


جنگ را چگونه 
روایت کنیم؟

عظیـم  واقعـه  یـک  عـراق  و  ایـران  جنـگ 8سـاله 
انسـانی بـود، 2 هـزار و 880 روز مقاومـت یک ملت 
انقالبـی مقابـل یکـی از خشـن ترین دولـت هـای 
 56 پشـتیبانی  بـه  مسـتظهر  کـه  خـود  همسـایه 

کشـور ازجملـه دو ابرقـدرت شـرق و غـرب بـود.
طوالنی تریـن جنـگ مـدرن قرن بیسـتم در حوالی 
ظهـر روز 31 شـهریور 1359 بـا حملـه 192 جنگنـده 
و  شـد  آغـاز  ایـران  مختلـف  شـهرهای  بـه  عراقـی 
صـدام که گمـان می کرد 3روزه خوزسـتان و 7روزه 
 8 درمـی آورد،  خـودش  به تصـرف  را  ایـران  تمـام 
سـال پشـت سـد مقدس تریـن دفـاع مـردم ایران 

زمین گیـر شـد.
کـه  می افتـاد  اتفـاق  درحالـی  تحمیلـی  جنـگ 
حکومـت نوپـای ایـران به تازگـی پـس از شکسـت 
و  بـود  آمـده  کار  سـر  بـر  طاغوتـی  حکومـت  یـک 
هنـوز سـاختارهای مختلف این نظـام به خصوص 
آن ارتـش قـرار  ـ کـه در رأس  آن  نهادهـای نظامـی 
می بـرد  به سـر  بی ثباتـی  وضعیـت  در  ـ  داشـت 
اصلـی  دالیـل  از  یکـی  مسـئله  همیـن   

ً
اساسـا و 

رؤیـای  کـردن  عملـی  بـرای  بعـث  رژیـم  تحریـک 
چندسـاله خود بود. امروز 40 سـال از آغاز آن دفاع 
مقـدس و 32 سـال از پایـان آن می گـذرد و روایـات 
زیـادی از متـن و حاشـیه آن بـه جـا مانـده اسـت.
از همـان ابتـدای جنـگ و در حالـی کـه هنوز بیش 
از 6 مـاه از وقـوع آن نگذشـته بـود، پیـش از آن کـه 
وضعیت نیروهای مسـلح ما تثبیت کامل شود، 
ایـران  ملـی  دفـاع  ایـن  ثبـت  بـرای  جدیـدی  فکـر 

درافتاد.
ابراهیـم  مرحـوم  بـار  اولیـن  را  ح  طـر ایـن 

حاج محمدزاده در دفتر سیاسـی سـپاه پاسداران 
ح کرد تا تعدادی از نیروهای  انقالب اسـالمی مطر
جـوان مشـغول ثبـت وقایـع جنـگ به خصـوص 
در میدان هـای نبـرد و در قرارگاه هـای فرماندهـی 
شـوند. بنایـی کـه او و همکارانـش نهادنـد امـروز 
بـه بزرگتریـن مرکـز اسـناد دفـاع مقدس در کشـور 
پژوهش هـا  از  بسـیاری  کـه  اسـت  شـده  تبدیـل 
وقایـع  واکاوی  بـه  عالقمنـدان  تحقیق هـای  و 
می کنـد. پشـتیبانی  را  مقـدس  دفـاع  سـال های 

بـا ایـن حـال، امـروز پـس از 3 دهـه از پایـان جنگ، 
از  آن،  هنـوز روایـات مختلفـی از مقاطـع مختلـف 
عملیات هـا، تصمیم گیری هـا، شـیوه جنگیدن ها 
و نتایـج نبردهـا وجـود دارد و در ایـن میـان برخـی 
شـاذ  روایاتـی  بیـان  بـه  نیـز  جـوان  پژوهشـگران 
کـه  می پردازنـد  مقطـع  آن  از  جنجالـی   

ً
بعضـا و 

سـؤاالت متعـددی را در اذهـان به وجـود مـی آورد.
آن شـروع  روایـت جنـگ اگرچـه بـا تـالش راویـان 
خوبـی داشـت ولـی تـداوم آن و تشـریح و بررسـی 
بیشـتر موضوعـات بـرای نسـل پرسشـگر امـروز 
تحلیل هـای  بیشـتر،  داده هـای  ارائـه  نیازمنـد 

اسـت. جامع تـر  البتـه  و  روشـن تر 
مـا بایـد بـه ایـن اصـل برسـیم کـه شکسـت ها در 
زمـان دفـاع مقـدس، نه تنهـا چیـزی از ارزش هـای 
جنـگ  آن  در  ایـران  ملـت  فرزنـدان  بهتریـن  کار 
آنهـا  تحمیلـی کـم نمی کنـد بلکـه بیـان صادقانـه 
کنـار پیروزی هـا و رونـد تصمیم گیری هـا، بهتریـن 
اسـت  خّناسـانی  تـالش  بـا  مقابلـه  بـرای  روش 
در  به ویـژه  و  مختلـف  مقاطـع  در  هرسـاله  کـه 
هفتـه دفـاع مقـدس سـعی در زیـر سـؤال بـردن 
آلـوده کـردن دامـان قدسـی جنـگ  ایثارگری هـا و 

دارنـد. تحریف هـا  و  شـبهات  بـه 
از  ج  خـار در  اگرچـه  مقـدس  دفـاع  تحریـف  امـروز 
می شـود،  دنبـال  روشـنی  و  صراحـت  بـا  کشـور 
ولـی در داخـل نیـز هسـتند افـرادی کـه هرازگاهـی 
بـا بیـان نکتـه ای جنجالی در همان مسـیر حرکت 

می کننـد.
بـه همیـن منظـور در چهلمیـن سـال آغـاز هفتـه 

دفـاع مقـدس بـر آن شـدیم در ویژه نامـه »روایـت 
سیاسـی  گـروه  در  روایت هـا«  جنـگ  جنـگ، 
متخصصـان،  بـا  گفتگـو  طـی  تسـنیم،  خبرگـزاری 
راویـان و نویسـندگان جنـگ بـه بررسـی ایـن چنـد 
روایـت  می تـوان  اصـواًل  آیـا  کـه  بپردازیـم  سـؤال 
از  شـاخص  روایـت  به عنـوان  درسـتی  و  دقیـق 
گذاشـت؟  به جـا  بعـد  نسـل های  بـرای  جنـگ 
از  غیررسـمی  و  رسـمی  روایـت  میـان  تفـاوت 
جنـگ چیسـت؟ فرآینـد گـردآوری روایـت از جنـگ 
بـرای  چه انـدازه  و  نخبگانـی  و  علمـی  چه انـداره 
عمـوم مـردم تهیـه شـده اسـت؟ و در آخـر پـس از 
گذشـت 40 سـال از آغـاز سـال های دفـاع مقدس، 
آیـا ناگفتـه ای از ایـن جنگ تحمیلی وجـود دارد که 

دهـد؟ تغییـر  را  حقیقـت  مسـیر 
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گفتگو با محمد درودیان:

از وجه عقالنی دفاع مقدس 
غافل شدیم

خودش اصرار دارد که از او فقط با عنوان »محمد درودیان« نام برده شود بدون هیچ پسوند و 
تش دارد  پیشوندی ولی هرکس در حوزه روایتگری و تاریخ نگاری و پژوهش جنگ دستی بر آ

می داند که کتاب ها، مقاالت و سخنان او بن مایه و اساس بسیاری از مطالب منتشرشده در این 
حوزه است.

محمد درودیان ازجمله راویان نسل اول سپاه پاسداران انقالب اسالمی است که از ابتدای 
تشکیل این مرکز در دفتر سیاسی سپاه در سال 1360 به همراه مرحوم ابراهیم حاجی محمدزاده 

، در جریان آن قرار داشت. و برخی افراد دیگر
او در طول سال های دفاع مقدس، با حضور در قرارگاه اصلی جنگ، راوی بسیاری از فرماندهان 

ارشد سپاه ازجمله محسن رضایی فرمانده کل وقت سپاه بوده است و امروز در قامت یک استاد 
، داشته ها و نظراتش را در قالب کتاب های مختلفی مانند: پرسش های  دانشگاه و پژوهشگر

اساسی جنگ، خرمشهر در جنگ طوالنی، جنگ ایران و عراق و... به رشته تحریر درآورده است.
طی گفتگویی با او، ضمن اشاره کوتاهی به نحوه شکل گیری مرکز روایتگری سپاه، به 

آسیب شناسی روایت های امروز از جنگ نیز پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.

  از شــما سپاســگزار هســتیم کــه قبــول زحمــت 
گفتگــو  و  بررســی  بــرای  دادیــد  اجــازه  و  کردیــد 
پیرامــون موضــوع روایتگــری و تاریخ نــگاری جنگ 
در  باشــیم.  خدمتتــان  آن  بــا  مرتبــط  مســائل  و 
ابتــدا اگــر نکتــه خاصــی را مدنظــر داریــد بفرماییــد 

ــم. ــاز کنی ــث را آغ ــا بح ت
بسم اهلل الرحمن الرحیم

مــن هــم از ایــن فرصتــی کــه فراهــم شــده اســت و 
ج دادنــد  از زحمــت و درایتــی کــه دوســتان بــه خــر
ــا ایــن موضــوع را دســتمایه گفتگــو قــرار دهنــد،  ت
فرصــت  یــک  هــم  مــن  بــرای  و  می کنــم  تشــکر 

خــوب اســت.
محمــدزاده  مرحــوم  یــادگار  ســپاه  روایتگــری   **

اســت
. به عنــوان ســؤال اول و مدخــل    خیلــی متشــکر
دفــاع  روایتگــری  پدیــده  بفرماییــد   

ً
لطفــا بحــث، 

مقــدس و جنــگ ایــران و عــراق با محوریت ســپاه، 
از کجــا و چگونــه شــکل گرفــت و چــه اهدافــی برای 

آن در نظــر گرفتــه شــده بــود؟
 1360 ســال  خردادمــاه  از  جنــگ  روایت گــری 
پیــرو گفتگویــی کــه مرحــوم محمــدزاده بــا امیــر 
شــمخانی بــرای ثبــت و ضبــط رخدادهــای جنــگ 
انجــام داد، در دفتــر سیاســی ســپاه شــروع شــد. 
ــه  بعــد از آن، مرحــوم محمــدزاده چنــد نفــر ازجمل
بــه جبهــه  گرفتنــد و خواســتند  را در نظــر  بنــده 
ــه  ــم ب ــای اهلل دادی را ه ــان آق ــروم؛ همزم ــوب ب جن
جبهــه غــرب فرســتادند، ایــن به منزلــه تأســیس 
تاریخ نــگاری جنــگ در ســپاه بــود کــه بعدهــا بــا 
در  شــد.  تغییــرات  دســتخوش  جنــگ  تحــوالت 
ایــن دوره، ســپاه مســئولیتی بــرای دفــاع از مرزهــا 
و جنــگ نداشــت و درگیــر مأموریت هــای امنیتــی 

بــود.
  شما در آن زمان کجا مشغول به کار بودید؟

مــن آن موقــع در دفتــر سیاســی ســپاه بــودم و 
آقــای  روز  یــک  می کــردم.  کار  خارجــی  بخــش  در 
آقــای  بــا  محمــدزاده مــرا صــدا زد و گفــت »مــن 
صحبــت  خوزســتان  ســپاه  فرمانــده  شــمخانی 
کــردم و شــما برویــد خوزســتان و ایــن کار را شــروع 
کنیــد«. ایشــان دو نکتــه را هــم یــادآوری کردنــد، 
از  کــردی، نشــانه ای  را مشــاهده  گفتنــد »هرچــه 
خ بــزرگ در  تاریــخ اســت« و در گذشــته، فــالن مــور
تاریــخ می گویــد: تاریــخ هیــچ موضوعــی را ننوشــتم 

مگــر آنکــه آن منطقــه را رفتــم و دیــدم.
** تاریخ نــگاری جنــگ در ســپاه به خاطــر نگرانــی 

از تحریــف شــکل گرفــت
ثبــت  بــا  ارتباطــی  چــه  ســپاه  سیاســی  دفتــر    

داشــت؟ روایــات 
ایــن کاری کــه انجــام شــد، یــک پشــتوانه تحلیلــی 
داشــت کــه نشــان می دهــد شــاکله تاریخ نــگاری 
جنــگ در ســپاه بــر چــه پایــه ای شــکل گرفتــه و 

حاصــل چــه نــوع نگاهــی اســت.
اواًل هیــچ بخشــی در ســپاه غیــر از دفتــر سیاســی، 
یــک  نداشــت؛  کار  ایــن  انجــام  بــرای  ســاختاری 
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نشــریه »پیــام انقــالب« بــود کــه گــزارش تهیــه و 
منتشــر می کــرد؛ یعنــی همزمــان کــه مــا جلســات 
و  انقــالب«  »پیــام  نیروهــای  می کردیــم،  ضبــط  را 
»امیــد انقــالب« می آمدنــد و مصاحبــه می کردنــد و 
آن را چــاپ می کردنــد، ولــی ســاختاری بــرای انجــام 

ایــن کار نداشــتند.
ایجــاد چنیــن تشــکیالتی، حاصــل این تحلیــل بود 
کــه خطــر تحریــف جنــگ به علــت فضــای سیاســی 
دوره بنی صــدر وجــود دارد. بنی صــدر روزنامــه ای 
به نــام »انقــالب اســالمی« داشــت و ســرمقاله ای 
می نوشــت بــا عنــوان »روزهــا بــر رئیس جمهــور چه 
می گــذرد؟« و بعــد در مــورد جنــگ می نوشــت و 
ایــن موجــب واکنــش و التهــاب سیاســی می شــد؛ 
بنابرایــن ایــن تــرس به وجــود آمــد کــه جنــگ در 
خطــر تحریــف قــرار دارد و لــذا تاریخ نــگاری جنــگ 

در ســپاه بــا نگرانــی از تحریــف شــکل گرفــت.
مرحــوم محمــدزاده زمانــی کــه اولیــن گزارش هــای 
تهیه شــده از ســفر بــه خوزســتان و غــرب کشــور را 

دیــد، گفــت »شــما مســئول ایــن کار باشــید.«
 کســی از شــما نپرســید کــه 

ً
  همــان زمــان یــا بعــدا

دفتــر سیاســی در ایــن موضــوع چــه کاره اســت؟
نــه، به دلیــل اینکــه آن قــدر نگرانی هــای سیاســی از 
بنی صــدر غلبــه داشــت کــه وقتــی می گفتیــم فــالن 
هیچ کــس   

ً
اساســا شــود،  ضبــط  بایــد  موضــوع 

متعــرض آن نمی شــد.
شــکل گیری  اســاس  خودتــان  به نظــر  حــاال    
درســت بــود یــا نــه؟ یعنــی به نوعــی ارزیابــی کنیــم 
نگاهــی  چــه  بــا  جنــگ  تاریخ نــگاری   

ً
اساســا کــه 

گرفــت؟ شــکل 
بلــه. مــن معتقــدم تاریخ نــگاری جنــگ و رویکــرد 
سیاســی در شــکل گیری آن، بــا رویکــرد احتمــال 
وقــوع جنــگ، منطبــق اســت، یعنــی مــا بــه ایــن 
بــه  کــه  مــورد جنــگ غافلگیــر شــدیم  دلیــل در 
مســئله جنــگ یــک نــگاه راهبــردی و اســتراتژیک 
جنــگ  یــک  به مثابــه  را  جنــگ  و  نداشــتیم 
نمی دیدیــم، بلکــه جنــگ را یــک امــر سیاســی در 
کــه  منازعاتــی  و  مبــارزات  مناقشــات،  چارچــوب 
 
ً
ــا ــذا اساس ــم؛ ل ــور می کردی ــود، تص ــالب ب ــه انق علی

نــگاه بــه جنــگ بــا نــگاه سیاســی شــکل گرفــت و 
شــد. این گونــه  هــم  تاریخ نــگاری اش 

  این درست است؟
نیســت؛  مطلــق  امــر  یــک  نادرســتی  و  درســتی 
نگاهــی  نــوع  به اعتبــار  تاریخ نــگاری   

ً
اساســا اواًل 

حتــی  و  اســت  سیاســی  امــر  یــک  می کنیــد،  کــه 
سیاســی،  تاریــخ  »به جــای  می گوینــد  کــه  آنهایــی 
امــر سیاســی  یــک  بنویســیم«،  اجتماعــی  تاریــخ 
انجــام می دهنــد، می خواهنــد بدیــل بگذارنــد و 
قطب بنــدی کننــد و یــک روایتــی را بشــکنند و برای 
همیــن می گوینــد »تاریــخ اجتماعــی بنویســیم و 
ببینیــم مــردم چــه می گوینــد«، کــه البتــه ایــن هــم 
سیاســی اســت؛ بــه ایــن اعتبــار شــما بفرماییــد 

اســت؟ غیرسیاســی  چــه کاری 
  بــا شــما موافقــم. پــس شــما را بایــد جــزو آن 

 
ً
دســته از مورخینــی در نظــر بگیریــم کــه اساســا

غیرسیاســی  تاریــخ  به نــام  چیــزی  معتقدنــد 
یــم. ندار

ایــن  بــه  بگوییــد.  شــما  هســت  اگــر  نیســت؛ 
دلیــل تاریــخ »سیاســی« اســت کــه تاریــخ به اعتبــار 
»قــدرت« و فــراز و فــرود آن بــا هــم نســبت دارنــد 
 سیاســی 

ً
و چــون بــا »قــدرت« نســبت دارد، ماهیتــا

اســت ولــو این کــه بگوییــم بخواهنــد بی طرفانــه 
و منصفانــه بنویســند و مــردم را ببیننــد و تاریــخ 
حرفــی  هــر  باشــد،  غیررســمی  و  نباشــد  رســمی 
 تاریــخ در مــورد فــراز و فــرود یــک 

ً
بزننــد، ماهیتــا

قــدرت اســت و ایــن قــدرت یــا در جامعــه یــا در 
ســاختار سیاســی یــا در عرصــه نظامــی اســت.

