
خاطره

سه خاطره از دفاع مقدس 
رزمنده اي كه روز تولد فرزندش به جبهه آمد

  غالمحسین بهبودی
دوران  از  خاط�ره  س�ه  زي�ر  مت�ن 
دفاع مق�دس از زب�ان جانب�از حس�ین 
نص�ري اس�ت ك�ه پی�ش رو داري�د. 

  پدر و پسر مجروح
ب��ار اول كه به جبه��ه اعزام ش��دم، در واحد 
بهداري به بچه هاي امدادگر كمك مي كردم. 
اولين عملياتي كه شركت كردم، والفجر4 بود 
كه پاييز سال 62 در غرب كشور انجام گرفت. 
والفجر4 از عمليات پربرخورد و خونين جنگ 
به شمار مي رود. آنجا بنده همراه يك راننده 
آمبوالنس، مجروح ها را به پشت جبهه و مراكز 
درماني انتق��ال مي داديم. يك روز مس��افر 
آمبوالنس مان يك پير مرد محاسن سفيد و 
يك پسر جوان بود. اين دو طوري با هم حرف 
مي زدند كه انگار آشنا هستند و مدت هاست 

همديگر را مي شناسند.
 كمي كه طي مسير كرديم، كنجكاو شدم و از 
آنها پرسيديم آيا در يك گردان و يك دسته 
هستند و با هم در عمليات شركت كرده اند؟ 
هر دو جواب مثبت دادند و فكر كردم، چون 
در يك واحد هستند، آنجا با هم آشنا شده اند. 
كمي كه گذش��ت، دوباره مش��غول صحبت 
ش��دند و اينبار از ال به الي حرف هاي ش��ان 
متوجه ش��دم پدر و پسر هس��تند و با هم به 
جبهه آمده اند. آنچه در دفاع مقدس باعث شد 
كشور ما مقابل متجاوزي كه از طرف شرق و 
غرب تسليح مي شد، ايستادگي كند و عاقبت 
او را شكست بدهد، همين همراهي خانواده ها 
با فرزندان شان در جبهه و جهاد بود. همين 
پدر و مادرها بودند كه بچه هاي رزمنده را در 
دامن ش��ان پرورش مي دادند و همراهي اين 
پدر محاسن س��فيد با پسر جوانش به خوبي 
نشان مي داد كه والدين چه مسئوليت مهمي 
در دستگيري فرزندان شان و رهسپاري آنها 

به عاقبت بخيري دارند. 

  پدر جوان
30 بهمن 1362 در آس��تانه عمليات خيبر 
بود ك��ه 700 داوطلب بس��يجي در زمين 
چمن ورزشگاه تختي اصفهان جمع شديم 
تا در طرح لبيك ي��ا خميني به جبهه اعزام 
بش��ويم. آن روز خانواده ها ه��م كنار زمين 
چمن جمع ش��ده بودند تا عزيزان ش��ان را 

راهي كنند. 
بچه ها گفتن��د بين ما يك جوان بس��يجي 
حض��ور دارد كه صب��ح همس��رش را براي 
وضع حمل به بيمارس��تان ب��رده و االن كه 
عصر اس��ت، اينجا آمده تا ب��ه جبهه اعزام 
شود. وقتي اين موضوع را شنيدم، به همراه 
ديگر بچه ها سراغ آن جوان كه به نظرم 22 
يا 23 ساله بود، رفتيم و از او خواستيم چند 
روز ديرتر به منطقه بيايد و در اين ش��رايط 
حساس، پيش همس��رش باشد. به شوخي 
مي گفتيم ما جنگ را برايت نگه مي داريم تا 
تو خودت را برس��اني. يا به صدام مي گوييم 
چند روزي صبر كند تا ت��و هم خودت را به 
جبهه برساني. خالصه هرچقدر به او گفتيم 
امروز نيا و پيش خانمت برگرد، قبول نكرد. 
چرا؟ چون در طرح لبيك يا خميني، حتي 
نمي خواس��ت يك روز را در لبيك گفتن به 
امام و مرادش از دست بدهد و اصرار داشت 

