .بیشتر مردم ،وقتی شهر هدف
حمله قرار میگرفت ،اطراف شهر ساکن میشدند و وقتی تهدیدها

کمتر یا ضرورت ایجاب میکرد ،به شـهر بازمیگشـتند .در سـال

 1364که حمالت شدید شد ،مردم در اطراف شهر ساکن شدند.

اردوگاهـی بـرای اسـکان آنها پیشبینی شـده بود .بعـد چادرهای
اردوگاه به دیوارهای بلوکی با سقف ایرانیتی تبدیل گردید و تا پایان
جنگ تحمیلی ،نزدیک به  4000واحد مسـکونی در اطراف شـهر
سـاخته شـده بود .پس از جنگ نیز آنها به عنوان اردوگاه آوارگان

عراقی مورد اسـتفاده قرار گرفت.

1

 .1عبدالعلی امیدی ،مسؤول ستاد بازسازی دزفول در دوران دفاع مقدس

منابع

نربدهای جنوب اهواز ،گلعلی بابایی ،پژوهشکده علوم و معارف دفاع مقدس1386 ،
همپای صاعقه ،حسین بهزاد و گلعلی بابایی ،سوره مهر1391 ،
پیام پیروزی ،روایت دشت فتحاملبین ،جعفر شیرعلینیا و سعید زاهدی ،نرش فاتحان،
1388
دژ مقاومت ،غالمرضا کاج ،نیلوفران1392 ،
اطلس جغرافیای حامسی ،1خوزستان در جنگ ،پژمان پورجباری ،رصیر ،چاپ دوم،
1390
دزفول ،گروه نویسندگان ،بنیاد حفظ آثار و نرش ارزشهای دفاع مقدس ،چاپ چهارم،
1389
اولین پاسخ ،فرشید قدیمی ،مکعب1389 ،
یک شهر ،دو جبهه ،یک خاکریز ،مطیع رسول عبداالمیر ،سبط النبی قم1387 ،
دزفول به روایت کودکان ،جمعی از کودکان دزفولی ،نرش نیلوفران1393 ،

دزفول در هشت سال دفاع مقدس ،محمدرضا دادفر ،کتابخانه سید عاملشاه ،دزفول،
1376
دزفول پایتخت مقاومت ایران ،عبدالرضا ساملینژاد ،نیلوفران1393 ،
گزارش روزانه جنگ ،جلد  ،1احمد دهقان ،مؤسسه انتشارات شهید حسن باقری ،چاپ
اول1389 ،
گزارش روزانه جنگ ،جلد  ،2احمد دهقان ،مؤسسهی انتشارات شهید حسن باقری،
چاپ اول1389 ،
ناگفت ههای جنگ ،احمد دهقان ،سوره مهر ،چاپ چهاردهم1390 ،
خاکریز پنهان ،فرامرز نوروزی ،پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس1392 ،
جنگ شهرها و دفاع موشکی ،محمدحسین پیکانی ،بنیاد حفظ آثار و نرش ارزشهای
دفاع مقدس1391 ،
به داد ما برسید ،احد گودرزیانی ،سوره مهر ،چاپ سوم1388 ،
پنهان زیر باران ،سید قاسم یاحسینی ،سوره مهر ،چاپ هفتم1390 ،
عملیات بارانی ،جعفر شیرعلینیا ،محمدجواد اکربپور ،نرش فاتحان ،چاپ دوم1390 ،
مأموریت غیرممکن ،مرصاد ،جعفر شیرعلینیا ،محمدجواد اکربپور ،نرش فاتحان1390 ،
دشت عباس ،محمدرضا خلیلی ،سوره مهر
مصاحبه امیر رستیپ دوم خلبان محمود انصاری ،آرشیو بنیاد حفظ آثار و نرش ارزشهای
دفاع مقدس1390،
مصاحبه رسدار حمید تقیزاده قوچانی ،آرشیو بنیاد حفظ آثار و نرش ارزشهای دفاع
مقدس1391 ،
پورتال رسمی شهرداری دزفول
وبالگ آستانه سبز قبا شهرستان دزفول
سایت رسمی دز
روزنامههمشهری

راویان:
رسدار عبداملحمد کوچک کوتیانی؛ از فرماندهان لشکر  7ولیعرص دزفول
رسهنگ پاسدار محمدرضا صفارپور؛ مدیر مؤسسه فرهنگی دفاع مقدس دزفول
مرتضی طیبی ،مدیر مؤسسه فرهنگی هرنی«الغدیر» در اندیمشک
اسامعیل زمانی ،از رزمندگان لشکر علینبابیطالب
ایامن ارد یزاده ،سکنه دزفول در دوران دفاع مقدس
فریده نعلبندی؛ خانواده پرسنل نیروی هوایی و از ساکنین پایگاه وحدتی در دوران
دفاع مقدس
حسن شکری ،مدیر مؤسسه انتشاراتی  27بعثت
عبدالکریم بیدلی ،مالک و مدیر چلوکبابی احسان در دزفول
خیرالله آلسلیم ،هیئت امناء مسجد نجفیه
رضا سعادتی ،هیئت امناء مسجد نجفیه
عبدالعلی امیدی ،مسؤول ستاد بازسازی دزفول در دوران دفاع مقدس

تصاویر

رو

دز
ود
دز
رود
نقشه شهر دزفول

اصابت موشک به مسجد نجفیه

اصابت موشک به مسجد نجفیه

کامیون حامد کپسول گاز که هنگام اصابت موشک به مسجد نجفیه آتش گرفت و منجر به انفجارهای پیاپی کپسولهای گاز شد

ورودی شوادوون مسجد نجفیه در دوران دفاع مقدس (عکس سال 1359با حضور بسیجیان)

تصویر دست خط رزمندگان روی دیوار شوادون مسجد نجفیه

نقشه نقاط اصابت موشک به شهر دزفول

ازمجموعه
کتابهای

یادمان جنوب

1ـ اروند 2ـ آبادان 3ـ خرمشهر 4ـ شلمچه
5ـ طالئیه 6ـ هویزه 7ـ بستان 8ـ سوسنگرد
9ـ دهالویه 10ـ شوش 11ـ اهواز 12ـ دزفول
13ـ دوکوهه 14ـ فکه 15ـ دشت عباس 16ـ چزابه
17ـ زید 18ـ جزیره مینو 19ـ ابوقریب و رشهانی
20ـ جاده اهوازـخرمشهر  -21گلف (پایگاه منتظران شهادت)
 -22رشق کارون

یادمانهای
غرب و میانی

1ـ دهلران 2ـ میمک 3ـ مهران 4ـ نفتشهر
5ـ گیالنغرب 6ـ پادگان ابوذر 7ـ رسپلذهاب
8ـ قرصشیرین 9ـ تنگه مرصاد 10ـ کرمانشاه
11ـ پاوه 12ـ سومار 13ـ چنگوله و چیالت
14ـ بازیدراز

یادمانهای
شمالغرب

1ـ سنندج 2ـ مریوان 3ـ بانه 4ـ رسدشت 5ـ مهاباد
6ـ دولتو 7ـ نوسود 8ـ بوالحسن 9ـ بلفت ـ دوپازا
10ـ سیرانبند 11ـ دارساوین 12ـ پیرانشهر
13ـ اشنویه