روایتگــر  و  راوی  به عنــوان  را  مــا  هیچ کــس   **

خت نمی شــنا
  آن روزهــا بــا توجــه بــه موقعیــت زمانــی خاصــی 
کــه وجــود داشــت، کســی خــرده نمی گرفــت کــه 

کارهاســت؟ ایــن  اآلن چه وقــت 
نکردیــم.  تجربــه  را  واکنشــی  چنیــن  اصــاًل  نــه، 
بســیار  مقطــع  دو  ســپاه  در  جنــگ  تاریخ نــگاری 
خــرداد  همــان  از  آن  اول  مقطــع  دارد؛  برجســته 
ســال 1360 اســت کــه به دلیــل رویکــرد سیاســی 
ــــ اجتماعــی کــه بــه جنــگ داشــتیم، تــا عملیــات 
فتــح المبیــن نــگاه مــا یــک نــگاه اجتماعــی بــود و 
می رفتیــم بــا مــردم در محورهایــی کــه عــراق آمــده 
و مقاومــت مردمــی صــورت گرفتــه بــود، مصاحبــه 

می کردیــم.
حــدود 700 نــوار ضبــط کردیــم کــه یــک تاریــخ کامــاًل 
جنــگ  در  »خرمشــهر  کتــاب  اســت.  اجتماعــی 
طوالنــی« روایــت یــک مقاومــت مردمــی در یــک 
و  گرفتــه  قــرار  تهاجــم  مــورد  کــه  اســت  شــهری 
نوعــی جنــِگ کوچــه بــه کوچــه در آن واقــع شــده 
اســت، ایــن موضــوع کامــاًل متعلــق بــه آن دوره 
اســت، تمــام گــردآوری اش بــرای آن زمــان اســت و 
 تکمیــل شــد، ایــن یــک روایــت اجتماعــی و 

ً
بعــدا

مردمــی از جنــگ اســت نــه یــک روایــت نظامــی و 

اســتراتژیک.
ح و نقشــه و تاکتیــک وجــود  در ایــن روایــت، طــر
و  مــردم  نقــش  حول وحــوش  بحــث،  و  نــدارد 
مقاومــت در برابــر دشــمن متجــاوز اســت، این کــه 
آنجــا  بــه  یــا وقتــی عــراق  مــردم چــه می گوینــد و 

حملــه کــرد، مــردم چــه کردنــد.
دوســتان ارتــش گالیــه می کننــد کــه »مثــاًل چــرا از 
نقــش تــکاوران در خرمشــهر ننوشــتید؟«، راســت 
هــم می گوینــد. یکــی از نقص هــای آن کتــاب کــه 
دیــداری  در  حتــی  و  هســت  ذهنــم  در  همیشــه 
کــه بــرای گفتگــو دربــاره دســتاوردهای جنــگ بــا 
امیــر ســیاری داشــتم بــه ایشــان هــم گفتــم، ایــن 
بــود کــه همــه محورهــای مقاومــت را ننوشــته ایم؛ 
بــه  نــگاه  نظــری  مبانــی  یــک  اســاس  بــر  یعنــی 
جنــگ، کــه »دفــاع مردمــی« بــود، در خرمشــهر فقط 
نیــروی مردمــی دیــده شــد و ســاختار و بخش هــای 
دیگــر از جملــه تــکاوران و دانشــجویان دانشــکده 

ــر بودنــد، نوشــته نشــد. افســری کــه بســیار مؤث
مدیریــت جنــِگ مردمــی در خرمشــهر بــا نیروهــای 
کــه  بــود  شــهر  آن  بچه هــای  و  ســپاه  مردمــی، 
شــهر  آن  فرزنــد  و  می شــناختند  را  شــهر  داخــل 
آن  موجودیــت  و  هویــت  بــه  نســبت  و  بودنــد 
پــدر   ، مــادر می کردنــد،  مخاطــره  احســاس  شــهر 
نــوع  دلیــل،  ایــن  بــه  و  بــود  آنجــا  اقوامشــان  و 

اســت. متفــاوت  هــم  جنگ شــان 
ایــن  دلیــل طوالنــی شــدن مقاومــت خرمشــهر 
می جنگیدنــد  شــهر  آن  در  آدم هایــی  کــه  اســت 
کــه احســاس می کردنــد منهــای ایــن شــهر هیچــی 
نیســتند و بــا نیرویــی کــه بــرای دفــاع بــه داخــل 

داشــتند. تفــاوت  می آمدنــد،  شــهر 
در مــورد نقــش تــکاوران نیــروی دریایــی ارتــش 
مــن به همــراه نامــه ای بــه مرکــز آنهــا در خرمشــهر 
تــا مصاحبــه  آمــدم  »از ســپاه  کــه  گفتــم  رفتــم و 
کنــم«؛ از آنجــا کــه دســتور عقب نشــینی در جنــگ 
نگــران  بــود،  داده  ارتــش  قــرارگاه  را   ) )خرمشــهر
بودنــد و فکــر می کردنــد موضــوع محاکمــه اســت، 
هیچ کــدام حاضــر نشــدند گفتگــو کننــد ولــی اآلن 
گالیــه می کننــد کــه »چــرا از مــا در کتاب تــان چیــزی 

ننوشــتید؟«.
گفتــه ام »چــرا خودتــان  بارهــا  بــه دوســتان  مــن 
هــم  شــما  نمی نویســید؟  کتــاب  زمینــه  ایــن  در 
مقاومــت کردیــد، لحظــه به لحظه اش را بنویســید 
و از مســتندات مــا هــم اســتفاده کنیــد.«، تــا بــه 
حــال هیــچ ننوشــتند کــه نیروهــای ارتــش چگونــه 
ــد،  ــه کار کردن ــد و چ ــهر آمدن ــه خرمش ــان ب و چه زم
می گوییــم  ننوشــتیم!  مــا  چــرا  می گوینــد  بعــد 
»مــا آمدیــم، شــما مصاحبــه نکردیــد.«، بنابرایــن 
به نظــرم میــان آثــار پژوهشــی، کتــاب »خرمشــهر 
تفکــر  یــک  عالــی  نمونــه  طوالنــی«  جنــگ  در 
اجتماعــی و سیاســی بــه جنــگ و مقاومــت مردمی 

در جنــگ اســت.
و  ارتــش  مشــترک  قــرارگاه  تشــکیل  از  بعــد 
بــه  مــا  اشــغالی،  مناطــق  آزادســازی  بــرای  ســپاه 

به این دلیل تاریخ 
»سیاسی« است که تاریخ 
به اعتبار »قدرت« و فراز و 
فرود آن با هم نسبت دارند 
و چون با »قدرت« نسبت 
 سیاسی 

ً
دارد، ماهیتا

است ولو این که بگوییم 
بخواهند بی طرفانه و 
منصفانه بنویسند.
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قرارگاه هــای فرماندهــی و تصمیم گیــری می رفتیــم 
ح ریــزی و  و شــروع بــه ثبــت و ضبــط جلســات طر
فرماندهــی عملیــات کردیــم کــه چگونــه طراحــی و 
فرماندهــی می کننــد و چــه نتایجــی داشــته اســت.

ایــن مقدمــه را بــرای ایــن گفتــم کــه بدانید ســاختار 
نظامــی ســپاه مــا را وارد ایــن مرحلــه کــرد، بنابرایــن 
کســی معتــرض نبــود کــه چــرا ایــن کار را می کنیــم. 
در زمــان جنــگ هیــچ موقــع بــه بچه هــای مرکــز 
تحقیقــات جنــگ، »راویــان جنــگ« نمی گفتنــد و 
بچه هــای »دفتــر سیاســی« می گفتنــد و هیچ کــس 

مــا را راوی و روایتگــر نمی دانســت.
** حســاس ترین موضــوع در تاریخ نــگاری جنــگ 

بیــان شکســت ها بــود
  خروجــی و محصــول کارتــان کجــا ذخیــره شــده 
نگهــداری  آن  در  اینهــا  کــه  را  مرکــزی  مــا  اســت؟ 
ــه  ــترس هم ــه در دس ــی ک ــوان جای ــود به عن می ش
 
ً
پژوهشــگران باشــد نمی شــناختیم مگــر اخیــرا
آیــا آن موقــع  کــه مقــداری فضــا را بازتــر کرده انــد، 
ــناد  ــری اس ــا یک س ــه اینه ــود ک ــن ب ــان ای ــم نظرت ه
محرمانــه اســت؟ اآلن نــوع نگرشــتان بــه شــیوه 

اســتخراج ایــن ذخایــر چگونــه اســت؟
داشــت؛  وجــود  شــکل گیری  زمــان  در  نــگاه  دو 
یــک نــگاه ایــن بــود کــه می خواهیــم تاریــخ تحریــف 
بنویســیم،  مرجــع  و  مــادر  کتاب هــای  و  نشــود 
بــا حوصلــه  و  کنیــم  بایــد صبــر  ایــن صــورت  در 
درگیــر  واقعــه  خــود  زمــان  در  چــون  بنویســیم 

نمی شــد. و  بودیــم 
دیــدگاه دیگــر بیــن دوســتان ایــن بــود کــه هرچــه 
را اآلن ضبــط و منتشــر کردیــم، »تاریــخ« می شــود. 
مــا بــه دیــدگاه دوم عمــل نکردیــم و دیــدگاه اول را 
دنبــال کردیــم، آرام آرام بعــد از اینکــه وقایع را ضبط 
کردیــم، ســپاه یــک ســاختار نظامــی شــد و روش 
بــا ســاختار  تاریخ نــگاری جنــگ هــم منطبــق  کار 
نظامــی شــد و بــه همیــن دلیــل ایــن مــدارک در 

دســته »مســئله امنیتــی« جــا گرفــت.
مهمتریــن نکتــه، بیــان »شکســت عملیات هــا« 
بــود و این کــه چگونــه اینهــا را بگوییــم، گفتیــم 
»اآلن صــالح نیســت و نبایــد گفته شــود« و لــذا آرام 

آرام ایــن اســناد حالــت طبقه بنــدی پیــدا کــرد.
بعــد از جنــگ، یــک دیــدگاه دیگــر بــه دو دیــدگاه 
نظامــی«  »نهادگرایــی  آن،  و  شــد  اضافــه  قبلــی 
بــود، به هرحــال برخــی اســناد در تمامــی جنگ هــا، 
ســّری اســت. ســپاه می گویــد »ایــن اســناد، اســناد 
عملکــرد خــودم اســت و هویــت ســپاه در ایــن 
جنــگ محســوب می شــود« و ارتــش هــم همیــن 
نظامــی«  »نهادگرایــی  را  ایــن  مــن  می گویــد،  را 

می نامــم.
ایــن نــوع نــگاِه نهادهــای نظامــی باعــث مالکیــت 
دیگــر  و  می شــود  خودشــان  حــوزه  در  اســناد 
یــک جنــگ مردمــی کــه اســناد را بــه دســت مــردم 
بدهیــم، نیســت، بلکــه نهــادی نظامــی نقــش و 
عملکردشــان را براســاس اســناد تبییــن می کنــد، 
بــه  آن  یــت 

ّ
کل و  جنــگ  مســئله  طریــق،  ایــن  از 

عملکــرد نهادهــای نظامــی تقلیــل پیــدا می کنــد و 
یــت جنــگ و مســائل آن، دشــوار و مــورد 

ّ
درک از کل

مناقشــه تاریخــی قــرار می گیــرد.
برداشــت  این طــور  شــما  صحبــت  از  مــن   *  
کــردم کــه خودتــان هــم ایــن موضــوع را درســت 

. نیــد ا نمی د
نوشــتن  و  بررســی ها  در  خــودم  اولیــه  تعهــد 
امــر  ایــن  ماهیــت  ببینیــم  کــه  اســت  آن  کتــاب 
چیســت و چگونــه شــکل گرفتــه اســت و چنــدان 
در  لــذا  نمی شــوم؛  نادرســتی  یــا  درســتی  درگیــر 
کتاب هایــی کــه نوشــتم دنبــال ایــن نبــودم کــه 
ایــن درســت یــا نادرســت بــوده اســت؛ می گویــم 
ایــن بــود و بــه ایــن دلیــل شــد و شــما می توانیــد 
برداشــت کنیــد کــه درســت بــوده یــا غلــط امــا هیــچ 
موقــع در ســاختار ذهــن و نــگاه، خــودم را درگیــر 
ــا نادرســتی نکــردم، مــن نمی گویــم ایــن  درســتی ی
رویکــرد درســت اســت یــا نــه، بلکــه عــرض می کنــم 
ــر  ــگ درگی ــائل جن ــا مس ــه ب ــودم در مواجه ــن خ م

ایــن بحــث نیســتم.
  ولی برخی این برداشت را خواهند کرد.

اگــر  ایــن نیســتم و  ، ولــی مــن درگیــر 
ً
بلــه قطعــا

بــار ارزشــی و قضاوتــی دارد، محــول می کنــم کــه 
خــودم  امــا  بدهنــد،  نظــر  مــوردش  در  دیگــران 
نمی گویــم ایــن درســت اســت یــا نــه، نــه اینکــه 
غلبــه  مباحــث  در  چنــدان  ولــی  نباشــد  مطلــق 

نــدارد.
  از نظــر شــما روایتــی کــه اکنــون از جنــگ وجــود 

دارد چقــدر قریــن بــه صحــت اســت؟
دو ســه مالحظــه می گویــم کــه ایــن جــواب درون 
ــت  ــه« و »روای ــن »واقع ــد بی ــا بای ــد؛ اواًل م ــا باش آنه
اشــخاصی  باشــیم.  قائــل  تفکیــک  واقعــه«  از 
از  واحــدی  درک  هســتند،  اتــاق  ایــن  در  کــه 
دارنــد؛  متفاوتــی  برداشــت  و  ندارنــد  موقعیــت 
مــکان  و  زمــان  در  واقعــه  روایــت  بنابرایــن 
بعــد  کــه  برداشــت هایی  یــا  روایت هــا  بــا  وقــوع، 
از گذشــت از آنهــا می کنیــم، تفــاوت دارد. اگــر بــه 
ــت و  ــث روای ــاکله بح ــد، آرام آرام ش ــت کنی ــن دق ای
معلــوم  یعنــی  می گیــرد،  شــکل  تفاوت هایــش 
می شــود کــه آیــا ســؤال درســت اســت یــا غلــط و 

یــا ناقــص. کامــل اســت 
بــا ایــن بحــث، روایت هــا به نوعــی بــا زمــان و شــرایط 
مورخیــن  و  راویــان  ذهنیــت  و  موقعیت هــا  و 
کتــاب  می کــردم  فکــر  روزی  مــن  دارنــد.  نســبت 
»خرمشــهر در جنــگ طوالنــی« کــه بــا تحقیقــات 
کامــل  و  اســت  بحــث  پایــان  نوشــتیم،  طوالنــی 
اینهــا  نــه  می کنــم  احســاس  امــروز  ولــی  اســت 
نیســت؛ هــر دو برداشــت هــم درســت اســت؛ هــم 
آن زمــان کــه فکــر می کــردم آخــر کار اســت، درســت 
اســت و هــم امــروز کــه می گویــم ناقــص اســت؛ 
چــون ایــن کتــاب تابــع زمــان خــودش بــوده اســت، 
یعنــی آن روایــت و فهــم از واقعیــت واقعــه و کاری 
ــرایط و  ــان و ش ــه آن زم ــبت ب ــت نس ــده اس ــه ش ک
ــا انتشــار   ب

ً
موقعیــت بــوده و ممکــن اســت بعــدا

اســناد و تغییر در روش فهم از مســائل، ادراک ها 
ــای  ــا به معن ــبّیت اینج ــس نس ــد، پ ــر کن ــم تغیی ه
مقابــل مطلــق نیســت؛ نســبّیت بــه ظرفیت هــای 

فهــم مــا برمی گــردد.
یــت جنــگ معتقــدم کــه اگــر ایــن دو 

ّ
در مــورد کل

مســئله را از هــم تفکیــک کنیــم، کل ایــن روایت ها 
و تغییراتــش حــل می شــود؛

کــه  اعتبــاری  آن  بــه  واقعــه ای،  هــر  اینکــه  یکــی 
یــک  تاریخــی  بــزرگ  وقایــع   

ً
مخصوصــا گفتنــد 

قابلیت هایــی دارد کــه درون خــودش اســت و در 
طــول زمــان امــکان بســط و تفســیرش به وجــود 
کــه  می آیــد، یعنــی یــک جســم فیزیکــی نیســت 
آن را از زمیــن برداریــد و در جایــی دیگــر بگذاریــد و 

بگوییــد تمــام شــد.
اســت  الحصــول  تدریــج  زمــان  بســتر  در  ایــن 
مثــاًل  چیســت،  کــه  می شــود  معلــوم   

ً
تدریجــا و 

می گوینــد ازدواج یــک امــر تدریــج الحصــول اســت 
همــه  کنیــد  ازدواج  می خواهیــد  کــه  اول  یعنــی 
چیــز درســت اســت و بــر ایــن اســاس تصمیــم 
می گیریــد ولــی بایــد یــک عمــر بگــذرد تــا معلــوم 
شــود صحیــح بــوده یــا نــه. اگــر در مــورد روایت هــا 
و واقعه هــا نیــز ایــن موضــوع را بپذیریــم؛ واقعــه 

دارد. مختلــف  تفســیرهای  امــکان  جنــگ 
در مــورد انقــالب و جنــگ ایــران و عــراق، معتقــدم 
انقــالب و جنــگ و هــم  هــم ظرفیت هــای خــود 
تئــوری و نظریه هایــی کــه در مــورد پدیــده اجتماعی 
انقــالب و جنــگ بیــان می شــود، همچنیــن انتشــار 
اطالعــات باعــث شــده اســت کــه همــواره درگیــر 

روایت هــای مختلــف از آنهــا باشــیم.
کامل تــر  روایــت  ایــن  بگوییــد  می توانیــد  شــما 
اســت بــه ایــن دلیــل کــه چیــزی را دوســت داریــد؛ 
یــک  شــما  بــرای  جنــگ  در  ســپاه  نقــش  مثــاًل 
روایت هــای  در  می گوییــد  و  اســت  موضــوع 
مختلفــی کــه شــده، ایــن بخــش از روایــت کامل تــر 
اســت ولــی کســی کــه ســپاه برایــش موضوعیــت 
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نــدارد، می گویــد جنــگ را بــا برجســته کــردن ســپاه 
کاریکاتوریــزه کردنــد و جنــگ ایــن نیســت، بلکــه 
فرماندهــی داشــت و بایــد ببینیــم آقــای هاشــمی 
کجاســت، آقــای هاشــمی را بــزرگ می کنیــد، فــرد 
آقــای  دیگــری می گویــد جنــگ را بــا بــزرگ کــردن 
فرمانــده  را  او  و  کردنــد  کاریکاتوریــزه  هاشــمی 
جنــگ کردنــد، جنــگ ایــن نیســت؛ زندگــی مردمــی 
هــر  بــا  اهــواز  و  کــف خیابان هــای خرمشــهر  کــه 
ــه تانــک متالشــی شــده اند، واقعیــت جنــگ  گلول
اســت، و ایــن کجــای روایت هــای شــما قــرار دارد؟ 
، از دســت  زندگــی یــک نســل و هویــت یــک شــهر
شماســت؟  داســتان  کجــای  ایــن  اســت،  رفتــه 
روایت هــای جدیــد ایــن اســت کــه حــرف ایــن و آن 

را کنــار بگذاریــد و یــک نتیجــه بگیریــد.
بعضی هــا  کــه  نیســت  جدیــد  روایــت  ایــن 
معتقدنــد، روایــت جدیــد ایــن اســت کــه یــک نــگاه 
را  نقل قــول  دو  این کــه  باشــید،  داشــته  جدیــد 
بــدون تحقیــق دربــاره میــزان صحــت آن و نقــش 
ح  و مســئولیت گوینــده، کنــار هــم بگذاریــد و طــر
پرســش و نتیجه گیــری کنیــد، ایــن روایــت جدیــد 
 کســانی کــه ایــن کارهــا را می کننــد، 

ً
نیســت. اتفاقــا

 به لحــاظ رویکــردی و منابــع، تابــع روایــت 
ً
دقیقــا

تصــّور  کــه  حالــی  در  هســتند،  غالــب  پارادایــم  و 
کرده انــد. ارایــه  روایــت جدیــد  یــک  می کننــد 

** جنگ آرام آرام تاریخی می شود
کادمیــک    ایــن به عنــوان یــک بحــث نظــری و آ
قابــل پذیــرش و قابــل اســتفاده اســت ولــی مــا 
ناچــار هســتیم کــه بــرای افــکار عمومــی چــاره ای 
نمی توانــد  عمومــی  افــکار  باشــیم.  داشــته 
کنــد و این قــدر  نــگاه  بــه ماجــرا  این طــور علمــی 

را  ماجــرا  ناظــر  یــک  به عنــوان  فقــط  و  منصفانــه 
گونــه  همیــن  هــم  ســاختارها  همــه  در  ببینــد، 
بایــد  کشــور مــا هــم نیســت،  اســت و مختــص 
چیــزی بــه مــردم ارائــه شــود کــه بــرای همــه توده هــا 
قابــل پذیــرش باشــد؛ آیــا نبایــد بــرای ایــن چــاره ای 

اندیشــید؟
شــما بحــث جدیــدی اضافــه کردیــد کــه ترکیب عام 
ــزار مفهومــی و  ــا اب و خــاص اس،. وقتــی چیــزی را ب
روشــی ــــ کــه شــما می گوییــد آکادمیــک و نظــری 
ــــ آنالیــز می کنیــم، یــک بحــث اســت، امــا این کــه 
بــا ایــن مســئله چطــور برخــورد کنیــم، داســتان 

دیگــری اســت.
کــه  آن طــور  را  مســئله  تــا  کنیــم  کاری  بایــد  مــا 
هســت، درســت بفهمیــم امــا این کــه یک مســئله 
داریــم و چطــور بــا ایــن مســئله برخــورد کنیــم، یــک 
داســتان دیگــر اســت. نســبت بــه مبانــی نظــری و 
روشــی کــه نشــان می دهــد مســئله چیســت، یــک 
مشــکل وجــود دارد، چگونــه بایــد ایــن مشــکل 
ح کنیــم  را حــل کــرد؟ بایــد مســئله را درســت طــر
و بگوییــم مســئله چیســت و بــا آن چــه کار کنیــم.
مســئله عــام و خــاص شــامل همــه چیــز می شــود؛ 
در حــوزه دیــن، سیاســت، اقتصــاد، فرهنــگ و... 
تولیــد  دانــش  دارد،  وجــود  تخصصــی  مســایل 
می شــود و نخبــگان تربیــت می شــوند و زندگــی یــا 
ــود،  ــد می ش ــم تولی ــاب و مفاهی ــر و کت ــاکله فک ش
یــک حــوزه هــم عمومــی اســت. مــا می توانیــم در 
مــورد هــر دو بحــث کنیــم کــه بــرای هرکــدام چــه کار 