در همان اعزام همراه ما به جبهه بيايد. 
  عطر شهادت

در عملي��ات كربالي5 در منطقه ش��لمچه 
بوديم. آن روزها ش��لمچه مش��هد جوانان 
بسياري بود كه براي حمله به استحكامات 
عظيم دفاعي دشمن در شرق بصره، در اين 
عمليات ش��ركت كرده بودند. ش��ب وقتي 
مي خواستيم از خاكريزي عبور كنيم كه در 
منطقه نهر جاس��م بود، شدت آتش دشمن 
به قدري شديد بود كه امكان عبور از خاكريز 
و پيشروي به سمت دشمن وجود نداشت. 
ساعت كه به چهار يا پنج صبح رسيد، اعالم 
شد، اگر هوا روشن بشود، ديگر امكان عبور 
از خاكريز وجود ندارد و هر طور شده بايد از 

اين خاكريز عبور كنيم. 
تا خواس��تيم از خاكريز باال برويم، حسين 
محبوبي كه بچه يكي از روستاهاي اطراف 
نطنز بود و شغل دبيري هم داشت، شيشه 
عطري را از جيبش خارج كرد و تك تك به 
دس��ت و لباس بچه ها زد. در همان هنگام 
مي گف��ت، آيا مي ش��ود ما هم جزو ش��هدا 
باشيم. جواني كه تا ثانيه هايي بعد قرار بود 
بدنش آماج گلوله هاي دشمن باشد، اينطور 
از آرزوي شهادت مي گفت و نشان مي داد در 
مكتب عاشورايي دفاع مقدس، شهادت براي 
رزمنده ها، مثال همان اهال من عسلي است 
كه حضرت قاسم)ع( روز عاشورا به عمويش 

امام حسين)ع( گفت. 
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88498481ارتباط با ما

گفت و گوي »جوان« با جانباز حسین نصري از اساتید بسیجي و نخبه كشور

رضایت تلفنی مادر بزرگ من را هم جبهه ای کرد

جدول

  علیرضا محمدی
جانباز حسین نصري از رزمنده هايي است كه 
مرور زندگي اش از چند جه�ت جذابیت دارد. 
او عالوه بر آنكه از سن 13س�الگي براي رفتن 
به جبه�ه تالش كرده ب�ود، تا اواخ�ر جنگ به 
صورت بسیجي در جبهه حضور پیدا مي كند و 
در همان سال ها نیز با وجود قبولي در دانشگاه، 
رفتن به جبهه را به حضور در كالس هاي درس 
ترجیح مي دهد. وي كه س�ال 70 به دانش�گاه 
ورود پیدا مي كند، سال 74 به عنوان دانشجوي 
نمونه كش�وري انتخاب مي شود و اكنون بیش 
از 20 سال است همان واحد درسي را تدريس 
مي كند ك�ه خودش كت�اب اين واحد درس�ي 
را نوش�ته اس�ت. كتاب »ايران؛ ديروز، امروز، 
فردا« كه يك�ي از منابع واحد درس�ي انقالب 
اسالمي به شمار مي رود، توسط جانباز حسین 
نصري نگاشته ش�ده و اكنون در دانشگاه هاي 
سراسر كش�ور تدريس مي ش�ود. گفت و گوي 
م�ا را ب�ا اي�ن جانب�از نخب�ه پی�ش رو داريد.  

متولد چه سالي هستید و از چه زماني وارد 
جريان انقالب و دفاع مقدس شديد؟

من متولد سال 1347 در اصفهان هستم. سال 57 
و در 10سالگي همراه برادر بزرگترم در تظاهرات 
ش��ركت مي كرديم و از همان زم��ان وارد جريان 
انقالب شديم. »جريان انقالب« يعني مسيري كه 
هيچ وقت متوقف نشد و به خصوص اوايل انقالب 
كسي كه وارد مبارزه مي ش��د، بالفاصله از بسيج 
گرفته تا جنگ و پس از آن، ادامه مس��ير مي داد. 
بنده هم بعد از پيروزي انقالب، وارد انجمن اسالمي 
مدرسه مان شدم و بعد از مدتي حضور در بسيج، از 
13سالگي سعي كردم به جبهه بروم، اما به هر حال 
توفيق حضور پيدا نشد تا اينكه با دست بردن در 
شناسنامه توانستم مهرماه 1362، در 15سالگي، 

براي اولين بار به جبهه اعزام شوم. 
ش�ما راوي دفاع مق�دس هم هس�تید، 
به عن�وان يك كارش�ناس تاريخ جنگ، 
بفرمايی�د چ�ه عالم�ي باعث مي ش�د 
نوجوان ه�اي آن دوران به چن�ان بلوغ 
فكري برس�ند ك�ه ب�راي ورود ب�ه دل 
خطرات جنگ، از هیچ كوششي فروگذار 