بایــد کــرد.
در مــورد جنــگ معتقــدم کــه جنــگ آرام آرام دارد 
تخصصــی  اعتبــار،  ایــن  بــه  و  می شــود  تاریخــی 

بــه  زمانــی  کــه  آنهایــی  بــرای  یعنــی  می شــود، 
جنــگ رفتنــد، وقایــع و مســائل جنــگ برایشــان 
کــه حضــور  افــرادی  بــرای  ولــی  دارد  موضوعیــت 
مناقشــات  و  روایت هــا  شــاهد  ولــی  نداشــتند 

دارد. تفــاوت  موضــوع  هســتند،  تاریخــی 
جنــگ در زمــان وقــوع، یــک مســئله عــام اســت، 
و  عمومــی  فضــای  خانــه،  در  امــروز  کرونــا؛  مثــل 
خصوصــی، جــوک و طنــز و... هیــچ بخشــی از زندگی 
آن درگیــر نشــده  بــا  کرونــا  کــه مســئله  نیســت 
باشــد، امــا اگــر کرونــا حــل شــد، آیــا بــاز هــم در آینده 

ــت؟ ــن اس همی
به قــول  و  بــود  آمــده  وبــا  کشــور  در  روزگاری 
معــروف، مــردم وبــا می گرفتنــد و مثــل بــرگ خــزان 
می ریختنــد و در کوچــه و خیابــان می مردنــد؛ ولــی 
بــرای نســل بعــد، هیــچ گاه موضوعیــت نداشــته 
آمــد  کــه بپرســیم »وبــا در ایــن مملکــت  اســت 
ــردم آورد؟«،  ــر م ــر س ــی ب ــه بالی ــد چ ــر آم ــه و اگ ــا ن ی
ــم زندگــی خودمــان را می کنیــم؛ ایــن مســئله  داری
آن نســل و زندگــی آنهــا بــود؛ بنابرایــن امــری اتفــاق 
تاریــخ«  در  »جا به جایــی  آن  بــه  مــن  کــه  می افتــد 
دارد؛  را  خــود  تاریــخ  نســلی  هــر  یعنــی  می گویــم، 
جنــگ  اســت.  همین طــور  هــم  جنــگ  مــورد  در 
آرام آرام تاریخــی می شــود و جایــش را بــه چیزهــای 
ایــن دادم  بــرای  را  ایــن توضیــح  دیگــر می دهــد، 
تــا منظــورم از تاریخی شــدن یــک واقعــه تاریخــی 
ایــن  امــا  شــود  روشــن  عــراق  بــا  جنــگ  ماننــد 
موضــوع بــا ابعــاد و نتایــج فرهنگــی جنــگ تفــاوت 

دارد و مــا همچنــان درگیــر آن هســتیم.
ایــن دو مســئله را اگــر درســت کنیــم، صدهــا چیــز 
جدیــدی«  »نســل  اول  مســئله  می شــود؛  حــل 
اســت کــه فردیــت در آن تقویــت شــده و زندگــی 
به خــالف نســل  ــــ  اســت  برایــش مهــم  آینــده  و 
جنــگ کــه زندگــی و آینــده را در چشــم انداز انقــالب 
ــــ نســل جدیــد در چشــم انداز  و مبــارزه می دیــد 
اولیــن  برایشــان  می نگــرد؛  زندگــی  بــه  زندگــی 
چیــزی کــه ســؤال می شــود ایــن اســت کــه؛ جنــگ 

چیســت و چــه فایــده ای داشــت؟
** باید اشتباهات را هم صادقانه گفت

فــرض ایــن نســل ایــن اســت کــه جنــگ فایــده ای 
نداشــت، طوالنــی شــده بــود، عــده زیــادی از مــردم 
تخریــب  بســیاری  مکان هــای  و  شــدند  کشــته 
شــد. اگــر کارکــرد جنــگ را درســت توضیــح دهیــد 
کــه مثــاًل حفــظ بقــای ایــن نظــام و تمامیــت ارضــی 
کشــور، بخشــی از کارکردهــای جنــگ بــوده اســت 
توانمندی هایشــان  هســتند،  کــه  آدم هایــی  و 
مدیــون جنــگ اســت، نگاهــش عــوض می شــود 
امــا بایــد در گفتارمــان صداقــت داشــته باشــیم و 

ــم. ــم بگویی ــتباه کردی ــه اش ــم ک ــواردی را ه م
امــام در مهمتریــن امــر انقــالب، آقــای بــازرگان را 
به عنــوان نخســت وزیر منصــوب کــرد و بعــد کــه 
شــرایطی به وجــود آمــد، گفــت »اشــتباه کــردم.«، 
ــورد اعتمــاد مــردم  ایــن اشــتباه، بیشــتر امــام را م
قــرار داد، چــون آدمــی کــه اشــتباه کنــد و اعتــراف 
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کســی  اگــر  ولــی  اســت،  اعتمــاد  قابــل  کنــد، 
او ترســید. از  بایــد  را نگویــد،  اشــتباهش 

مــا در هــر دو بحــث مشــکل داریــم؛ در خصــوص 
جنــگ نیــاز اســت کــه هــم کارکردهایــش را درســت 
بگوییــم و هــم زمانــی کــه اشــتباه کردیــم، صادقانه 
بگوییــم. مــا در نظــام رســانه ای و تبلیغاتی مــان 
هیچ کــدام از ایــن دو را نداریــم و جنــگ را بــه ابــزار 
تبلیغــات بــا هــدف سیاســی تبدیــل کردیــم، لــذا 
تک نیشــگون هایی کــه از مــا می گیرنــد، مــا را بــه 

وحشــت می انــدازد.
معتقــدم بایــد اجــازه داد هرکــس حرفــش را بزنــد. 
جنــگ بــر جامعــه ایــران تحمیــل شــد، ولــی جامعــه 
ایــران انتخــاب کــرد کــه در برابــر متجــاوز دفــاع کنــد 
و حــاال مــا بــه یــک گفتگــوی عمومــی در ایــن زمینــه 
نیــاز داریــم. بــرای چــه مــن نقــد و بررســی »پرســش 
جنــگ« را نوشــتم؟ کار مــن پژوهــش اســت و بایــد 
از یــک حقیقــت در مــورد جنــگ کــه ادراک کــردم، 
دفــاع کنــم و پرســش هایی را کــه می شــود واکاوی 

کنــم.
مــا بایــد بــاور کنیــم کــه همــه حقیقــت، آن چیــزی 
نیســت کــه نــزد مــا هســت، دامنــه فهــم مــا در 
آن، بــا محدودیت هایــی  زمــان واقعــه و پــس از 
همــراه اســت کــه بایــد به آن توجه داشــته باشــیم، 
مثــاًل اگــر بــه ایــن موضــوع قائــل باشــید کــه روایــت 
شــما از جنــگ یــا گزاره هایــی کــه در رســانه گفتیــد 
درســت اســت، پــس چــرا مــن و امثــال مــن را صــدا 
می زنیــد؟ شــما بــه ایــن قائــل هســتید کــه افــراد 
فکــر  دیگــری  به نحــوه  کــه  هســتند  هــم  دیگــر 
و  می گوینــد  چــه  اینهــا  ببینیــد  بایــد  و  می کننــد 
مــردم هــم بداننــد، اگــر بــه ایــن قائــل نباشــید، ایــن 

نمی گذاریــد. را  نشســت ها 
امــا حرفــم ایــن اســت کــه شــما باورهایتــان را کنــار 
ــد و خط مشــی رســانه ای خــود را عــوض  نمی گذاری
اصولــی  و  فکــری  شــاکله  یــک  شــما  نمی کنیــد؛ 
بــرای خودتــان داریــد و چارچــوب ایــن اصــول بــرای 
امــر  اولویت هــا،  بــر  بنــا  رســانه ای در دوره ای  کار 

دیگــری بــود کــه معتقــدم اآلن بایــد تغییــر کنــد.
مــن می گویــم شــما کار رســانه ای خــود را بایــد در 
موضــع رســانه خــود کمــا هــو حــق انجــام دهیــد و 
مــن هــم در پژوهــش، این طــور باشــم. منتقــد هم 

بایــد در موضــع منتقــد، انتقــادش را بکنــد.
  برخــی می گوینــد مــا مقولــه ای به نــام »روایــت 
ــث  ــی رویــش بح ــه خیل ــم ک ــگ« داری ــمی از جن رس
به نــام  پدیــده ای  چنیــن  بــه  اصــًا  آیــا  می شــود؛ 
روایــت رســمی قائــل هســتید یــا اینکــه ایــن را هــم 

یــک رویکــرد سیاســی می دانیــد؟
 ، دو بحــث اســت، یکــی این کــه؛ آیــا در واقــع امــر
چیــزی به نــام »رســمی« یــا »غیررســمی« وجــود دارد 
یــا خیــر؟ و بحــث دیگــر ایــن اســت کــه؛ افــرادی کــه 

می گوینــد روایــت رســمی، چــه می گوینــد؟
مــن معتقــدم آنهایــی کــه می گویند روایت رســمی، 
می خواهنــد یــک قطب بنــدی به وجــود بیاورنــد تــا 
روایتــی را نقــض کننــد و ناتوانــی خودشــان را در 

فهــم مســئله و روایــت درســت از واقعــه از ایــن 
طریــق جبــران کننــد، یعنــی خودشــان را در نفــی و 
 چــرا بایــد قطب بنــدی 

ّ
تخریــب اثبــات می کننــد، واال

کننــد؟ اگــر حــرف یــا روایتــی دارنــد، تحقیــق کننــد و 
ــه راه  ــمی ب ــمی و غیررس ــدال رس ــرا ج ــند، چ بنویس
می اندازنــد؟ لــذا معتقــدم ایــن امــر یــک امــر کامــاًل 

سیاســی و تبلیغاتــی و شــخصی اســت.
و  رســمی  به نــام  چیــزی  امــر  واقــع  در  آیــا  امــا 
غیررســمی وجــود دارد؟ مثــاًل وقتــی نهضــت آزادی 
یــا حــزب تــوده روایتــی از جنــگ ارائــه می دهنــد، 
 
ً
رســما وقتــی  حــزب  یــک  چیســت؟  ایــن  اســم 

»رســمی«  می کنــد،  ح  مطــر را  خــودش  روایــت 
حاکمیــت  بــه  متعلــق  فقــط  رســمی  نیســت؟ 
اســت؟ آیــا وقتــی حــزب تــوده به عنــوان یــک حــزب 
ایــن  بیانیــه رســمی بدهــد و بگویــد »دیدگاهــم 
اســت« و پــس از مدتــی آن را تغییــر دهــد، »روایــت 

نیســت؟ رســمی« 
بایــد  روایــت  کــه  اســت  ایــن  مــا  مســئله  اگــر 
غیررســمی باشــد، چــرا از حــزب تــوده و نهضــت 
روایت هــای  بــه   

ً
صرفــا و  نمی کننــد  انتقــاد  آزادی 

می کننــد؟  انتقــاد  جنــگ  از  اســالمی  جمهــوری 

پــس مســئله ایــن نیســت کــه حقیقتــی وجــود 
مانــع  خــود،  رســمی  روایــت  بــا  عــده ای  و  دارد 
ایــن اســت  آشــکار شــدنش شــده اند، مســئله 
کــه مــا روایتــی را قبــول نداریــم و نمی خواهیــم و 
ناتــوان هســتیم خودمــان روایــت کنیــم، پــس اول 
می خواهیــم روایــت دیگــر را متالشــی کنیــم و آن 
را از رســمیت و مشــروعیت بیندازیــم، داســتان 

ایــن اســت. رســمی و غیررســمی 
همــان فــردی کــه دارد می گویــد »روایــت رســمی 
کــه  اســت  ایــن  هدفــش  داریــم«،  غیررســمی  و 
می خواهــد بــه خــودش هویــت بدهــد و در ایــن 
اگــر روایــت  ایــن را هویــت بخشــد؛  قطب بنــدی 
رســمی، کار سیاســی اســت، ایــن هــم کار سیاســی 
اســت پــس اگــر آن را نفــی می کنیــم، چــرا خودمــان 
انجــام می دهیــم؟ بنابرایــن مســئله ایــن نیســت 
حقیقــت  ایــن  بــرای  و  دارد  وجــود  حقیقتــی  کــه 

دلمــان ســوخته و داریــم تــالش می کنیــم.

برخــی می گوینــد فالنــی »ایــن« را گفــت و دیگــری 
»آن« را گفــت و کنــار هــم می گذارنــد. همــه چیــز 
ــم؛  ــار هــم بگذاری ــه کن ــم را می توانیــم ایــن گون عال
در  را  آنهــا  متناقــض  نوشــتار  و  گفتــار  حتــی 
زمان هــای متفــاوت، آیــا ایــن روایــت اســت؟ شــما 
کــی رفتیــد ببینیــد کدام یــک از اینها درســت اســت 
یــا نادرســت؟ ایــن نــوع مجــادالت بــر اســاس نقــد 
ــا را  ــه روایت ه ــای این ک ــرا به ج ــودی دارد؟ چ چه س
کنــار هــم قــرار دهیــم تــا نتیجــه بگیریــم، نمی رویــم 
در مــوردش تحقیــق کنیــم تــا روایــت جدیــد تولیــد 
ح  کنیــم؟ کنــار هــم قــرار دادن چنــد روایــت و طــر
پرســش کــردن، روایــت جدیــد نیســت، نمی شــود 
بلنــد  قدمــان  تــا  بایســتیم  دیگــران  دوش  روی 

شــود.
حاکمیــت  روایــت  رســمی،  روایــت  از  منظــور    
قــدرت.  یعنــی  حاکمیــت  از  منظــور  و  اســت 
برخــی می گوینــد »می خواهیــم حرفــی بزنیــم کــه 
یــا  بــا قرائــت دولــت و حاکمیــت  ایــن حــرف مــا 
به قولــی روایــت رســمی نمی خوانــد« و آنهــا اجــازه 

بزننــد. را  حرفشــان  نمی دهنــد 
پرســید  می گوینــد،  را  اینهــا  کــه  از افــرادی  بایــد 
کــه هزینــه کتاب هایــی را کــه نوشــته اند، از کجــا 
تأمیــن شــده اســت؟ اگــر ایــن را قبــول ندارنــد، 
نوشــتند  کــه  را  کتاب هایــی  و  خودشــان  اول 
کننــد و بگوینــد »این کــه نوشــتم، اشــتباه  نقــد 
بــود و اینجــا هــم اشــتباه اســت.«، چــرا ایــن کار 
را نمی کننــد و گذشــته خــود و راهــی را کــه رفتنــد 
و  گرفتنــد  پــول  کــه  موقــع  آن  نمی کننــد؟  نقــد 
یــا  بــود  ایــن روایــت رســمی  کتــاب می نوشــتند، 
نبــود؟ اگــر روایــت رســمی را قبــول ندارنــد، بگوینــد 
کجــای کتاب هایشــان چیــزی غیــر از روایت رســمی 
اســت؟ چطــور آنجایــی کــه چــاپ می کنیــد و پــول 
ولــی  نــدارد،  اشــکال  رســمی  روایــت  می گیریــد، 
می گوینــد  کننــد،  نقــد  می خواهنــد  کــه  آنجایــی 

روایــت رســمی اســت؟ ایــن تناقــض اســت.
بنابرایــن قبــل از اینکــه روایــت رســمی را در برابــر 
روایــت و مفهــوم آنهــا بپذیریــم، اول بایــد آن را نقد 
کنیــم و تســلیم نشــویم و بعــد ســؤال کنیــم کــه؛ 

درســت اســت یــا غلــط؟
بــا  را  جنــگ«  »پرســش های  بررســی  و  نقــد  مــن 
این کــه  به جــای  نوشــتم،  متدولــوژی  همیــن 
بگویــم ایــن ســؤال غلــط اســت، گفتــم ایــن ســؤال 
یعنــی  اســت،  گرفتــه  شــکل  چطــور  و  چیســت 
و  کــردم  خالــی  معنایــی  داللت هــای  از  را  ســؤال 

شــد. بی معنــا  ســؤال 
جنــگ  دربــاره  ســؤال  چنــد  آزادی  نهضــت  از   **

ندادنــد جوابــی  ولــی  پرســیدم 
نهضــت آزادی ســه ســؤال کــرده بــود و دو ســؤال از 
آن را روی ســایت ملــی ــــ مذهبــی گذاشــته بودنــد. 
جلــد اول »نقــد و بررســی پرســش های اساســی 
ــتان  ــی از دوس ــق یک ــتم، از طری ــه نوش ــگ« را ک جن
بــرای مرحــوم آقــای ]ابراهیــم[ یــزدی فرســتادم و 
گفتــم »می خواهــم ایــن را چــاپ کنــم، هــر پاســخ 

مهمترین نکته، بیان 
»شکست عملیات ها« 
بود و اینکه چگونه اینها را 
بگوییم؟ گفتیم االن صاح 
نیست و نباید گفته شود 
و لذا آرام آرام این اسناد 
حالت طبقه بندی پیدا کرد.
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و شــبهه ای کــه داریــد بدهیــد.«، شــش مــاه هــم 
آن ســؤاالت  کــردم، ولــی جوابــی ندادنــد و  صبــر 
را هــم از گوشــه سایتشــان برداشــتند، چــرا ایــن 
اتفــاق افتــاد و نهضــت آزادی و آقــای یــزدی یــک 
نکردنــد؟  صحبــت  جنــگ  ســؤاالت  دربــاره  بــار 
چــون پرسشــها از داللت هــای معنایــی اش افتــاد، 
یعنــی قبــل از این کــه آن پرســش را به رســمیت 
امــر  آن  ببینیــد  اول  بپذیریــد،  و  بشناســید 
چیســت و ســپس بــرای پاســخ دادن تــالش کنید.
اآلن خیلــی از مشــکالت مــا این گونــه اســت، یعنــی 
می دهیــم.  را  آن  جــواب  و  »بلــه«  کــه  می پذیریــم 
نداریــم«،  رســمی  »روایــت  می گوییــد  کــه  زمانــی 
را پذیرفتیــد،  یعنــی روایــت رســمی و غیررســمی 
نبایــد ایــن کار را بکنیــد، به جــای پرداختــن بــه ایــن 
مســائل، بیاییــد ببینیــد کســی کــه ایــن مســئله 
غرضــش  و  قصــد  و  کیســت  می کنــد،  ح  طــر را 

چســت، چــه ســابقه ای دارد.
به لحــاظ روش شناســی؛ آیــا مــا یــک روایــت رســمی 
به عنــوان اینکــه ســاختار تصمیــم بگیــرد و ایــن 
 داریــم. آیــا 

ً
ح بکنــد، نداریــم؟ حتمــا بحــث را مطــر

آن کــه داریــم غلــط اســت؟ نــه، یــک بخش هایــی 
داشــته  بازبینــی  بــه  نیــاز  و  غلــط  اســت  ممکــن 

باشــد و یــک بخش هایــی درســت باشــد.
جنگــی  در  دارد  حــق  و  اســت  جنگیــده  ســپاه 
کنــد،  دفــاع  خــودش  از  اســت،  داده  انجــام  کــه 
می خواهیــد  کــه  چیــزی  هــر  را  نامــش  حــال 
بگذاریــد. ارتــش هــم جنگیــده اســت و حــق دارد 
از جنگیدنــش دفــاع کنــد؛ اشــکالی نــدارد. یــک 
کنــد  تحقیــق  منابــع  در  دارد  حــق  هــم  محقــق 
و نظــرش را بگویــد و از نظــرش دفــاع کنــد، چــرا 
به رســمیت  را  حقوقــی  چنیــن  این کــه  به جــای 
ح روایــت  بشناســیم، دعــوا راه بیندازیــم و بــا طــر
کنیــم؟  را توجیــه  رســمی و غیررســمی خودمــان 
ایــن چه ســودی دارد و چــه مســئله ای را روشــن 

؟ می کنــد
در  جنــگ«  »شــبهات  به نــام  پارادایمــی  بــه    

هســتید؟ قائــل  جنــگ  روایتگــری 
کتــاب  مــورد  در  می خواســتم  کــه  بــاری  اولیــن 
پنج جلــدی »نقــد و بررســی پرســش های جنــگ« 
صحبــت کنــم، یکــی از دوســتان صمیمــی ام، مــرا 
بــه جایــی دعــوت کــرد و گفــت »ایشــان متخصــص 
کــه  دادم  توضیــح  آنجــا  در  اســت.«،  شــبهات 
و  اســت  اعتقــادی  در حــوزه  »موضــوع شــبهات 
ریشــه اش از شــبه و شــبیه اســت یعنــی بحــث 
اعتقــادی دیــن و باورهــای دینــی اســت، فــردی کنار 
یــک دیــن و بــه نــام آن دیــن، یــک فرقــه می زنــد 
ایــن شبیه ســازی اســت، به نظــرم در جنــگ  کــه 
چنیــن چیــزی نداریــم یعنــی شــبهات نداریــم ولــی 

پرســش و ســؤال داریــم.«
اتفــاق  وقتــی  کــه  اســت  »مســئله«  یــک  جنــگ 
افتــاد، بــود و نبــود یــک جامعــه و چگونگــی بــودن 
جامعــه  و  می کشــد  چالــش  بــه  را  جامعــه  یــک 
آدم هــا و بهتریــن  آن، عزیزتریــن  در واکنــش بــه 

دســت  از  و  می کنــد  فــدا  را  خــود  ذخیره هــای 
می دهــد، پــس ایــن حــق را دارد کــه ســؤال کنــد و 
حتــی اگــر ســؤال نکنــد، ایــن ســؤاالت وجــود دارد.
را در ســایتم  آن  یــک یادداشــتی نوشــتم و  مــن 
قــرار دادم، دیــدم از شــدت مراجعــه، ســایت دارد 
منفجــر می شــود. بررســی کردیــم و دیدیــم یــک 
ــن  ــت »ای ــته اس ــک داده و نوش ــه آن لین ــایتی ب س
بــه  جدیــد  نــگاه  یــک  چــون  بخوانیــد  را  ســایت 
جنــگ دارد.«، در یادداشــتی کــه نوشــته بــودم و 
برایشــان جالــب بــود، ایــن نکتــه وجــود داشــت که 
آمــده بــودم ببینــم پرســش های جنــگ چگونــه بــه 

ــود. ــده ب ــی ش ــه تحوالت ــار چ ــده و دچ ــود آم وج
بــه ایــن نتیجــه رســیدم که پرســش های تخصصی 

از جنــگ کــه نهضــت آزادی و حــزب تــوده و به طــور 
ح  عمــده؛ جریانــات سیاســی بــا هــدف سیاســی طــر
کردنــد، کم کــم متحــول شــده و بــه پرســش های 
شــده  نهادینــه  جامعــه  در  و  تبدیــل  عمومــی 
کــه  جنــگ  اساســی  پرســش های  لــذا  اســت، 
ح کردنــد،  نهضــت آزادی و جریانــات سیاســی طــر
امــروز به شــکل دیگــری و تحــت تأثیــر مالحظــات 
سیاســی بــه فضــای اجتماعــی آمــده و اگــر کســی 
بایــد  بپــردازد،  پرســش ها  ایــن  بــه  می خواهــد 
تحقیقــات جدیــد بکنــد و بدانــد کــه مخاطبیــن و 

خاســتگاهش تغییــر پیــدا کــرده اســت.
** اگــر بــه پرســش ها و ابهامــات پاســخ مســتدل 

ندهیــم مشــروعیت دفــاع لطمــه می خــورد
ح  طــر جامعــه  در  امــروز  کــه  پرســش هایی 
 پرســش از جنــگ نیســت، بلکــه 

ً
می شــود، صرفــا

ریشــه در سیاســت خارجــی یــا اقتصــاد هــم دارد 
کــه شــکل دیگــری پیــدا می کنــد، لــذا بایــد بــه ایــن 
پرســش، عمیق تــر از ایــن بحثــی کــه هســت نــگاه 

کنیــم.
ــه در  ــی ک ــگ و ابهامات ــه پرســش های جن ــر ب ــا اگ م

ایــن زمینــه هســت، مســتدل و مســتند نپردازیــم، 
کم کــم مشــروعیت دفــاع و جنــگ لطمــه می خــورد 
و دیگــر کســی از آن دفــاع نخواهــد کــرد و کســی از 
آن الگــو نخواهــد گرفــت، بایــد نگــران ایــن مســئله 

باشیم.
** مــا در نظــام رســانه ای خــود از عقانیــت جنــگ 

نگفتیــم
از کتاب هــای »نقــد و بررســی  پشــت جلــد یکــی 
دو  »جنــگ  کــه  نوشــتم  جنــگ«  پرســش های 
وجــه  یکــی  و  عقالنــی  وجــه  یکــی  کــه  دارد  پایــه 
تدابیــر،  عقالنــی اش،  وجــه  اســت.  حماســی 
کاری  انجــام  بــرای  کــه  طراحــی و مســائلی اســت 
صــورت می گیــرد. گاهــی 6 مــاه بــرای یــک عملیــات 
نظــام  در  مــا  چــون  امــا  می شــد.«  محاســبه 
و  نگفتیــم  جنــگ  عقالنیــت  از  خــود  رســانه ای 
فقــط بــه جنبه هــای معنــوی پرداختیــم، لــذا هیــچ 
کــس ایــن جنبــه عقالنــی را نفهمیــد و امــروز تصــّور 
می کننــد عقالنیتــی پشــت جنــگ نبــوده اســت، 
در صورتــی کــه هیــچ امــری ماننــد جنــگ به عنــوان 
یــک امــر اســتراتژیک نمی توانــد بــدون محاســبات 
عقالنــی باشــد و ایــن عقالنیــت در جنــگ مــا بــوده 
اســت و پیروزی هــای بــزرگ مثــل فــاو )والفجــر8(، 
ایــن  پایــه  بــر   ، دیگــر عملیات هــای  و  کربــالی5 
عقالنیــت رقــم خــورد امــا بــروز و ظهــور بیرونی اش، 
بــا روحیــه شــهادت طلبی و حماســی بیــان شــده 

اســت.
گــزارش  و  خاطــرات  و  حماســی  جنبــه  بــه  مــا 
را  عقالنیــت  ولــی  پرداختیــم،  زیــاد  عملیات هــا 
نگفتیــم، در صورتــی کــه اگــر ایــن عقالنیــت بیــان 
نشــود و پایــه و مبنــا قــرار نگیــرد، نمی شــود از آن 
وجــه حماســی دفــاع کــرد. مــا بایــد از ایــن دوگانگــی 
و بی توجهــی بــه یــک پایــه و توجــه بــه پایــه دیگــر، 

فاصلــه بگیریــم و آن را اصــالح کنیــم.
  آیــا در ایــن فراینــد روایتگــری و این کــه فرمودیــد 
افــراد بایــد بتواننــد ســؤال کننــد و در واقــع حــق 
پرســش را بــرای همــه قائــل هســتید، بــه ســؤال 

ــد؟ ــاد داری ــم اعتق ــا ه ــؤال بی معن ــت و س درس
وقتــی کتــاب پرســش ها را نوشــتم، اولیــن ســؤالم 
ایــن بــود کــه »پرســش یعنــی چــه« و بــه همیــن 
برخــی  در  کــه  داوری  رضــا  دکتــر  آقــای  بــا  دلیــل 
و  تهــران می رفتــم  در دانشــگاه  کالس هایشــان 
ایشــان  از  و  کــردم  صحبــت  بــودم،  شاگردشــان 
پرســیدم »پرســش یعنــی چــه« و چگونــه نســبت 

به وجــود می آیــد. امــری پرســش  بــه 
شــکل  چگونــه  و  چیســت  پرســش  این کــه 
می گیــرد، یــک امــر فلســفی اســت، اول بایــد ایــن 
را مشــخص کنیــم تــا بفهمیــم مســئله چیســت و 
چگونــه به وجــود می آیــد و ســپس بــرای پاســخش 
تــالش کنیــم. وقتــی پرســش ها را بررســی کــردم، 
حاصــل   

ً
صرفــا پرســش ها  از  بخشــی  کــه  دیــدم 

چــون  نمی داننــد،  اصــاًل  گاهــی  اســت؛  جهــل 
دوربیــن  نمی داننــد  مثــاًل  ندیده انــد،  تا به حــال 
چیســت. گاهــی به عکــس مــن به دلیــل تخصصــم 

در مورد انقاب و جنگ 
ایران و عراق، معتقدم هم 
ظرفیت های خود انقاب و 
جنگ و هم تئوری و نظریه 
هایی که در مورد پدیده 
اجتماعی انقاب و جنگ 
بیان می شود، همچنین 
انتشار اطاعات، باعث 
شده که همواره درگیر 
روایت های مختلف از آنها 
باشیم.
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می گویــم  مثــاًل  می کنــم  پرســش  فیلم بــرداری  از 
می کنیــد؟«،  فیلم بــرداری  دوربیــن  ایــن  بــا  »چــرا 
چــون می فهمــم ضبــط و برنامه ســازی و دوربیــن 
چیســت و ایــن از تخصــص اســت، لــذا بــه ســؤال 

بی معنــا قائــل نیســتم.
  یعنــی نمی شــود کســی نــه بدانــد و نــه بخواهــد 

اذیــت کنــد؟
از  معنایــی  ابتــدا  در  می کنــد،  ســؤال  کــه   کســی 
گاهــی  و  می گیــرد  شــکل  ذهنــش  در  موضــوع 
کســی چــون چیــزی نمی دانــد، می پرســد؛ یعنــی 
جهــت دار بــودن در ســؤال و معنــاداری مســئله 
به دلیــل  ســؤال  یعنــی  بی معنایــی،  نــه  اســت 
معنایــی کــه در ذهــن اســت، ایجــاد می شــود و 
نــه به دلیــل بی معنایــی آن مســئله، بی معنایــی 
مبنــای ســؤال نیســت و ســؤال بی معنــا نداریــم.
** کارنامــه جنــگ قابــل دفــاع اســت به شــرطی کــه 

مــا درســت برخــورد کنیــم
اداره  عاقانــه  جنــگ  »آیــا  می پرســند  این کــه    

اســت؟ ســؤال  یــک  غیرعاقانــه؟«  یــا  می شــد 
 ایــن ســؤال بی معنــا نیســت و ســؤال درســتی 
ح می کنــد،  اســت. فــردی کــه ایــن ســؤال را مطــر
درســت،  تصمیــم  کــه  پذیرفتــه  را  فــرض  ایــن 
را  فــرد  ایــن  اگــر  لــذا  اســت؛  عاقالنــه  تصمیــم 
به رســمیت بشناســید و او را مســخره نکنیــد و 
کــه مجــاب شــود، می پذیــرد،  اســتدالل بیاوریــد 
چــون فــرض او بــر ایــن اســت کــه تصمیم گیــری 

باشــد. عاقالنــه  بایــد 
مــن بــدون مبالغــه می گویــم تــا امــروز بــا بیــش 
ســاعته  چنــد  تــا  یــک  جلســات  در  نفــر  هــزار  از 
روبــه رو شــدم، بــا افــراد مختلــف از هــر مشــربی کــه 
در مــورد جنــگ بحــث کــردم و برایشــان توضیــح 
دادم، هیچ کــس نبــوده اســت کــه متقاعــد نشــده 
باشــد، بــرای ایــن، دو دلیــل قائــل هســتم؛ یــک، 
چیــزی کــه می فهمیــدم، صادقانــه گفتــم و دروغ 
نگفتــم و توجیــه نکــردم و دو، اســتدالل کــردم و 
مســتند حــرف زدم، بــه همیــن دلیــل معتقــدم 
ایــن جنــگ به علــت این کــه خــون و شــهید پایــش 
داده ایــم و کارکردهــای اساســی اش حفظ تمامیت 
ارضــی ایــن کشــور بــوده، کامــاًل قابــل دفــاع اســت 

به شــرطی کــه مــا درســت برخــورد کنیــم.
  بــا توجــه بــه ایــن فرمایشــات، می تــوان گفــت 
دیگــر بــه آســیب و چالــش در ایــن حــوزه معتقــد 

ــتید؟ نیس
 ســؤال یعنــی چالــش، اآلن ســؤاالتی کــه 

ً
اساســا

می پرســید بــر مبنــای ایــن اســت کــه مســئله ای 
کــه  ایــن معنــا  بــه  را به نــام »روایــت« پذیرفتیــد، 
روایت هــای مختلفــی وجــود  ایــن جنــگ  دربــاره 
اســت  غلــط  بخشــی  و  درســت  برخــی  کــه  دارد 
کــه  را  افــرادی  مجموعــه  رســانه،  به عنــوان  مــا  و 
می تواننــد بــه ایــن کمــک کننــد، بیاوریــم و در مورد 
ایــن موضــوع پرســش کنیــم و چالش هــای بحــث 
را روشــن ســازیم، کار شــما غیــر از ایــن اســت؟ 

بنابرایــن پرســش یعنــی چالــش.

  خــب، بنــا بــر این مبنــا، ما دیگر آسیب شناســی 
نداریم.

چــرا آسیب شناســی نداریــم؟ آسیب شناســی ایــن 
 چــرا ایــن چالش هــا به وجــود 

ً
اســت کــه اساســا

می آیــد و کجــای کار ایــراد دارد کــه ایــن پرســش ها 
آمــده اســت. مــن برخــورد سیاســی بــا  به وجــود 

جنــگ را بخشــی از آسیب شناســی و چالش هــای 
جنــگ می دانــم.

نســلی کــه دفــاع کــرد و خــون داد و نتیجــه دفــاع 
رفتــن  بــا  هســتیم،  اینجــا  اآلن  مــا  کــه  اســت  او 
خــودش برخــورد سیاســی نکــرد، پــس مــا حــق 
نداریــم بــا رفتــن او برخــورد سیاســی کنیــم و او را 
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ــرار  ــر ق ــم و اگ ــرار دهی ــی ق ــزار کار سیاس ــه و اب وجه
آســیب پذیر  را  مــا  و  می شــود  آســیب  دادیــم، 
می کنــد، نــه آن شــهید می پذیــرد نــه آنهایــی کــه آن 
شــهید را قبــول دارنــد ولــو این کــه راه او را قبــول 
ندارنــد، ولــی شــهادت او را قبــول دارنــد، ایــن کار 
آســیب اســت، معتقــدم در ایــن کار خطــا کردیــم.

 چیست؟
ً
  خطایمان دقیقا

برخــورد  جنــگ؛  بــا  ابــزاری  و  سیاســی   برخــورد 
شــهید. بــا  ابــزاری  و  سیاســی 

  آیا می شود برخورد غیرسیاسی کرد؟
هیــچ امــری غیرسیاســی نیســت، امــا حقیقــت 
آدم رفتــه اســت بایــد بگوییــد.  آن  کــه  امــری را 
اگــر از شــهید و شــهادت بــرای تحکیــم نظــام و 
درســت  سیاســِی  کار  کنیــد،  اســتفاده  انقــالب 
ــا  ــه و بی معن ــن رفت ــرای ای ــرد ب ــون آن ف ــت چ اس
آمــده  او  بکشــد.  را  خــودش  کــه  اســت  نرفتــه 
اســت تــا پــای نظــام بایســتد، اگــر کســی از ایــن 
خانــواده  می زنــد؟  بی ربــط  حــرف  دارد،  انتقــاد 
شــهدا ایــن حرفــی را کــه می زننــد حــرف غلطــی 
کــه  نفرســتادم  را  »بچــه ام  می گوینــد  اســت؟ 
وضــع کشــور ایــن باشــد.«، وقتــی می گویــد وضــع 
ــول  ــا قب ــه م ــزی را ک ــط چی ــد، فق ــن باش ــور ای کش

نداریــم نمی گویــد و خیلــی چیزهــای دیگــر را هــم 
می گویــد، چــرا بــه ایــن توجــه نمی کنیــد و ایــن 
را به عنــوان مطالبــه خانــواده شــهدا از نظــام و 

نمی کنیــد؟ مطالبــه  نظــام  رفتارهــای 
مشــترک  وجــه  نظــام«  و  امــام  »انقــاب،   **

شهداســت وصیتنامــه 
امــکان دارد کســی ایــن ســؤال را بپرســد و انتقــاد 
ــه ایــن دلیــل کــه از تحکیــم نظــام سیاســی  کنــد ب
خوشــش نمی آیــد و دوســت نــدارد ایــن انقــالب 
کنــد، وقتــی می گویــد »ابــزار سیاســی  پیشــرفت 
نظــام  تحکیــم  بــرای  ایــن  »از  یعنــی  نکنیــد«، 
را  حــرف  ایــن  مــا  و  نکنیــد«  اســتفاده  سیاســی 
قبــول نداریــم چــون می گوییــم؛ کســانی که شــهید 

شــدند بــرای چــه رفتنــد؟
و  بخوانیــد  را  شــهدا  وصیت نامه هــای  همــه 
امــام  انقــالب،  چیســت؛  مشترکاتشــان  ببینیــد 
کنــد؟  پیگیــری  را  اینهــا  بایــد  چه کســی  نظــام.  و 
پیگیــری مطالبــه اینهــا یــک کار سیاســی اســت و 
 بایــد ایــن کار را انجــام داد و اگــر ایــن کار را 

ً
حتمــا

می شــود؟ چــه  اینهــا  نتیجــه  نکنیــد، 
یعنــی  مــا  گــردآوری  فراینــد  شــما  نظــر  از    
ســال   40 در  میدانــی  به صــورت  عملکردمــان 
گذشــته در زمینــه روایتگــری جنــگ چقــدر علمــی 

؟ ســت ا
و  مســتند  آیــا  می گویــم  علمــی،  نمی گویــم  مــن 
مســتدل بحــث کردیــم؟ مــن در تحقیقــات جنــگ 
به ضــرس قاطــع می گویــم از اول جنــگ چارچــوب 

نظــری و رویکــرد و روش داشــتیم.
  منظورتان مرکز مطالعات است؟

بلــه. شــما مجموعــه مقــاالت نگیــن را بخوانیــد، 
اســنادی را در ســپاه منتشــر کردیــم و بخشــی 
اســناد را منتشــر نکردیــم، ایــن کار شــده اســت 
کشــور  در  کار  کل  متولــی  ســپاه  امــروز  آیــا  امــا 
ــم  ــن می گوی ــد؟ م ــخگو باش ــد پاس ــه بای ــت ک اس
هســتند.  متولــی  هــم  دیگــر  کســان   ، خیــر
بــا  ثــار  آ حفــظ  بنیــاد  در  کــه  کاری  آن  معتقــدم 
کار  نــوع  یــک  انجــام می شــود،  المعــارف  دایــرة 

اســت. روشــمند 
آیــا همــه رســانه های امــروز مــا در کشــور در  امــا 
مــورد جنــگ کار روشــمند و بدیــن شــکل می کنند 
نیســت.  این گونــه  می کننــد؟  تربیــت  آدم  و 
روایت هایــی در مــورد جنــگ می کننــد کــه وقتــی 
می خوانیــد، از دروغ هایــی کــه می گوینــد، وحشــت 
می کنیــد. اینهــا را خــود بچه هــای جنــگ به عنــوان 
از روایت هــای جنــگ می گوینــد. به نظــرم  انتقــاد 
همــان کاری کــه شــهید مطهــری در نقــد و بررســی 
روایت هــای عاشــورا کــرده اســت، بایــد انجــام داد، 
بایــد بــا اســتدالل و عقالنیــت، پنبــه ایــن روایــت را 

زد.
بگویــد  کســی  اگــر  می کنیــم،  کــه  روایت هایــی 
»دروغ اســت و ایــن کار را نکنیــد«، نبایــد دهانــش 
را گــچ گرفــت و بایــد منطقــی برخــورد کنیــم. کجــا 
مــِن  مســئولش  می کنیــم؟  مدیریــت  را  اینهــا 