نباشند؟
اين سؤال را مي شود از چند زاويه پاسخ داد. يكي 
شور و هيجاني بود كه انقالب به عموم جوان ها و 
نوجوان ها بخشيده بود. يك جور انرژي فعال و پويا 
كه باعث مي شد هيچ مانعي را در مسير پاسداري 
از انقالب مقابل مان سخت و دشوار نبينيم. از طرف 
ديگر دم مس��يحيايي حضرت ام��ام روح تازه اي 
در كالبد ملت اي��ران دميده بود. ايش��ان رهبري 
مقتدر بودند كه مردم نه از س��ر اجبار كه از روي 
مهر و محبتي كه به او داش��تند، پذيراي حرفش 
مي شدند. گذش��ته از اين دو مورد، شرايط زمان 
ايجاب مي كرد كه بچه هاي آن دوره خيلي زودتر 
از سن شان بزرگ بش��وند و به بلوغ فكري برسند. 
همين بصيرت باعث مي شد وقتي به جبهه رفتيم 
و با حقايق جنگ از نزديك رو به رو شديم، به رغم 
همه سختي ها و خطرات، آنجا ماندگار بشويم و به 

جهادمان ادامه بدهيم. 
خود شما چه كارهايي براي رفتن به جبهه 

انجام مي داديد؟
)مي خن��دد( خيل��ي كارها. از دس��ت ب��ردن در 
شناسنامه گرفته تا اصرار به خانواده و مسئوالن هر 
كاري از دست مان برمي آمد، انجام مي داديم. من 
آن روزها بيشتر اوقاتم را در بسيج سپري مي كردم. 
اين موضوع مي توانست توانايي هايم را به مسئوالن 
باالتر اثبات كند. گاهي وقت ها ش��ب ها را هم در 
پايگاه مي ماندم و اصرار داشتم حتماً آموزش هاي 

نظامي را پشت سر بگذارم تا اگر بهانه آموزش پيش 
بيايد، اين مانع از مقابلم برداشته شده باشد. از طرف 
ديگر مرحوم پدرم هم مخالف حضورم در جبهه بود. 
ايشان از قبل انقالب رساله حضرت امام را مخفيانه 
نگه مي داش��ت و آدم معتقد و مذهب��ي بود، ولي 
استدالل مي كرد كه سن 13، 14 سالگي مناسب 
جبهه رفتن نيست و از من مي خواست صبر كنم تا 
سنم باالتر برود و بعد اقدام كنم. خالصه يكبار كه 
با خانه مان تماس گرفته بودند كه آيا شما راضي به 
جبهه رفتن حسين هستيد، خدابيامرز مادربزرگم 
خانه بود و ايشان هم گفته بود: اينجا همه راضي 
هستند! اينطور شد كه اوايل سال 62 به آموزش 
نظامي رفتم و چند ماه بعد هم با حضور در جبهه، 

در عمليات والفجر4 شركت كردم. 
بار اول چه مس�ئولیتي داشتید، چه كار 
مي كردي�د؟ و در چ�ه عملیات�ي حضور 

داشتید؟
در اولين اعزام به غرب كش��ور رفت��م. ما در بحث 
خدم��ات پزش��كي، درماني و پرس��تاري، كمك 
نيروهاي امدادي بوديم. يك بخش كارمان كمك 
امدادگر و بخش ديگر كارم��ان هم تأمين امنيت 
براي نيروهاي امدادگر بود. براي بار دوم در عمليات 
خيبر شركت كردم و نيروي لشكر8 نجف اشرف 
شدم. تا آخر جنگ هفت الي هشت عمليات مهم 
مثل خيب��ر، ب��در، والفجر8، كرب��الي4 و5 و 10 
و بيت المق��دس7 و نهايتاً عمليات سرنوش��ت را 

شركت كردم. 
شما در دانشگاه تدريس مي كنید و ارتباط 
زيادي با دانش�جوها داريد، به نظر ش�ما 
االن هم اگر جنگي بش�ود، مي توانیم از 
جوان نس�ل امروز انتظار داش�ته باشیم 
مثل دوران دفاع مقدس در عرصه حضور 

داشته باشند؟
اتفاقاً اين سؤال را دانشجوها زياد سر كالس مطرح 
مي كنند. پاسخ من هم اين است كه اگر آب باشد، 
شناگرهايش هم پيدا مي ش��وند. مصداق عيني 
جوان هاي نسل امروز، همان مدافعان حرم هستند 
كه شرايط ش��ان براي حض��ور در جبهه مقاومت 