محقــق نیســتم، ســپاه و ارتــش و بنیــاد حفــظ آثــار 
هســتند کــه بایــد آسیب شناســی کننــد و بگوینــد 

ایــراد کار کجاســت.
تبییــن  را  جنــگ  حماســه  و  عقانیــت  بایــد   **

کنیــم
به نظــر شــما اولویــت چــه بایــد باشــد، اقنــاع    

افــکار عمومــی یــا جامعــه نخبگانــی؟
و  جنــگ  عقالنیــت  جنــگ،  از  دفــاع  در  بایــد 
بیــان و  بــوده اســت  آن  کــه درون  را  حماســه ای 
تــک  تــک  بــرای  و  بریزیــم  عــرق  و  کنیــم،  تبییــن 
آدم هــا بــا هــر ابــزاری کــه داریــم بیانــش کنیــم. امــا 
بــه  دیگــر  نمی شــوند،  متقاعــد  آدم هــا  این کــه 
مــا ربطــی نــدارد. خــدا بــا شــهدا و اخالصــی کــه در 
رزمنده هــا بــوده اســت، حقیقتــی را در ایــن دفــاع و 
جنــگ قــرارداده اســت کــه همیشــه مرجــع هدایت 
همــه انســان ها خواهــد بــود. آدمــی هســت کــه 
بــا یــک داســتان جنــگ زندگــی اش متحــول شــده 
اســت و مــا بایــد اینهــا را بگوییــم و نگوییــم کســی 
را  آن  و  ایــن حقیقــت دفــاع  از  بایــد  نمی خوانــد. 
کنیــم.  بیــان  داریــم  کــه  و رســانه ای  ابــزار  بــا هــر 
این کــه نتیجــه اش چــه می شــود، دیگــر دســت 
مــا نیســت، گاهــی چیزهایــی می شــود کــه اصــاًل در 

مخّیلــه مــا نمی گنجــد.
** ناگفتــه ای کــه واقعیــت جنــگ را عــوض کنــد 

نداریــم
، از نظــر شــما در زمــان  آخــر به عنــوان ســؤال    
حاضــر و در ســال 1399 کــه بیــش از 3 دهه از پایان 
ناگفته هــای  به نــام  موضوعــی  می گــذرد،  جنــگ 

جنــگ وجــود دارد؟
»ناگفتــه« بــه ایــن معنــا کــه اگــر آن را بگوییــم، 
واقعیتــی عــوض می شــود، نداریــم، اگــر ناگفتــه 
اگــر  امــا  نــدارد  وجــود  باشــد،  معنــا  ایــن  بــه 
به دالیــل  را  چیزهایــی  کــه  معناســت  ایــن  بــه 
در  جنگــی  هیــچ  دارد.  وجــود  نگفتیــم،  امنیتــی 
دنیــا نیســت کــه همــه مســائلش گفتــه شــود، 
بنــا  مثــاًل  می شــود،  مکتــوم  آدم هــا  بــا   

ً
نهایتــا

نیســت حــاج قاســم ســلیمانی هرچــه داشــت 
گفتــن  قابــل  آنهــا  از  بخشــی  چــون  بگویــد، 
نیســت، لــذا این کــه فکــر کنیــم مشــکلی به نــام 
دسترســی  آنــان  بــه  اگــر  کــه  ناگفته هاســت 
 ، ــر ــود، خی ــت می ش ــز درس ــه چی ــم، هم ــدا کنی پی
کنیــم،  بیــان  درســت  را  گفته هــا  اگــر  به عکــس 

دارد. اثــر  بیشــتر 
ــو  ــان گفتگ ــه ای در پای ــر نکت ــون. اگ ــی ممن   خیل

ــد. ــت بفرمایی ــده اس ــی مان باق
ســؤال  در  اســت،  خودمــان  در  مــا  اشــکال 
»رگ  این کــه  نیســت، ضمن  آدم هــا  عنــاد  و 
/ در خالیــق  رگســت ایــن آب شــیرین و آب شــور
«، تــا روزی کــه عالــم هســت،  مــی رود تــا نفــخ صــور
جــدال حــق و باطــل بــا آدم هــا هســت و نبایــد از 
ناراحــت  ایــن  از  بایــد  ناراحــت شــویم. مــا  آنهــا 
بیــان  و  ادا  درســت  را  حقمــان  چــرا  کــه  شــویم 

. نمی کنیــم

ما در نظام رسانه ای خود از 
عقانیت جنگ نگفتیم و 
فقط به جنبه های معنوی 
پرداختیم، لذا هیچ کس 
این جنبه عقانی را نفهمید 
و امروز تصّور می کنند 
عقانیتی پشت جنگ 
نبوده، در صورتی که هیچ 
امری مانند جنگ به عنوان 
یک امر استراتژیک نمی 
تواند بدون محاسبات 
عقانی باشد و این 
عقانیت در جنگ ما بوده 
و پیروزی های بزرگ مثل 
فاو )والفجر8(، کربای5 و 
، بر پایه  عملیات های دیگر
این عقانیت رقم خورد اما 
بروز و ظهور بیرونی اش، 
با روحیه شهادت طلبی و 
حماسی بیان شده است.
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گفتگو با گلعلی بابایی:

 فرصت مصاحبه با 
فرماندهان بعثی 

را از دست دادیم 
دسترسی به اسناد جنگ 

بسیار آسان تر شده است

 فرصت مصاحبه با فرماندهان بعثی را از دست دادیم/ دسترسی به اسناد جنگ بسیار آسان تر شده است. 40 سال از روزی که صدام حسین با 
آرزوی فتح 3روزه خوزستان به ایران حمله کرد می گذرد. 4 دهه پس از طوالنی ترین جنگ قرن بیستم که هرچقدر برای ما ایرانیان به عنوان یک 

دفاع، مقدس و بزرگ است ولی به نظر می رسد در حوزه فرهنگ، سینما، کتاب، و... هیچ گاه نتوانستیم آن  طور که باید و شاید حق روایت آن را به جا 
بیاوریم. خبرگزاری تسنیم در چهلمین سال آغاز هفته دفاع مقدس، در قالب پرونده ویژه ای به آسیب شناسی روایتگری جنگ 8ساله ایران و عراق 

خواهد پرداخت. در این مسیر سعی کردیم از طریق گفتگو با افراد مؤثر در این حوزه چه نویسنده و راوی و چه عکاس و چه حتی فرماندهانی که 
دستی بر قلم دارند و در حوزه تاریخ جنگ کار کردند، به این سؤال محوری پاسخ دهیم که »روایات امروز ما از جنگ چقدر کامل است؟«

»گلعلی بابایی « پژوهشگر و مستندنگار دفاع مقدس ازجمله پرکارترین افراد در این حوزه است که او را با کتاب های مشهوری نظیر همپای صاعقه، 
ضربت متقابل، شراره های خورشید، کالک های خاکی، پیغام ماهی ها، گردان نهم و... می شناسیم. گلعلی بابایی به همراه حسین بهزاد با تألیف 

کتاب همپای صاعقه بابی جدید را در حوزه مستندنگاری دفاع مقدس گشودند. متن زیر حاصل گفتگو با ایشان است که می خوانید:

** هر حادثه تاریخی در معرض شبهه است
دفــاع  از  دهــه   3 از  بیــش  گذشــت  از  پــس    
مقــدس، مــا هنــوز در مواجهــه بــا ایــن پدیــده، 
در  شــبهات  و  ســؤاالت  ســری  یــک  بــا  گه گاهــی 
افــکار عمومــی مواجــه می شــویم کــه در برخــی 
مــوارد دامنــه پاســخ دادن بــه آن تــا مدتهــا طــول 
مســئله ای  بــرای   

ً
اساســا شــما  آیــا  می کشــد، 

به نــام شــبهات در جنــگ اصالــت قائــل هســتید 
جنــگ  در  شــبهه  به نــام  چیــزی  یعنــی  نــه؟  یــا 

داریــم کــه بــه آن بپردازیــم؟
 وجــود دارد، نمی شــود گفــت کــه شــبهات 

ً
قطعــا

نقــاط  ســری  یــک  تاریخــی  واقعــه  هــر  نیســت. 
در  حتــی  دارد،  کــور  نقــاط  ســری  یــک  و  روشــن 
ــالم  ــدر اس ــع ص ــیاری از وقای ــورا و بس ــورد عاش م
هــم شــبهاتی وجــود دارد کــه برخــی از آنهــا حتــی 
اســت.  شــده  مســلمانان  بیــن  تفرقــه  باعــث 
آن  در  و  کشــید  طــول  ســال   8 هــم  مــا  جنــگ 
اتفاقــات بســیاری افتــاد و افــکار و عقایــد زیــادی 
هــم در طــول ایــن 8 ســال در ایــن ماجــرا دخیــل 
 در برخــی مــوارد اتفاقاتــی باعــث 

ً
بودنــد، قطعــا

ایجــاد شــبهاتی شــده اســت.
  اگــر بخواهیــد دو ســه شــبهه بــزرگ جنــگ را 

ــد  ــان کنی ــتند بی ــرش هس ــادی درگی ــردم ع ــه م ک
آنهــا  از  کدام یــک  بــه  و  هســتند  شــبهاتی  چــه 

بایــد پاســخ داد؟
یــک مــورد ایــن اســت کــه می گوینــد »ایــن جنــگ 
بیــن دو بــرادر بــوده اســت«، کــه چنیــن نیســت، 
صــدام بــرادر مــا نبــود و حســاب مــردم عــراق از 

حســاب صــدام جداســت.
کــه  »شــما  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  شــبهه 
طریــق  ثامن االئمــه)ع(،  موفــق  عملیات هــای 
القــدس، بیــت المقــدس و فتــح المبیــن را انجام 
ــم بازمی گــردم  ــه مرزهای ــد و صــدام گفــت »ب دادی
دادیــد؟«،  ادامــه  چــرا  کنیــم«،  تمــام  را  جنــگ  و 

بــود. یــک فریــب  ایــن  کــه  درحالــی 
  چــرا ایــن شــبهات به وجــود می آیــد؟ چــرا مثــًا 
بعــد از این همــه ســال هنــوز افــرادی در مــورد 
مثــل  باشــد،  هــم  بدیهــی  شــاید  کــه  اتفاقاتــی 
ع جنــگ و یــا اینکــه »مــا در جنــگ پیــروز  شــرو
در  هنــوز  چــرا  دارنــد؟  ســؤاالتی  نــه«  یــا  بودیــم 
دارد؟  وجــود  شــبهه  عملیات هــا  برخــی  مــورد 

چیســت؟ چالش هــا  ایــن  وجــود  دلیــل 
ایــن  از  پیــش  اســت.  کــم کاری  از  ناشــی  ایــن 
گفتگــو، بــا هــم دربــاره کربــالی4 صحبــت کردیــم؛ 

و  افتــاد  روز  ایــن  بــه  کربــالی4  عملیــات  چــرا 
ــد  ــرا بای ــد؟ چ ــرف می زنن ــه آن ح ــع ب ــه راج این هم
کار بــه جایــی بکشــد کــه یکــی مثــل حــاج قاســم 
ســلیمانی پشــت خــط تلویزیــون بیایــد و توضیــح 

بدهــد؟
در  زمســتانی  عملیــات  یــک  کربــالی4  عملیــات 
می شــد،  انجــام  داشــت  کــه  بــود   1365 ســال 
، خیبــر و والفجــر مقدماتــی  مثــل والفجــر8، بــدر
آن ســال  انجــام شــد.  کــه همگــی در زمســتان 
هــم قــرار بــود ایــن عملیــات انجــام شــود؛ رفتیــم 
و شــب اول بــه مشــکل خوردیــم؛ یعنــی دیدیــم 
آمــاده  تیربــار  پشــت  هوشــیار  دشــمن  یــک 
نشســته اســت و همــه را درو می کنــد و می دانــد 
ج  به خــر عقــل  بیاییــم؛  کجــا  از  مــا  اســت  قــرار 
دادنــد و از همــان شــب اول عملیات قطع کردند 
و گفتنــد »ایــن عملیــات منتفــی اســت و نیروهــا 
اتفــاق  ایــن  برگردنــد.«،  اردوگاه هایشــان  بــه 
عملیــات  ایــن  بگوییــم  بایــد   

ً
بعــدا چــرا  افتــاد؛ 

ایذایــی بــوده اســت؟ خیلی هــا می گوینــد »شــما 
این همــه لشــکر و نیــرو را بردیــد و دپــو کردیــد 
بزنیــد  کــه نتوانســتید  ببریــد حــاال  بــه خــط  کــه 

اســت؟« بــوده  ایذایــی  می گوییــد 
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ع روایتگــری    به نظــر شــما رونــدی کــه در موضــو
جنــگ تاکنــون طــی شــده، رونــد درســتی بــوده 
اســت؟ اگــر نــه، روایــت درســت جنــگ چیســت؟
کــه  کــه تصمیم گیرنــدگان و کســانی  آنجایــی  از 
در ایــن حــوزه کار می کننــد پراکنــده و جزیــره ای 
عمــل  به اختیــار  آتــش  هرشــخص  و  هســتند 
یــا  و  درســت  همــه  بگوییــم  این کــه  می کنــد، 
همــه اشــتباه اســت، منطقــی نیســت. بســیاری 
روایتگــری  و  وقایع نــگاری  در  کــه  اتفاقاتــی  از 
بررســی  و  عملیات هــا  جزئیــات  بیــان  و  جنــگ 
واقعــی  دارد،  وجــود  جنــگ  شــخصیت های 
از  برخــی  اســت  ممکــن  امــا  اســت  حقیقــی  و 
از  چــون  نباشــد  ســازگار  واقعیــت  بــا  نیــز  آنهــا 
ســوی آنهایــی کــه می توانســتند کمــک کننــد و 
ســازوکار و اســناد و مــدارک بیشــتری در اختیــار 
بیشــتر  منابــع  بــه  دسترسی شــان  و  داشــتند 
بــود کــم کاری صــورت گرفتــه اســت؛ ولــی کارهــای 

خــوب هــم شــد.
عمــل  جزیــره ای  و  پراکنــده  این کــه  اشــکال    
کجاســت؟ مــا مراکــزی مثــل بنیــاد  از  می شــود 
انجــام  آیــا  داریــم،  را  اســناد  مرکــز  و  ثــار  آ حفــظ 
هرکــس  اینکــه  یــا  اینهاســت  وظیفــه  کار  ایــن 
خواســت می توانــد ورود پیــدا کنــد و بایــد از یــک 
به نظــر  شــود؟  ســازمان دهی  و  مدیریــت  مرکــز 
ــد؟ ــته باش ــی داش ــاختار و روال ــه س ــد چ ــما بای ش
نمــی دانــم بایــد چــه ســازوکاری گذاشــت؛ چــون 
هــر ســازوکاری را گذاشــتند خــراب از آب در آمــد! 
ــا قیمومیــت  یعنــی اآلن نمی توانــم بگویــم کــه آی
ثــار دهیــم  ایــن کار را می توانیــم بــه بنیــاد حفــظ آ
کــه  کننــد  ثابــت  نتوانســتند  چــون   ، خیــر یــا 

را به عهــده بگیرنــد. ایــن وظیفــه  می تواننــد 
ســپاه  بــا  رابطــه  در  فقــط  هــم  اســناد  مرکــز 
می توانــد پاســخگو باشــد و در آنجــا هــم هرچــه 
ــه ســپاه  ــوط ب از وقایــع جنــگ ذخیــره شــده، مرب
اســت مگــر ایــن کــه در عملیات هــای مشــترک، 
ارتــش هــم باشــد ولــی جامــع نیســت.  اســناد 
آنجــا در مــورد ســپاه جامــع اســت و حتــی از بنیــاد 
هــم کامل تــر اســت چــون بنیــاد بعــد از جنــگ 
شــکل گرفــت ولــی مرکــز اســناد ســپاه از ســال 

دوم جنــگ یعنــی ســال 1360 تشــکیل شــد.
بایــد بــه روح مرحــوم محمــدزاده درود فرســتاد 
و  انداخــت  بــه راه  را  طیبــه  شــجره  ایــن  کــه 
و  یگان هــا  در  راوی  فرســتادن  و  روایتگــری 
مناطــق مختلــف جبهــه را قبــل از عملیــات فتــح 
المبیــن آغــاز کــرد و ثمــره اش همیــن اســنادی 
اســت کــه در زمــان حاضــر در مرکــز اســناد دفــاع 

می شــود. نگهــداری  مقــدس 
یــک زمانــی مرحــوم آقــای ســوداگر در پژوهشــگاه 
از  تعــدادی  و  کــرد  آغــاز  را  کاری  مقــدس  دفــاع 
دعــوت  را  ســپاه  و  ارتــش  قدیمــی  فرماندهــان 
در  کــه  را  کتاب هایــی  خواســت  آنــان  از  و  کــرد 
ــگ  ــگاری جن ــم تاریخ ن ــد و حک ــع بودن ــم مرج حک
را داشــتند مطالعــه کننــد و نظراتشــان را بدهنــد 

تــا اشــکاالت کمتــر شــود.
را  همدیگــر  افــراد  کــه  اســت  ایــن  کار  مشــکل 
بــرای  ارتــش  می بینیــد  یعنــی  ندارنــد؛  قبــول 
کتاب هایــی  و  اســت  زده  تشــکیالتی  خــودش 
کتاب هــای  هــم  ســپاه  و  می دهــد  بیــرون  را 
خــودش را دارد، چــون کســی نیســت کــه بیایــد و 
ایــن کتــب را تجمیــع، یکنواخــت و راســتی آزمایی 

ایجــاد  شــبهاتی  خــود  بــه  خــود  بنابرایــن  کنــد، 
می شــود.

شــاید برخــی اشــتباهات از هــر دو طــرف باشــد و 
اختالف هایــی را بیــان کننــد کــه مثــاًل »اگــر فــالن 
اتفــاق  ایــن  می کــرد  همــکاری  و  می آمــد  یــگان 
نمی افتــاد و فــالن شکســت را نداشــتیم«. اگــر 
کســی بخواهــد بیــن ایــن کتاب هــا مقایســه ای 
داشــته باشــد، ایــن اختالفــات را پیــدا می کنــد و 
ایــن موضــوع خوبــی نیســت، ولــی از ســوی دیگــر 
ســازوکاری هــم نمی بینــم کــه یــک مرجــع بتوانــد 
غربالگــری و راســتی آزمایی کنــد، به عنــوان مثــال 
بنیــاد  بــه  را  کتــاب خــود  حــوزه هنــری هیــچ گاه 
بــه  دهــد،  نظــر  تــا  بخوانــد  را  آن  کــه  نمی دهــد 
ایــن دلیــل نمی دهــد کــه ایــن عــادت به وجــود 
نداشــته،  وجــود  پتانســیل  ایــن  و  نیامــده 

هیچ وقــت وجــود نداشــته اســت.
میــان  ایــن  در  البتــه  هــم  دیگــری  موضوعــات 
هســت، مثــاًل فــرد می گویــد »کتــاب را ناقــص و 
زخمــی می کننــد«. رفتارهــای این چنینــی، نســبت 
و  می کنــد  ایجــاد  دافعــه  مراکــز  این گونــه  بــه 
قبــل،  ســال  دو  یکــی  نمی گیــرد.  پــا  هیچ وقــت 
ثــار یــک شــیوه نامه یــا آیین نامــه ای  بنیــاد حفــظ آ

گذاشــت. کتاب هــای دفــاع مقــدس  بــرای 
  که اعتراض هایی هم به آن شد.

به دنبــال  بســیاری  جنجــال  و  اعتــراض   بلــه. 
 اجــرا نشــد و فقــط 

ً
داشــت درحالــی کــه اساســا

بــود. جنجــال  و  جــار 
آیــا  آیین نامــه را خوانــده ام؛    مــن خــودم ایــن 
و  اجراســت  قابــل  آیین نامــه ای  چنیــن   

ً
اساســا

اگــر اجــرا شــود، اثرگــذار اســت؟
به هرحــال در عمــل مشــخص شــد کــه چنــدان 
قابــل اجــرا نیســت و چرایــی ایــن موضــوع را هــم 
آسیب شناســی  و  بررســی  بایــد  کارشناســان 

کننــد.
در برخــی اســتان ها هــم کــه خواســت اجــرا شــود، 
مــاه  دو  یکــی  مثــال  به عنــوان  شــد،  بــد  خیلــی 
پیــش آقــای عاکــف از مشــهد آمــد و سراســیمه 
و ناراحــت گفــت »کجــا خــودم را دار بزنــم تــا حرفــم 
ــده؟«،  ــه ش ــم »چ ــد؟«، گفت ــی برس ــوش کس ــه گ ب
گفــت »کتــاب »خاک هــای نــرم کوشــک« مــن تــا 
ــخه  ــون نس ــش از یک میلی ــار و بی ــال 250 ب ــه ح ب
آیین نامــه  ایــن  اآلن طبــق  چــاپ شــده اســت، 

ــم.« ــه بزن ــاب اصالحی ــن کت ــد روی ای بای
چــون  اســت  آیین نامــه  آســیب های  از  ایــن 
کارشناســی درســتی در مــورد آن صــورت نگرفتــه 
هســتند،  کار  مجــری  کــه  کســانی  و  اســت 
پتانســیل و توانایــی تشــخیص ایــن را کــه کــدام 
مســئله درســت یــا کــدام نادرســت اســت ندارنــد 

لــوث می شــود. بــه خــود موضــوع  و خــود 
آســان تر شــده  ** دسترســی بــه اســناد جنــگ 

اســت
خ چقــدر بــه    در زمــان حاضــر یــک راوی یــا مــور
دارد  دسترســی  نیــازش  مــورد  منابــع  و  اســناد 
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کــه  هســت  کســی  پــای  جلــوی  موانعــی  چــه  و 
می خواهــد بــه ایــن منابــع و اســناد دسترســی 

پیــدا کنــد؟
آقــای نائینــی بــه مرکــز اســناد و  بعــد از این کــه 
تحقیقــات دفــاع مقــدس آمــد دِر مرکــز را بــه روی 
همــه بــاز کــرد و بــه همــه یــگان هــا، لشــکرها، 
تیپ هــا و مراکــز اســتان ها اعــالم عمومــی کــرد و 
ــورد  ــل م ــد و فای ــد بیای ــس می خواه ــت »هرک گف
نظــرش را بررســی کنــد و هرچــه را بخواهــد بگویــد 

ــم.« ــه او بدهی ــم و ب ــخه بندی کنی ــا نس ــا م ت
 دسترســی بــرای افــراد شــخصی کــه 

ً
البتــه طبیعتــا

اســت،  ســخت تر  کمــی  می کننــد  شــخصی  کار 
و  اســت  ســخت  اســناد  بــه  دسترســی  اصــواًل 
چنــدان آســان نیســت ولــی اآلن بــا شــکلی کــه 
آمــده خیلــی آســان تر  در مرکــز اســناد به وجــود 
اســناد  بــه  می تــوان  راحت تــر  و  اســت  شــده 

کــرد. دسترســی پیــدا 
ــه ای را 40 روز  ــوار 60دقیق ــک ن ــزاد ی ــین به ** حس

ــند درآورد ــا از آن س ــوش داد ت گ
اســناد  از  اســتفاده  کــه  بگویــم  هــم  را  ایــن 
اســت  ممکــن  هســت،  هــم  تجربــه  نیازمنــد 
در  امــا  ببیننــد  را  مختلــف  اســناد  خیلی هــا 
ــا نــواری کــه  نظرشــان چیــز به دردبخــوری نیایــد ی
ـــ 40 ســال از عمــرش می گــذرد و در آن  بیــش از 30ـ 
فقــط صــدای هــو می شــنود تصــور می کنــد در آن 
چیــزی نیســت و فقــط بــاد اســت ولــی یکــی مثــل 
ــوش  ــه ای را 40 روز گ ــوار 60دقیق ــزاد ن ــین به حس
بــرای  کــه  درمــی آورد  اســنادی  آن  از  و  می کنــد 
بیــن  مکالمــه  مثــاًل  شــود،  منتشــر  بــار  اولیــن 
اینکــه  یــا  باقــری  حســن  بــا  متوســلیان  احمــد 
ــود  ــد. خ ــت می کن ــی صحب ــا کس ــت ب ــهید هم ش
اســتفاده از ایــن اســناد هــم تجربــه و حوصلــه 
را  اســناد  ایــن  بایــد  هــم  مراکــز  و  می خواهــد 

کننــد، بهینه ســازی 
شــده  دچــار  کیفیــت  ایــن  بــه  کــه  نــواری  مثــاًل 
اســت بایــد به لحــاظ صــدا و پــاک شــدن صداهای 
اضافــه بازســازی شــود؛ در چنیــن نــواری گاهــی 
صــدای 20 بیســیم وجــود دارد درحالــی کــه همــه 
آنهــا را یــک ضبط صــوت ضبــط کــرده. پاالیــش و 
درســت کــردن ایــن صــدا جــزو وظایــف ســازمان 
کــردن نیســت،  آرشــیو  اســت. فقــط بایگانــی و 
کــه دارنــد ایــن کار را  بهینه ســازی هــم هســت 
می کننــد و در بازدیــدی کــه از مرکــز آرشــیو اینهــا 
آزمایشــگاهی  داشــتیم چنــد متخصــص علــوم 
از  مثــاًل  تــا  بودنــد  ســندها  بازســازی  حــال  در 
آســیب دیــدن یــک ســند جلوگیــری شــود و ســند 
به مــرور زمــان پوســیده نشــود و رنگ هایشــان 
از بیــن نــرود و نوشــته ها محــو نشــود، در زمــان 
حاضــر دسترســی بــه منابــع زیــاد ســخت نیســت.
 تهیــه و انتشــار کتــاب »همپــای صاعقــه« کــه 
در ســال 1379 چــاپ شــد، چقــدر طــول کشــید؟

4 سال.
اآلن  وضعیــت  بــا  را  کتــاب  همــان  اگــر   

می خواســتید بنویســید چقــدر طــول می کشــید 
بــود؟ راحت تــر  کارتــان  چقــدر  و 

خورشــید«  »شــراره های  کتــاب  نمونــه اش 
در  قواعــد  و  اشــل  همــان  بــا  را  آن  کــه  اســت 
2ســاله  و  کردیــم  چــاپ  خیبــر  عملیــات  مــورد 
در  کــه  متقابــل«  »ضربــت  کتــاب  یــا  شــد  تمــام 
از  خصــوص عملیــات رمضــان اســت و بیشــتر 
کتــاب »همپــای صاعقــه« مکالمــات بیســیم در 
آن وجــود دارد و بــازه زمانــی اش کمتــر از 2 ســال 

بــود.
مقطعــی  و  بــود  کار  اولیــن  صاعقــه«  »همپــای 
هیچ کــس  بــرای  صداهــا  کــه  هســت  هــم 
هیــچ  بیســیم  در  نیســت.  شناخته شــده 
راهنمایــی نیســت کــه بــه شــما بگویــد ایــن صــدا 
یــا  و  همــت  متوســلیان،  احمــد  صــدای  مثــاًل 
ــد؛  ــد بفهمی ــه بای ــاس تجرب ــر اس ــت، ب ــری اس باق
یعنــی یــک جــا نــوار جلســه را گــوش می دهیــد 
کــه در آن جلســه می گویــد مثــاًل »آقــای جهروتــی! 
آقــای  صــدای  و  کنیــد«  صحبــت  هــم  شــما 
جهروتــی در ذهنتــان می مانــد کــه ُتــن صدایــش 
کــه  می فهمیــد  بیســیم  در  و  اســت  چطــور 
ــن  ــت، ای ــی و... اس ــی، رضای ــای جهروت ــدای آق ص
کار ســختی اســت کــه تجربــه می خواهــد و بایــد 
حوصلــه داشــت تــا بتــوان چنیــن کاری پژوهشــی 

داد. انجــام  را 

بیــان  بــرای  فرماندهــان  بــه  آقــا  توصیــه   **
ت ا طــر خا

می شــود  چــاپ  کــه  را  کتاب هایــی  وقتــی    
کار  می بینــم فکــر می کنــم یکــی از چالش هــای 
کــه  اســت  ایــن  راوی  یــا  خ  مــور به عنــوان  شــما 
آن موقــع در میــدان  کــه  خیلــی از فرماندهانــی 
بودنــد چنــدان رغبــت ندارنــد کــه صحبــت کننــد 
چنــدان  هــم  فرهنــگ  ایــن  بگوینــد،  خاطــره  و 
بیــن مســئولین نظامــی و حتــی سیاســی مــا رایــج 

کار  نظیــر  روزنوشــت هایی  مثــًا  کــه  نیســت 
مرحــوم آقــای هاشــمی داشــته باشــند، کنــار آن 
چنــدان راغــب هــم نیســتند کــه خاطــره بگوینــد. 
در  می کننــد  فــوت  مــا  بــزرگان  از  بســیاری 
صورتــی کــه هیــچ کتــاب خاطراتــی از خــود به جــا 
نمی گذارنــد، مشــکل از کجاســت و به نظــر شــما 
ع چقــدر بــه مســئله روایتگــری ضربــه  ایــن موضــو

می زنــد؟
مشــکل  ایــن  ولــی  نمی دانــم  را  چرایــش 
کتــاب  این کــه  از  بعــد  دارد.  وجــود  هــم  هنــوز 
در  جعفــری  عزیــز  آقــای  خاکــی«  »کالک هــای 
آمــد، حضــرت آقــا در جلســه ای کــه فرماندهــان 
حضــور داشــتند بــه کتــاب اشــاره کردنــد و گفتنــد 
چنیــن  بــرای  می خواهــم  فرماندهــان  شــما  »از 
جلســه،  آن  در  نه تنهــا  کنیــد.«،  همــت  کاری 
ح کردنــد  بلکــه در چنــد جلســه دیگــر هــم مطــر
کــه »خاطراتتــان را بگوییــد«؛ امــا نمی دانــم چــرا 

؟ د نمی شــو
** حاج قاسم با همه اطاعاتش رفت

را  نجــف   8 لشــکر  کاظمــی  احمــد  شــهید  مثــاًل 
تشــکیل داد و در 8 ســال دفــاع مقــدس و مدتــی 
قاســم  حــاج  بــود.  لشــکر  فرمانــده  آن  از  پــس 
ســلیمانی لشــکر 41 ثــاراهلل را تشــکیل داد و تــا 
آخــر هــم در آنجــا بــود. البتــه خاطــرات پراکنــده 
این کــه  امــا  دارد  وجــود  عملیــات  بــه  عملیــات 
منســجم و کامــل باشــد، نیســت. حــاج قاســم بــا 

همــه اطالعاتــش رفــت.
 نوشــتم 

ً
در کتــاب »کوهســتان آتــش« کــه اخیــرا

در  و   27 حماســه  مجموعــه  از  پنجــم  جلــد  و 
نفــر  از 3  کتــاب همپــای صاعقــه اســت،  ادامــه 
اســم  کــردم،  گلــه  کتــاب  مقدمــه  در  عزیــزان  از 
ــا پنجمیــن  نیــاوردم ولــی وقتــی می گویــم رفتــم ب
فرمانــده ســپاه دربــاره عملیــات خیبــر صحبــت 
»محســن  آقــای  می شــود  مشــخص  کنــم، 
عملیــات  اطالعــات  مســئول  اســت.  رضایــی« 
قــرارگاه خاتــم)ص( بــا مــن همــکاری نکــرد و ایــن 
را به شــکلی عنــوان کردیــم؛ چــون خــأ هســت 
ــوع  ــر و در موض ــاره عملیــات خیب و خواننــده درب
اطالعــات و عملیــات خیلــی ســؤال دارد؛ چــرا بایــد 

شــود؟ این طــور 
بنــده به عنــوان یــک پژوهشــگر موظفــم بــروم از 
کســی کــه مســئول ایــن کار بــوده ســؤال کنــم. 
را  حرف هایشــان  و  گرفتــم  را  عناصــر  نیروهــای 
و  رفتنــد  شناســایی  بــرای  چگونــه  کــه  گفتنــد 
کردنــد  چه کارهایــی  و  کشــید  طــول  چه مــدت 
ولــی ایــن را کــه چنیــن طرحــی چگونــه ریختــه شــد 
و چــه معایــب و محاســن و پیش زمینه هایــی 
همــکاری  کــه  بگویــد  باالتــر  رده  بایــد  داشــت 

نکردنــد.
موضــوع  ایــن  کتاب هــا  ایــن  از  خیلــی  در 
به عنــوان یــک خــأ احســاس می شــود، هرچــه 
مــی رود،  بــاال  ســن  و  می گــذرد  بیشــتر  هــم 
اســت  ممکــن  و  مــی رود  یادشــان  از  خاطــرات 

مشکل کار این است که 
افراد همدیگر را قبول ندارند؛ 
یعنی می بینید ارتش برای 
خودش تشکیاتی زده و 
کتاب هایی را بیرون می دهد 
و سپاه هم کتاب های 
خودش را دارد. چون کسی 
نیست که بیاید و این کتب 
را تجمیع، یکنواخت و راستی 
آزمایی کند، بنابراین خود به 
خود شبهاتی ایجاد می شود.
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باشــد.  نداشــته  را  قبــل  ســال  چنــد  اثرگــذاری 
خیلــی از ایــن فرماندهــان را می بینیــد کــه مثــاًل 
عملیــات خیبــر و بــدر را بــا هــم قاطــی می کننــد، 
بایــد کلــی بــا او کلنجــار رفــت تــا تفهیــم شــود کــه 

اســت. درســت  می گوییــم  کــه  تاریخــی 
  در همیــن کتــاب کالک هــای خاکــی، به نظرتــان 
مصاحبــه ای کــه ســردار جعفــری بــرای ایــن کتــاب 
کــرد کامــل و جامــع بــود؟ به هرحــال بیــش از 3 
مثــل  کســی  و  می گــذرد  جنــگ  پایــان  از  دهــه 
 
ً
ــا ــادی دارد خصوص ــغله های زی ــم مش ــان ه ایش

فرمانــده  ایشــان  کتــاب  تهیــه  زمــان  در  اینکــه 
آن  ســپاه هــم بودنــد؛ چقــدر توانســت وقایــع 

ــدازد؟ ــا بین ــما ج ــرای ش ــع را ب موق
در بســیاری از مــوارد تردیــد داشــت و یــا موضــوع 
از یــادش رفتــه بــود، ســال 1388 هــم بــود کــه 
ســرش خیلــی شــلوغ بــود، یــک پایــش در قــرارگاه 
ثــاراهلل و یــک پایــش در ســپاه ســتاد مشــترک 
بــود؛ روی ایــن حســاب تمرکــزش کــم بــود ولــی 
بــا ایــن حــال مــن و آقــای بهــزاد ســعی کردیــم بــا 
روایت هــای مکمــل و گرفتــن اطالعــات مکمــل 
کتــاب جامعــی دربیاوریــم؛ زندگی نامــه و خاطــرات 
ــزی از  ــت و چی ــن اس ــع همی ــن مقط ــا ای ــان ت ایش
امــا  اســت؛  نشــده  گفتــه  کــم  و  نیفتــاده  قلــم 
دوســتانی کــه بــا ایشــان ارتبــاط داشــتند بیشــتر 
به دنبــال تحلیــل بودنــد و می گفتنــد :ایــن کتــاب 
چــرا تحلیــل نــدارد؟«، هرچــه مــا به ســمت خاطــره 
در  می رفتنــد  تحلیــل  به ســمت  آنهــا  می رفتیــم 
حالــی کــه اصــاًل برجســتگی ایــن کتــاب به دلیــل 

همیــن خاطره گویــی اســت.
نباید به جای خاطره گویی تحلیل کرد

  شــاید فکــر می کننــد کــه اگــر تحلیــل نباشــد 
آن کتــاب در شــأن یــک فرمانــده نیســت.

آقــا به عنــوان برجســتگی  نکتــه ای کــه حضــرت 
ایــن کتــاب عنــوان کردنــد همیــن بعــد »خاطــره« 
اســت. ایشــان گفتنــد »مــن کتــاب خاطــرات آقای 
عزیــز جعفــری را خوانــدم. ایشــان می گویــد »روز 
اولــی کــه وارد جنــگ شــدم بلــد نبــودم اســلحه را 
بــه کــدام ســمت بگیــرم و تــا آن موقــع حتــی یــک 

تیــر هــم نــزده بــودم.««
 حضــرت آقــا می فرمایــد »همیــن فــرد کــه روز اول 
جنــگ، بلــد نبــود اســلحه در دســت بگیــرد، یــک 
ســال و نیــم بعــد فرمانــده یکــی از قرارگاه هــای 
یعنــی  فتح المبیــن  عملیــات  در  عمل کننــده 
قــرارگاه قــدس می شــود، ایــن برجســتگی جنــگ 
یــک  بــه  یــک ســرباز صفــر تبدیــل  کــه  ماســت 

می شــود. استراتژیســت 
و  باقــری  آقــای  رشــید،  آقــای  نظیــر  افــرادی 
دیگــران هــم مثــل آقــای جعفــری هســتند، چــون 
تــا آن روز جنگــی نشــده بــود ولــی آمدنــد و رشــد 
کردنــد و ایــن وجــه مغفول مانــده جنــگ ماســت 

کــه بــه آن پرداختــه نمی شــود.
حســن باقــری خبرنــگار خبرگــزاری پــارس بــود و 
به عنــوان عــکاس بــه جبهــه رفــت ولــی چــه شــد 

کــه ایشــان تبدیــل بــه یکــی از نوابــغ و فرمانــده 
عملیــات جنــوب و فرمانــده چنــد عملیــات بــزرگ 

می شــود؟
هــم  جــا  و  بیندازیــم  جــا  را  ایــن  خواســتیم  مــا 
افتــاد و هــر کــدام از قشــر جــوان کــه ایــن کتــاب 
متأســفانه  ولــی  آمــد  خوششــان  خواندنــد  را 
آقایانــی کــه بــه آقــای جعفــری مشــاوره می دادنــد، 
می گفتنــد »تحلیــل نــدارد« و همیــن بــال را بــر ســر 
بــه  آوردنــد،  آقــای محســن رضایــی هــم  کتــاب 
ایــن دلیــل برجســته نشــد، چــون از آن ســلیقه 
خــوب اســتفاده نشــد و اال چه کســی بیشــتر از 
آقــای محســن رضایــی می توانــد در مــورد جنــگ 

حــرف بزنــد؟!
ع شــد و بــه جبهــه  شــما وقتــی جنــگ شــرو   
آیــا از همــان اول ایــن نــگاه نویســندگی  رفتیــد 
فقــط  یــا  داشــتید  را  خاطــرات  جمــع آوری  و 

رفتیــد؟ رزمنــده  یــک  به عنــوان 

من به عنوان رزمنده وارد جنگ شدم.
ع بــه    از چه زمانــی بــه ذهنتــان رســید کــه شــرو

ــد؟ ــگاری کنی ــا تاریخ ن ــرات ی ــع آوری خاط جم
در  حضــورم  از  بعــد  مــاه  چهــار  ســه   

ً
تقریبــا

همــان  یــا  خاطــرات  کــه  آمــد  ذهنــم  بــه  جبهــه 
اتفاقاتــی  و  بنویســم  را  خــودم  روزنوشــت های 
کــه  را  اتفاقاتــی  یــا  می دیــدم  روز  طــی  کــه  را 
خ مــی داد،  از عملیــات ر یــا پــس  قبــل، حیــن و 

می کــردم. یادداشــت 
روایتگــری  محمــدزاده  آقــای  مرحــوم  وقتــی   
مطلــع  آن  از  شــما  کــرد،  پایه گــذاری  را  جنــگ 

بودیــد؟
بــا  نفــر  یــک  همیشــه  کــه  می دیــدم  البتــه  نــه. 
فرمانــده لشــکر اســت و ضبــط در دســت دارد، 
حتــی روزی کــه شــهید همــت بــرای ســخنرانی بــه 
گــردان مــا آمــد دیدیــم یــک نفــر کنــارش ایســتاده 
اســت و یــک ضبــط کوچــک به دســت دارد کــه 
مثــاًل توفیقــی یــا رزاق زاده بــود. خــودم در مــورد 
موضــوع ضبــط خاطــرات و وقایــع جنــگ اطــالع 

نداشــتم.
خواندیــد  را  کســی  خاطــرات  یــا  کتــاب  آیــا    
ذهنتــان  در  و  بنشــیند  دلتــان  بــه  خیلــی  کــه 
بــه  و  بشــود  الگــو  یــا  شــاخص  یــک  به عنــوان 
کتــاب  می خواهیــد  »اگــر  بگوییــد  دیگــران 
کتــاب  ایــن  مثــل  بایــد  بنویســید  خاطــرات 

» ؟ یســید بنو
صیــاد  شــهید  جنــگ«  »ناگفته هــای  کتــاب 
آقــای دهقــان کار کــرده، بــا اینکــه  شــیرازی کــه 
ولــی  اســت  خوبــی  کتــاب  امــا  اســت  ناقــص 
اســت.   1361 ســال  تــا  و  مســلم  عملیــات  تــا 
کتــاب »جاده هــای ســربی« کــه خاطــرات شــهید 

اســت. خوبــی  کتــاب  نیــز  سوداگراســت 
  در روایتگــری جنــگ و تهیــه خاطــرات، چقــدر 
در  کــه  عــادی  رزمنــدگان  و  میانــی  فرماندهــان 
هســتند؟  مهــم  بودنــد،  یگان هــا  بدنــه  واقــع 
کســی  اگــر مــِن عــادی بخواهــم  ممکــن اســت 
کنــم،  انتخــاب  خاطراتــش  کتــاب  تهیــه  بــرای  را 
مشــهور  و  شناخته شــده  فرماندهــان  ســراغ 
کتاب هــای  کــه بســیای از  بــروم ولــی می بینیــم 
ــراد  ــن اف ــرات همی ــوب از خاط ــده و محب پرخوانن
اینهــا چقــدر مؤثــر  در ســطوح پایین تــر اســت، 

اســت و چقــدر بــه اینهــا توجــه شــده اســت؟
یــک نیــروی  کــه  ایــران«  مثــل »نورالدیــن پســر 
بســیجی بــود یــا »پایــی کــه جــا مانــد« کــه خاطــرات 

یــک بســیجی آزاده اســت.
جــذاب  شــما  همــکاران  بــرای  چقــدر  بلــه.    