اسالمي خيلي سخت تر از دوران جنگ تحميلي 
بود. دفاع مقدس در خاك خودم��ان بود، اما حاال 
مدافعان حرم بايد براي دفاع از حريم اهل بيت به 
كشورهاي سوريه و عراق مي رفتند. جوي كه االن 
عليه مدافعان حرم است و شايعاتي كه مي گويند 
براي پول مي روند و مسائلي از اين دست، نه اينكه 
زمان جنگ نبود، آن زمان هم بود، اما االن هجمه 
واقعاً س��نگين و ناجوانمردانه است. زمان جنگ 
عموم مردم همراه امام و انق��الب بودند و از بحث 
جنگ دفاع مي كردند، ولي االن خيلي ها نس��بت 
به جبهه مقاومت اس��المي دچار ش��ك و ترديد 
هستند. در اثناي جنگ در سوريه يك دانش آموز 
نخبه پيش سردار س��ليماني فرمانده وقت سپاه 
اصفهان مي رود و به ايشان مي گويد: من والدينم 
را به محضرخانه برده ام و از آنها رضايتنامه رسمي 
گرفته ام كه به سوريه بروم. چقدر از اين جوان ها در 
دوران اوج جنگ در عراق و س��وريه تالش كردند 
خودش��ان را به قافله دفاع از حرم برسانند و اينها 
همگي نشان مي دهد كه دم مسيحيايي حضرت 
امام و خلف شايسته شان مقام معظم رهبري، چه با 
اين مردم و جوان ها كرده كه عموم آنها را عزت مدار 

بارآورده است. 
كمي فض�اي گفت و گو را تغیی�ر بدهیم. 
شما از نخبه هاي علمي كشور هم به شمار 
مي رويد، چ�ه زماني در دانش�گاه قبول 

شديد؟
اولين بار س��ال 66 در كنكور قبول شدم، اما چون 
اوج جنگ بود و حضرت امام فرموده بود حضور در 
جبهه واجب عيني است، تصميم گرفتم به جاي 

دانشگاه، همچنان در جبهه حضور داشته باشم. 
اواخر همان س��ال 66 به عضويت سپاه درآمدم و 
تير 67 هم كه قطعنامه پذيرفته ش��د. چهار روز 
بعد از پذيرش قطعنامه، روز جمعه اي بود كه عراق 
دوباره مثل روز اول جنگ حمله كرد. ما آن موقع در 
اردوگاه شهيدعرب مقابل شهرك دارخوين بوديم. 
وقت��ي از كارون عبور كردي��م، ديديم فقط چند 
كيلومتر مانده بود تا عراقي ها بيايند و به س��احل 
كارون بچس��بند. اگر اين اتفاق مي افتاد، شرايط 
منطقه خيلي بدتر از روزهاي اول جنگ مي شد. 
خالصه بعد از سه روز كه دشمن شكست را پذيرفت 
و عقب نشيني كرد، تا اواسط مرداد آتش بس برقرار 
شد و چون اعتمادي به صدام وجود نداشت، تا سال 
69 همچنان در مناطق عملياتي حضور داشتيم. 
يادم است سال 68 كه حضرت امام به رحمت خدا 
رفتند، دوباره به همراه بچه هاي قديمي جنگ به 
منطقه آمديم تا مبادا دشمن به خاطر فقدان وجود 
امام، هواي تجاوز مجدد به س��رش بزند. خالصه 
سال 70 كه از بحث منطقه رها شدم، فرصتي پيش 
آمد تا در كنكور شركت كنم و همان سال در رشته 
جامعه شناسي قبول شدم. سال 74 هم به عنوان 

دانشجوي نمونه در سطح كشور انتخاب شدم. 
گويا ش�ما بیش از 20 سال اس�ت كه در 
دانشگاه تدريس مي كنید، كمي بیشتر از 

فعالیت هاي علمي تان بگويید. 
من سال 78 كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي 
را اخذ كردم، اما با خودم عهد ك��ردم كه تا ظهور 
حضرت منجي، براي دكترا اقدام نكنم. دليلش هم 
اين است كه متأسفانه االن مدرك زدگي در جامعه 