برونــد؟ افــراد  این گونــه  به ســراغ  کــه  اســت 
بــرای  ولــی  هســتند  خوبــی  ســوژه های  اینهــا 
کمــک چندانــی  تاریخ نــگاری جنــگ نمی تواننــد 
بکننــد چــون نگاهشــان محــدود اســت و فقــط 

یــک محــدوده را دیدنــد.
چیــزی کــه یــک رزمنــده بیــان می کنــد محــدود 
بــه گروهــان، دســته و یــا گــردان خــودش اســت، 
ســعید  دوست داشــتنی«  »جنــگ  کتــاب  مثــل 
تاجیــک، چــون آدم شــلوغ و پــر جنــب و جوشــی 
می کشــید،  ســرک  جــا  همــه  بــه  و  اســت  بــوده 
کــرده  بیــان  را  خــودش  گــردان  وقایــع  تمامــی 
اســت. خــودش یــک تیربارچــی اســت و از نــگاه 
یــک بســیجی گفتــه اســت کــه مثــاًل چــرا از فــالن 
جــا عقب نشــینی کردنــد یــا چــرا دور خوردنــد یــا 
چــرا عراقی هــا مــا را اســیر گرفتنــد امــا جــواب ایــن 

حضرت آقا در جلسه ای که 
فرماندهان حضور داشتند 
گفتند از شما فرماندهان 
می خواهم برای چنین کاری 
]بیان خاطرات خود[همت 
کنید. نه تنها در آن جلسه، 
بلکه در چند جلسه دیگر هم 
ح کردند که خاطراتتان  مطر
را بگویید؛ اما نمی دانم چرا 
نمی شود؟
فرمانده از قرارگاه می گوید 
و از بیسیم کنترل می کند و 
گستره دیدش بیشتر است 
ولی جذابیت کتاب یک 
نیروی بسیجی هم شاید به 
خاطر اتفاقات و تنوع وقایع 
بیشتر باشد.
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ح  مطــر پرســش  تنهــا  و  نمی دهــد  را  ســؤال ها 
فرمانــده  یــک  ولــی  نمی دانــد  چــون  می کنــد 
راحــت می توانــد پاســخگو باشــد. ضمــن این کــه 
در  چــون  رده  و  ســطح  ایــن  در  افــراد  خاطــرات 
میــدان جنــگ اســت و آن چیــزی را کــه در معرکــه 
اتفــاق می افتــد روایــت می کننــد، خــود بــه خــود 

دارد. جذابیــت 
فرمانــده از قــرارگاه می گویــد و از بیســیم کنتــرل 
ــه  ــت. البت ــتر اس ــدش بیش ــتره دی ــد و گس می کن
قرارگاه هایمــان  کــه  کنــم  اضافــه  هــم  را  ایــن 
بیشــتر جلــو می رفتنــد. شــهید همــت در خــط 
100متــر  و  شــد  شــهید  مجنــون  جزیــره  مقــدم 
بیشــتر بــا دشــمن فاصلــه نداشــت یــا شــهید 
جذابیــت  شــد.  شــهید  دشــمن  پشــت  باکــری 
به خاطــر  شــاید  بســیجی  نیــروی  یــک  کتــاب 

باشــد. بیشــتر  وقایــع  تنــوع  و  اتفاقــات 
حقیقــت  بایــد  شکســت؛  چــه  پیــروزی  **چــه 

گفــت اســت،  افتــاده  اتفــاق  را  آنچــه 
  شــما چیــزی به عنــوان روایــت رســمی از جنــگ 

را قبــول داریــد؟
ولــی  چیســت  غیررســمی  و  رســمی  نمی دانــم 
کــه  را  چیــزی  آن  بایــد  کــه  معتقــدم  به جــّد 
اتفــاق بیــان کــرد؛ یعنــی وظیفــه مــن به عنــوان 
پژوهشــگر ایــن اســت کــه آن چیــزی کــه اتفــاق 
کــه  باشــم  نداشــته  کاری  و  بنویســم  را  افتــاده 

پیــروزی. یــا  اســت  شکســت 
از  تعــدادی   1397 ســال  فجــر  دهــه  در 
ــگاران انقــالب خدمــت حضــرت آقــا رفتــه  تاریخ ن
بودنــد؛ ایشــان گفتنــد »مــن رئیــس شــورای عالی 
ــید  ــن می رس ــه م ــات ب ــه اطالع ــودم و هم ــاع ب دف
ــی وقتــی  ــز جنــگ اطــالع داشــتم ول و از همــه چی
اآلن کتــاب آقــای بابایــی را می خوانــم ده برابــر بــه 
تاریــخ  کنیــد  اطالعاتــم اضافــه می شــود. ســعی 
کــه  حالــی  در  بنویســید«.  این گونــه  را  انقــالب 
مــن چیــز اضافــه ای ننوشــته بــودم، فقــط هرچــه 
روایــت  آن  در  و  نوشــتم  بــود  افتــاده  اتفــاق  را 

دارد. وجــود  هــم  شکســت 
در  کــه  دارد  بــرادری  وزوایــی  محســن  شــهید 
اســت؛  ایــران  اآلن  و  می کــرد  زندگــی  آمریــکا 
کتــاب  گفــت »مــن  آمــد و  یــک روز پیــش مــن 
تــا  اول  از  خوانــدم،  را  خورشــید«  »شــراره های 
آخــرش تلخــی، شکســت، ناکامــی و ایــن مــوارد 
آخــرش حالــم خــراب نشــد و حــال  اســت ولــی 
خوشــی داشــتم و احســاس شکســت نداشــتم 

می کــردم.« غــرور  احســاس  و 
علــت ایــن موضــوع آن اســت کــه مــن صادقانــه 
شــاید  نوشــتم؛  افتــاده  اتفــاق  کــه  را  امــری 
از  آمــده  کــه در ایــن کتــاب  بســیاری از وقایعــی 
نظــر افــراد زیــادی خــط قرمــز اســت و نبایــد گفتــه 
ــی  ــا وقت ــد. ام ــه ش ــاب گفت ــن کت ــی در ای ــود ول ش
قــرار  مــوارد دیگــر  یــک ســری  گفتــه مقابــل  آن 
می گیــرد، تلخــی خــود را از دســت می دهــد و بــه 
شــیرینی تبدیــل می شــود، ایــن راســت گفتن و 

اســت. تحریف نکــردن 
** باید تاریخ را درست بنویسیم

در همیــن ســینمای دفــاع مقــدس نــگاه کنیــد، 
یــک زمانــی کل ســینمای مــا حاجــی و ســید بــود، 
مدتــی کــه گذشــت، دموکراســی در روز روشــن 
آمــد و فرمانــده را بســازبفروش و دزد نشــان داد، 
انــگار مــا هیچ وقــت حــد نرمــال را نگــه نداشــتیم 
و بــه همیــن خاطــر ضربــه می خوریــم؛ یــا افــراط 
می کنیــم یــا تفریــط. فرماندهــان شــهید را هــم 
گاهــی آن قــدر بــاال می بریــم و ملکوتــی می کنیــم 
زندگــی  اگــر  می شــوند.  دســت نیافتنی  کــه 
هــم  ســیگار  او  کنیــد  نــگاه  را  همــت  شــهید 
می کشــید ولــی به عشــق این کــه بــه همســرش 
از  قبــل  یــا  گذاشــت  کنــار  را  ســیگار  برســد 
اینهــا  داشــت؛  بلنــدی  و  زیبــا  موهــای  انقــالب 

اســت. افــراد  ایــن  زندگــی  واقعیت هــای 
اگــر  و  بنویســیم  درســت  را  تاریخمــان  بایــد  مــا 
بخواهنــد  کــه  تعبیــری  هــر  ننویســیم  درســت 

. می کننــد
خیلــی  جبهــه  پشــت  در  جنــگ  ناگفته هــای   **

بیشــتر از داخــل جبهــه اســت
  از نظر شما آیا جنگ ناگفته دارد؟

چنــد  به هرحــال  دارد،  زیــادی  ناگفته هــای 
اگــر توانســتید  بــه جنــگ رفتنــد،  میلیــون نفــر 
ناگفتــه ای  پــس  کنیــد  صحبــت  آنهــا  همــه  بــا 
ایــن  یک هــزارم  بــا  وقتــی  ولــی  نمی مانــد؛ 
را  روایت های شــان  و  نکردیــد  صحبــت  افــراد 
دارد. ناگفتــه  خیلــی  جنــگ   

ً
قطعــا نشــنیدید، 

خیلــی  جبهــه  پشــت  در  جنــگ  ناگفته هــای 
از داخــل جبهــه اســت، مثــاًل در فیلــم  بیشــتر 

دارد  رزمنــده ای  کــه  داد  نشــان  معراجی هــا 
و  اســباب  صاحب خانــه  همزمــان  و  می جنگــد 
اثاثیــه منزلــش را بیــرون ریختــه اســت؛ از ایــن 
اتفاقــات کــم نداشــتیم. احمــد توکلــی درســال 
»مســلم بن  عملیــات  در  بــود،  کار  وزیــر   1361
ــهید  ــا ش ــنگر ب ــت و در س ــه رف ــه منطق ــل« ب عقی
همــت بــود؛ همــت بــا او صحبــت کــرد و گفــت 
ــه  ــه کارخان ــا ب ــد ام ــا دارد می جنگ ــا اینج ــر م »کارگ

می کننــد.« بیــرون  را  او  مــی رود  کــه 
از  را  بعثــی  فرماندهــان  بــا  گفتگــو  فرصــت   **

دادیــم دســت 
در  جنــگ  تاریــخ  وضعیــت  از  چقــدر  شــما    
عــراق اطــاع داریــد؟ کســی کار خاصــی دراین بــاره 
کــه مــا جنــگ را مثــًا از نــگاه یــک  کــرده اســت 

ببینیــم؟ بعثــی  ســابق  فرمانــده 
یکــی از کم کاری هایــی کــه آقایــان بایــد پاســخگو 
فرصــت  دادن  دســت  از  همیــن  باشــند 
کــه  گفتنــد  همیشــه  بــود،  بعثــی  فرماندهــان 
»خوشــتر آن باشــد کــه ســر دلبــران/ گفتــه آیــد 
در حدیــث دیگــران«. اگــر یــک فرمانــده عراقــی 
در مــورد شــهید همــت، باکــری، خــرازی، قاســم 
دل  بــه  بهتــر  خیلــی  بزنــد  حــرف  و...  ســلیمانی 

بگوییــم. خودمــان  این کــه  تــا  می نشــیند 
ــر  ــی، ماه ــلطان تکریت ــد س ــا مانن ــیاری از اینه بس
عبدالرشــید و دیگــران ُمردنــد ولــی افــرادی مثــل 
وفیــق الســامرایی هنــوز هســتند و بایــد ســعی 
کــرد از آنهــا مصاحبــه گرفــت، بایــد مســتندهایی 

ســاخت کــه اینهــا بیاینــد در آن صحبــت کننــد.
بودیــم،  عــراق  در  قاســمی  ســعید  بــا  بــار  یــک 
گفتیــم بگردیــم ببینیــم می توانیــم چنــد کتــاب 
می خواهنــد  انــگار  دیدیــم  کنیــم،  پیــدا  جنگــی 
هــر  کننــد،  پــاک  ذهنشــان  از  را  ســال   8 ایــن 
و  می رونــد  طفــره  می کنیــد  آنهــا  از  هــم  ســؤالی 
جــواب نمی دهنــد و هیــچ کتابــی هــم ندیدیــم.
  فرماندهانشــان هــم کتــاب خاطــرات زیــادی 

ندارنــد.
اگــر هــم هســت، در اردن و قطــر چــاپ شــدند 
و ربطــی بــه خــود انتشــارات عراقــی نــدارد. چنــد 
خبرنــگار آمریکایــی ایــن افــراد را گیــر آوردنــد و بــا 
آنهــا مصاحبــه کردنــد ، این طــور نیســت کــه مثــاًل 

دولــت عــراق ایــن کار را کــرده باشــد.
اگــر بــه شــما بگوینــد می توانیــد یــک نفــر از    
فرماندهــان جنــگ را انتخــاب کنیــد و خاطراتــش 
چه کســی  بــا  داریــد  دوســت  بنویســید  را 

کنیــد؟ مصاحبــه 
آقای رشید.

کار  کــدام عملیــات  دوســت داریــد در مــورد    
را  کتابــش  و  بشــوید  آن  جزئیــات  وارد  و  کنیــد 

؟ یســید بنو
مثــاًل عملیــات والفجــر8 کــه آن هــم پیــروزی بــود، 
به قــول معــروف پیــروزی هــزار پــدر و مــادر دارد 
ولــی شکســت یتیــم اســت، مــا تــا اآلن بیشــتر 

ســراغ یتیم هــا رفتیــم.
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روایت جنگ جنگروایتها

ویژه نامه تسنیم به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس

گزارش تسنیم از بزرگترین مرکز اسنادی دفاع مقدس

چگونه می توان به اسناد سپاه 
دسترسی پیدا کرد؟

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس که پیشتر با عنوان مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقاب اسامی شناخته می شد، 
 40ساله دارد و شاکله اصلی این مرکز از سال های نخست جنگ تحمیلی شکل گرفت. با آغاز جنگ تحمیلی و پس از 

ً
پیشینه ای تقریبا

ع آن، دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقاب اسامی با هدف نگارش تاریخ انقاب اسامی، اقدام به تأسیس بخش جنگ در  مدتی از شرو
ح و اجرایی شد. این دفتر کرد. ایده این کار در دوره مدیریت مرحوم سردار ابراهیم حاجی  محمدزاده )اولین رئیس دفتر سیاسی سپاه( مطر

خ بدهد، سپس با مراجعه به افراد مرتبط  شیوه کار تا مقطعی چنین بود که اعضای بخش جنگ دفتر سیاسی سپاه صبر می کردند تا عملیاتی ر
با آن عملیات و فرماندهان تاش می کردند از طریق مصاحبه و جمع آوری مدارک، اسناد آن واقعه یا عملیات را جمع آوری کنند، این روش 

به طور مشخص در رابطه با عملیات های ثامن االئمه)ع( )شکست حصر آبادان( و طریق القدس )آزادسازی بستان( در سال 60 انجام گرفت.

  دســتگیری اولیــن راوی ســپاه توســط ســردار 
رشــید!

پــس از اجــرای یکــی از ایــن عملیات هــا، یکــی از 
افــراد دفتــر سیاســی ســپاه کــه ایــن روزهــا او و 
امثــال او را راوی می نامنــد، در یکــی از یگان هــا 
مشــغول ضبــط مکالمــات بی ســیم ها بــود کــه 
می شــود،  دســتگیر  رشــید  غالمعلــی  توســط 
رئیــس  حاجی محمــدزاده  اطــالع  بــه  موضــوع 
ضمــن  او  می رســد.  ســپاه  سیاســی  دفتــر 
فرمانــده  رضایــی  محســن  بــا  تمــاس  برقــراری 
همــراه  مســئله  پیگیــری  بــرای  ســپاه،  وقــت 
جنــوب  جبهه هــای  عــازم  درودیــان  محمــد  بــا 

فرماندهــان  جلســات  از  یکــی  در  می شــود. 
ح می شــود، محســن  ارشــد ســپاه، موضــوع مطــر
رضایــی می گویــد »ایــن افــراد قــرار اســت پــس 
هــدف  بــا  و  کننــد  پیــدا  حضــور  عملیات هــا  از 
و  اســناد  جمــع آوری  بــه  انقــالب  تاریخ نــگاری 
ازایــن رو  بپردازنــد،  مصاحبــه  انجــام  و  مــدارک 
باشــند.« داشــته  را  الزم  همــکاری  فرماندهــان 

  پیشنهاد حسن باقری؛ یک گام به جلو!
خطــاب  جلســه  آن  در  باقــری  حســن  شــهید 
بــه محســن رضایــی می گویــد: »اگــر ایــن افــراد 
مــورد اعتمــاد هســتند، چــرا پــس از عملیات هــا 
بیاینــد؟ بهتــر اســت قبــل از آغــاز عملیات هــا و 

حضــور  فرماندهــان  کنــار  ح ریــزی  طر هنــگام  از 
داشــته باشــند و بــه ثبــت و ضبــط تمــام وقایــع 
را  جنــگ  تاریخ نــگاری  هــم  کار  ایــن  بپردازنــد. 
مــا  اینکــه  هــم  و  می کنــد  دقیق تــر  و  کامل تــر 
می توانیــم  آنــان  نوشــته های  از  فرماندهــان 
کنیــم«.  اســتفاده  بعــدی  عملیات هــای  بــرای 
تصویــب  مــورد  باقــری  حســن  پیشــنهاد  ایــن 
عملیــات  از  و  گرفــت  قــرار  ارشــد  فرماندهــان 
فتح المبیــن، راویــان پیــش از آغــاز عملیــات کنــار 

کردنــد. پیــدا  حضــور  فرماندهــان 
از آن عملیــات، راویــان کنــار فرماندهــان بودنــد و 
ــا  ــد، همه ج ــرکت می کردن ــات ش ــی جلس در تمام
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را  اتفاقــات  همــه  و  می رفتنــد  فرماندهــان  بــا 
پــس  می کردنــد.  ضبــط  و  ثبــت  فرمانــده  کنــار 
طریــق  از  کار  نواقــص  نیــز  عملیــات  انجــام  از 
مصاحبــه برطــرف می شــد و اســنادی هــم کــه در 
حاشــیه عملیــات وجــود داشــت، توســط راویــان 
جمــع آوری می شــد، ایــن روش تــا پایــان جنــگ 
ادامــه داشــت و متناســب بــا شــدت یــا وســعت 
بخــش  جنــگ،  وقایــع  ســرعت  و  عملیات هــا 
جنــگ دفتــر سیاســی ســپاه نیــز توســعه پیــدا 