ما رواج پيدا كرده است و نبايد همه ما صرفاً به جهت 
اخذ يك مدرك وقت خودمان را در دانشگاه ها هدر 
بدهيم. بنده به جاي اينكه بخواهم حداقل چهار 
سال ديگر را صرف درس خواندن بكنم تا بگويند 
كه فالني دكترا گرفته اس��ت، س��عي كردم به بار 
علمي خودم اضافه كنم و هيچ روزي را هم از دست 
نداده ام و ش��كر خدا االن عالوه بر آنكه 20 سالي 
است در دانشگاه تدريس مي كنم، 15 عنوان كتاب 
نوشته ام كه از ميان آنها كتاب ايران؛ ديروز، امروز، 
فردا، به عنوان منبع واحد درسي انقالب اسالمي در 
دانشگاه تدريس مي شود. ضمن اينكه خود من هم 

همين واحد درسي را تدريس مي كنم. 
در حوزه دفاع مقدس چ�ه كتاب هايي را 

منتشر كرده ايد؟ 
»سفر به دارخوين« يكي از كتاب هايي است كه در 
حوزه دفاع مقدس نوشته ام. اين كتاب گزارشي از 
سفر جمعي از فرماندهان لشكر14 امام حسين)ع( 
به دارخوين و خط شير است كه با نوشته خاطرات 
اين فرمانده��ان و ي��ادگاران دفاع مقدس، جرقه 
نوش��تن مجموعه 14 جلدي حض��ور رزمندگان 

اصفهاني در جبهه هاي دفاع مقدس زده شد.
 اكن��ون دو كتاب »اصفهان دارالش��هدا« و »خط 
شير دارخوين» را به رش��ته تحرير درآورده ام كه 
هر كدام 700 صفحه دارند. اي��ن دو كتاب از يك 
مجموعه 14جلدي براي لشكر 14 امام حسين)ع( 
هستند كه خاطرات، عمليات و حماسه لشكر امام 
حسين)ع( اصفهان را در خود جاي مي دهند. جلد 
اول از ورود اسالم به اصفهان شروع مي شود و بعد 
به انقالب اسالمي در اصفهان و تشكيل كميته و 
نقش و حضور بچه هاي اصفهان در غائله كردستان 
و... مي پردازد. جلد دوم هم كه خط شير دارخوين 
نام دارد، حضور هشت ماهه لش��كر14 در جبهه 
دارخوين در اوايل جنگ را ش��امل مي ش��ود كه 
ان ش��اءاهلل 12 جلد ديگر را دوستان ديگر تالش 

مي كنند و آن هم به رشته تحرير درخواهد آمد. 
سخن پاياني. 

همانطور كه مقام معظم رهبري هم فرمودند، اگر 
جنگ تمام شده باشد، جهان همچنان ادامه دارد؛ 
اگر ديروز وظيفه ما سالح برداشتن بود، امروز بايد 
در عرصه هاي علمي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي 
تالش كنيم تا كشورمان را از عقب ماندگي هايي 
كه به او تحميل شده است، خالص كنيم و حركت 
رو به جلوي انقالب را همچن��ان حفظ كنيم. به 
تعبير ديگر جهاد ديروز در جبه��ه بود و امروز در 

عرصه هاي علمي است.

تا سال 69 همچنان در مناطق عملیاتي 
حضور داش�تیم. يادم اس�ت سال 68 
كه حضرت امام به رحمت خدا رفتند، 
دوباره به همراه بچه هاي قديمي جنگ 
به منطقه آمديم تا مبادا دشمن به خاطر 
فقدان وجود امام، هواي تجاوز مجدد 
به سرش بزند. خالصه س�ال 70 كه از 
بحث منطقه رها ش�دم، فرصتي پیش 
آمد تا در كنكور ش�ركت كنم و همان 
س�ال در رش�ته جامعه شناسي قبول 
شدم. سال 74 هم به عنوان دانشجوي 
نمونه در س�طح كش�ور انتخاب شدم

در آستانه عملیات خیبر بود كه 700 
داوطل�ب بس�یجي در زمین چمن 
ورزشگاه تختي اصفهان جمع شديم 
تا در طرح لبیك يا خمیني به جبهه 
اعزام بشويم. آن روز خانواده ها هم 
كنار زمین چمن جمع شده بودند تا 
عزيزان ش�ان را راهي كنند. بچه ها 
گفتند بین ما يك جوان بس�یجي 
حض�ور دارد ك�ه صبح همس�رش 
را ب�راي وضع حمل به بیمارس�تان 
ب�رده و االن كه عصر اس�ت، اينجا 
آم�ده ت�ا ب�ه جبه�ه اعزام ش�ود
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