کــرد.
از ســال 1363 کــه کار بخــش جنــگ گســترده تر 
ســپاه  بدنــه  در  مدیریتــی  تغییــرات  و  شــد 
آمــد، بخــش جنــگ بــا حــدود 200 نفــر  به وجــود 
ــپاه  ــی س ــر سیاس ــر دفت ــر نظ ــد از زی راوی و کارمن
و  مطالعــات  »مرکــز  عنــوان  بــا  و  شــد  ج  خــار
تحقیقــات جنــگ« زیــر نظــر فرماندهــی کل ســپاه 
ســاماندهی  و  گرفــت  قــرار  رضایــی(  )محســن 
شــد، ایــن اقــدام موجــب شــد نــگاه حاکــم بــر آن 
بخــش کــه بیشــتر سیاســی و بین المللــی بــود 
بــه نــگاه نظامــی تغییــر یابــد و مرکــز بیشــتر نــگاه 
نظامــی بــه مســئله جنــگ داشــته باشــد، البتــه از 
موضوعــات سیاســی، بین المللــی، اقتصــادی و 

اجتماعــی نیــز غافــل نشــد.
  راویان چه چیزهایی را در جنگ ثبت کردند؟

مهمتریــن اقداماتــی کــه راویــان در عملیات هــا 
و در طــول دوران جنــگ انجــام می دادنــد، ثبــت 
اتفاقــات و اســناد و  و ضبــط تمامــی جلســات، 

ــود. ــدارک ب م
راویــان در هــر عملیــات، از مرحلــه تصمیم گیــری 
فرماندهــان  کنــار  عملیــات  تثبیــت  تــا  ابــالغ  و 
باالدســتی  یــا  مرکــزی  قــرارگاه  از  آنــان  بودنــد. 
داشــتند  حضــور  مســتقل  تیپ هــای  تــا 
برخــی  در  فعالیــت،  حجــم  بــه  وابســته  و 
بودنــد،  فعــال  راوی  دو  یگان هــا  و  قرارگاه هــا 
)عبــور  والفجــر8  عملیــات  در  مثــال  به طــور 
قــرارگاه  در  راویــان  فــاو(  آزادســازی  و  ارونــد  از 
تابعــه  قرارگاه هــای  خاتم االنبیــاء)ص(،  مرکــزی 
)قرارگاه هــای کربــال، نــوح و قــدس( و یگان هــای 
عملیاتــی و کنــار فرماندهانــش حضــور داشــتند.
کاســت  نوارهــای  بــا  اینکــه  بــر  عــالوه  راویــان 
جلســات  تمامــی  ضبط صــوت  دســتگاه  و 
می کردنــد،  ضبــط  را  بی ســیم  مکالمــات  و 
کــه  داشــتند  اختیــار  در  نیــز  دفترچه هایــی 
احــواالت  حتــی  و  اتفاقــات  رویدادهــا،  تمامــی 
آن  در  مأموریــت  پایــان  تــا  نخســت  روز  از  را 
نیــز  عملیــات  از  پــس  و  حیــن  در  می نوشــتند، 
بــا اجــازه فرمانــده، اســناد و مــدارک مربــوط بــه 
آن عملیــات اعــم از نامــه، کالــک، نقشــه و... را 

می کردنــد. جمــع آوری 
کــه  زمانــی  و  مأموریــت  پایــان  از  پــس  آنــان 
آن  براســاس  بازمی گشــتند،  تهــران  بــه 
یادداشــت ها، نوارهــا و اســناد و هــر آن چیــزی 
کــه دیــده، شــنیده و درک کــرده بودنــد اقــدام بــه 

نــگارش گــزارش آن عملیــات در قــرارگاه و یــگان 
مربوطــه می کردنــد، البتــه از عملیــات کربــالی5 
بــه بعــد، دو گــزارش پــس از هــر عملیــات توســط 
گــزارش نخســت،  کــه  راویــان نگاشــته می شــد 
گــزارش تعجیلــی بــود و بایــد بالفاصلــه پــس از 
پایــان مأموریــت نوشــته می شــد و گــزارش دوم، 

بــود. تفصیلــی  گــزارش 
بــه اینکــه در تمامــی لحظــات  بــا توجــه  راویــان 
جنــگ و نبــرد کنــار فرماندهــان بودنــد و هــر آنجــا 
کــه فرماندهــان می رفتنــد، بایــد پابه پــای او نیــز 
می رفتنــد، از خطــر در امــان نبودنــد و هــر لحظــه 
ممکــن بــود مــورد اصابــت تیــر یــا ترکــش گلولــه 
از  نفــر   17 ازایــن رو  بگیرنــد،  قــرار  خمپــاره ای  و 
در  جنــگ  تحقیقــات  و  مطالعــات  مرکــز  راویــان 
طــول دوران دفــاع مقــدس و طــی عملیات هــای 
بــه شــهادت رســیدند و بســیاری نیــز  مختلــف 

مجــروح و جانبــاز شــدند.
  اسناد منحصربه فرد مرکز اسناد جنگ

و  راویــان  دفاتــر  ضبط شــده،  نوارهــای 
اســناد  کــه مرکــز  را  گزارش هــای عملیات هایــی 
و تحقیقــات دفــاع مقــدس دارد در هیــچ مرکــز 
منحصربه فــرد  و  کــرد  پیــدا  نمی تــوان  دیگــری 
اســت؛ چراکــه آن اســناد توســط اعضــای آن مرکــز 
و در دوران جنــگ،  اســت  ثبــت شــده  و  تهیــه 
ــن  ــه چنی ــدام ب ــری اق ــازمان دیگ ــز و س ــچ مرک هی

اســت. نکــرده  کاری 
توســط  اســناد  ایــن  اینکــه  به دلیــل  همچنیــن 
راویــان کــه بــا مســائل نظامــی آشــنایی داشــتند 
به لحــاظ  اســت،  شــده  گویاســازی  و  ثبــت 
تخصصــی و عمومــی آمــاده بهره بــرداری هســتند 

نیســتند. گنــگ  و 
دفتــر  کــه  مدتــی  تــا  شــد  گفتــه  کــه  همان طــور 

سیاســی ســپاه متولــی بخــش جنــگ و راویــان 
بــود، عــالوه بــر مســئله جنــگ، بــه بخش هــا و 
جنبه هــای دیگــر جنــگ هــم می پرداخــت، امــا از 
ســال 62 کــه همــه چیــز بــر محــور جنــگ متمرکــز 
شــد، بیشــتر گرایــش راویــان هــم بــه ُبعــد نظامــی 
جنــگ معطــوف شــد. عمــده اتفاقــات در صحنــه 
نبــرد، تحــوالت نظامــی بــود و اگــر هــم بــه مســائل 

کــه  بــود  حــدی  در  می شــد،  پرداختــه  سیاســی 
ح  مطــر فرماندهــان  جلســات  و  گفتگوهــا  در 
می شــد، بنابرایــن صبغــه نظامــی داشــتن یکــی 
از ویژگی هــای منابــع و مــدارک موجــود در مرکــز 

ــت. اس
تحقیقــات  و  اســناد  مرکــز  منابــع  اگرچــه  البتــه 
امــا  هســتند،  منحصربه فــرد  مقــدس  دفــاع 
جنــگ،  در  به هرحــال  دارنــد،  محدودیــت 
بــوده  دیگــری  اتفاقــات  و  تحــوالت  عوامــل، 
اســت کــه از چشــم راویــان و تــوان ثبــت و ضبــط 
راویــان  مثــال  به طــور  اســت،  مانــده  دور  آنــان 
در ارتبــاط بــا مســائل ارتــش آنچــه در جلســات 
و ارتباطــات مشــترک اتفــاق می افتــاد، منابــع را 
جمــع آوری می کردنــد، امــا آنچــه در بدنــه ارتــش 
از تحــوالت  کــه بخــش  مهمــی  اتفــاق می افتــاد 
جنــگ اســت، اســنادی در مرکــز نیســت، ایــن 
نقــص در مــورد رده هــای تخصصــی هــم وجــود 
مهندســی  بــا  رابطــه  در  مثــال  به طــور  دارد، 
پشــتیبانی  و  لجســتیک  رزمــی،  بهــداری  رزمــی، 
و همچنیــن مســائل مربــوط بــه نیــروی هوایــی 
و دریایــی، جنــگ شــهرها و موضوعاتــی از ایــن 
قبیــل منابــع مرکــز دچــار ضعــف و کمبــود اســت؛ 
البتــه در مرکــز در حــوزه تاریــخ شــفاهی اقداماتــی 
در رابطــه بــا ایــن موضوعــات و رده هــا در حــال 
انجــام اســت کــه در بخــش دوم گــزارش بــه آن 

پرداخــت. خواهیــم 
چگونــه  و  چیســت  مقــدس  دفــاع  اســناد    

می شــود؟ نگهــداری 
در  راویــان  کــه  مدارکــی  و  اســناد  مجموعــه 
مقــدس  دفــاع  دوران  در  و  عملیات هــا  طــول 
گزارش هــا  آن  به اضافــه  کردنــد،  ضبــط  و  ثبــت 
و  مطالعــات  مرکــز  آرشــیو  در  دفترچه هــا  و 
تحقیقــات جنــگ ســپاه نگهــداری شــد، عــالوه بــر 
آن هــر ســند و مدرکــی هــم کــه در رابطــه بــا جنــگ 
؛ چــه از منابــع آشــکار و چــه  بــود و از گوشــه و کنــار
از منابــع غیرآشــکار بــه دســت مرکــز می رســید، 

می شــد. نگهــداری  و  آرشــیو  مرکــز  در 
ازایــن رو امــروزه مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع 
و  اســناد  از  بزرگــی  مخــزن  و  آرشــیو  مقــدس، 
گونــه   12 در  اســناد  آن  کــه  دارد  جنــگ  مــدارک 
)35 هــزار  نوارهــا  کــه  اســت  شــده  دســته بندی 
 215 و  )یک هــزار  راویــان  دفاتــر   ،) نــوار  218 و 
(، گزارش هــای عملیات هــا، اســناد نظامــی  دفتــر
توســط  کــه  گزارشــی  و  نامــه  بــرگ،  )505هــزار 
باشــد(،  شــده  نوشــته  جنــگ  فرماندهــان 
کالــک   581 و  )10هــزار  نقشــه ها  و  کالک هــا 
قطعــه   300 و  )28هــزار  عکس هــا  نقشــه(،  و 
)38هــزار  ادواری  نشــریات  و  فیلم هــا  عکــس(، 

هســتند. آن هــا  مهمتریــن  نســخه( 
مرکــز  آرشــیو  بخــش  مدیــر  بغــدادی  خانــم 
اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس، دو بخــش 
اســناد  مهمتریــن  را  راویــان  دفاتــر  و  نوارهــا 
می دانــد؛ چــرا کــه بیــش از همــه مــورد اســتقبال 

17 نفر از راویان مرکز 
مطالعات و تحقیقات جنگ 
در طول دوران دفاع مقدس 
و طی عملیات های مختلف 
به شهادت رسیدند و 
بسیاری نیز مجروح و جانباز 
شدند.



18

روایت جنگ جنگروایتها

ویژه نامه تسنیم به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس

قــرار  جنــگ  محققــان  و  پژوهشــگران  توجــه  و 
گرفتــه اســت. داود رنجبــر از راویــان جنــگ و از 
پژوهشــگران مرکــز نیــز معتقــد اســت کــه نوارهــا 
بهتریــن اســناد هســتند، چراکــه اطالعــات بســیار 
خــوب و دســِت اولی را بــه محقــق و پژوهشــگر 

می دهــد.
22هــزار  حــدود  تاکنــون  بغــدادی،  گفتــه  طبــق 
و  متــن(  بــه  صــوت  )تبدیــل  پیاده ســازی  نــوار 
نوارهــا  باقــی  پیاده ســازی  و  شــده  گویاســازی 
در حــال انجــام اســت و یــا در دســتور کار قــرار 
بیشــتر  اینکــه  بــه  توجــه  »بــا  می گویــد:  او  دارد. 
نوارهــا مربــوط بــه جلســات و مکالمــات بی ســیم 
افــراد بســیاری صحبــت  آن نوارهــا  اســت و در 
و  می آیــد  به وجــود  همهمــه  گاهــی  و  می کننــد 
دشــوار  صداهــا  صاحبــان  شــناخت  تشــخیص 

ــوار به صــورت دقیــق و  اســت، پیاده ســازی هــر ن
کامــل زمــان زیــادی می بــرد. البتــه هــر نــوار پــس 
دیگــر  یــا  مربوطــه  راوی  توســط  پیاده ســازی  از 
صاحبــان  یعنــی  می شــود؛  گویاســازی  راویــان 
صداهــا تشــخیص داده می شــوند و اصطالحــات 
نظامــی و تخصصــی در متــن پیاده شــده بررســی 

نیــاز اصــالح می شــوند.« و در صــورت 
پــس  به خصــوص  و  جنــگ  دوران  طــول  در 
مطالعــات  مرکــز  آرشــیو  بخــش  آن،  پایــان  از 
راســتای  در  را  اقداماتــی  جنــگ  تحقیقــات  و 
نگهــداری، ارتقــای اســناد و امــکان بهره بــرداری 
بهتــر انجــام داد، از جملــه اینکــه تمامــی کالک هــا 
و نقشــه ها توســط کارشناســان جغرافیایــی در 
یــک مقیــاس واحــد بازتولیــد و همــراه بــا نســخه 
مرکــز  آرشــیو  در  نقشــه ها  و  کالک هــا  اصلــی 

شــد. ذخیره ســازی 
ســندهای نظامــی نیــز باتوجــه بــه کثــرت آن در 
ماننــد  موضوعــی  و  مختلــف  دســته بندی های 
حملــه شــیمیایی عــراق بــه حلبچــه، مهــران در 
جنــگ و عملیــات کربــالی چهــار تقســیم بندی 
به صــورت  نظامــی  اســناد  اینکــه  ضمــن  شــد، 
تمــام  یعنــی  اســت،  شــده  آرشــیو  هــم  روزانــه 
اســناد مربــوط بــه یــک روز را می تــوان دریافــت 

و  شــدند  شناســنامه دار  نیــز  عکس هــا  کــرد. 
اینکــه  ماننــد  عکس هــا  از  هرکــدام  جزئیــات 
منطقــه  کــدام  بــه  مربــوط  عکس هــا  از  هریــک 
عکــس  در  چه کســانی  و  اســت  تاریخــی  چــه  و 

ثبــت شــد. حضــور دارنــد، 
نیــز  مــدارک  و  اســناد  از  بهتــر  نگهــداری  بــرای 
امکانــات و فضــای مناســبی تعبیــه شــده اســت. 
نوارهــا و فیلم هــا بــرای اینکــه مغناطیس شــان 
نگهــداری  چوبــی  ُکمدهــای  در  نــرود،  بیــن  از 
ضمــن  می شــوند،  دورگردانــی  بــار  دو  ســالی  و 
بــار  یــک  فیلم هــا  و  نوارهــا  تمامــی  از  اینکــه 
نوارهــا  اصــل  کنــار  و  اســت  شــده  گرفتــه  کپــی 

می شــود. نگهــداری 
و  اســناد  نگهــداری  بــرای  کــه  هــم  ســاختمانی 
به لحــاظ  اســت،  شــده  گرفتــه  نظــر  در  مــدارک 

خاصــی  شــرایط  حریــق  اطفــای  و  رطوبــت  دمــا، 
در  حضــور  زمــان  در  را  تفــاوت  ایــن  و  دارد 
کــرد.  حــس  می تــوان  به خوبــی  ســاختمان 
به گفتــه خانــم بغــدادی شــرایط نگهــداری اســناد 
شــیمی  کارشناســان  توســط  مــدام  مــدارک،  و 

می شــود. بررســی 
یــا در طــول  و  ابتــدا  از  کاغــذی  از اســناد  برخــی 

پارگــی،  از جملــه  به دلیــل مشــکالتی  نگهــداری 
زنگ زدگــی و یــا هــر چیــز دیگــر کــه آن را آلودگــی 
بــرای  اســت.  مرمــت  نیازمنــد  می نامنــد، 
آلودگی هــا  ابتــدا  اســناد،  ایــن  بهتــر  نگهــداری 
رفــع می شــوند و اگــر ســندی پــاره شــده اســت، 
بــا  و  اســت  کاغــذ  آن  هم رنــگ  کــه  کاغــذی  بــا 
اســتفاده از رنگ هــای طبیعــی و چســب تی شــو، 

می شــود. مرمــت 
ــود.  ــام می ش ــه ای انج ــز رایان ــت نی ــی از مرم بخش
تعــداد زیــادی از اســناد جنــگ، بــه روی کاغذهــای 
کاغذهــای  همچــون  کــه  هســتند  استنســیل 
روی  نوشــته های  عابربانک هــا،  و  خودپردازهــا 
آن پــس از مدتــی پــاک و یــا کم رنــگ شــده اســت. 
و  نرم افزارهــا  از  اســتفاده  بــا  رایانــه ای  مرمــت 
را  کاغــذ  روی  تکنیک هــای خــاص، نوشــته های 

می کنــد. بازگردانــی 
اســناد  مرکــز  منابــع  بــه  می تــوان  چگونــه    

کــرد؟ پیــدا  دسترســی 
و  اســناد  مرکــز  آرشــیو  بخــش  در  حضــور 
و  حفــظ  به دلیــل  مقــدس  دفــاع  تحقیقــات 
آن  کارکنــان  بــرای  تنهــا  نگهــداری بهتــر اســناد 
خــاص  میهمانــان  و  مرکــز  مدیــران  و  بخــش 
از  بتــوان  اینکــه  بــرای  امــا  اســت؛  امکان پذیــر 
اســناد  و  کــرد  اســتفاده  به راحتــی  اســناد  آن 
نیــز دچــار خدشــه نشــوند، تمامــی اســناد اعــم 
ســند  کالــک،  نقشــه،  عکــس،  فیلــم،   ، نــوار از 
تبدیــل  دیجیتــال  محتــوای  بــه  و...  نظامــی 
شــده اند، حتــی آن اســناد و نوارهایــی هــم کــه 
هنــوز گویاســازی نشــده اند، به حالــت دیجیتــال 
حتــی  کــه  پژوهشــگران  نه تنهــا  و  درآمده انــد 
کارکنــان آن بخــش نیــز دیگــر در تمــاس بــا اصــل 

نیســتند. مــدرک  و  ســند 
همچنیــن باتوجــه بــه اینکه دو ســاختمان اصلی 
مرکــز کــه در خیابــان  ظفــر و در نزدیکــی میــدان 
آرشــیو  ســاختمان  از  و  دارد  قــرار  هفِت تیــر 
اســناد کــه در محــل نظامــی و حفاظت شــده قــرار 
جســت وجو  بــرای  ســامانه ای  جداســت،  دارد، 
قابــل  و  شــده  تعبیــه  اســناد  بــه  دســتیابی  و 

اســتفاده داخلــی در مرکــز اســت.
و  اســناد  مرکــز  محققــان  و  پژوهشــگران 
تحقیقــات دفــاع مقــدس، بــا جســت وجو در ایــن 
ســامانه، فایل هــای دیجیتــال اســناد مــورد نیــاز 
را دریافــت می کننــد کــه می تواننــد آن فایل هــا را 

بــرای خــود چــاپ کننــد.
پژوهشــگران و محققانــی هــم کــه کارمنــد مرکــز 
نیســتند،  مقــدس  دفــاع  تحقیقــات  و  اســناد 
بــا نامه نــگاری بــا مدیریــت مرکــز می تواننــد بــه 
اســناد دسترســی پیــدا کننــد. بغــدادی می گویــد: 
»در دوره مدیریــت جدیــد یعنــی مدیریــت آقــای 
نائینــی دسترســی بــه اســناد بــرای پژوهشــگران 
بیرونــی فراهــم شــده اســت و افــراد و ســازمان ها 
ســپاه  مختلــف  بخش هــای  به خصــوص 
نشــر  و  ثــار  آ حفــظ  ســازمان های  همچــون 

راویان در ارتباط با مسائل 
ارتش آنچه در جلسات و 
ارتباطات مشترک اتفاق 
می افتاد، منابع را جمع آوری 
می کردند، اما آنچه در بدنه 
ارتش اتفاق می افتاد که 
بخش  مهمی از تحوالت 
جنگ است، اسنادی در مرکز 
نیست.
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یــک  بــا  اســتان ها  مقــدس  دفــاع  ارزش هــای 
نامه نــگاری می تواننــد بــه اســناد دسترســی پیــدا 

کننــد.«
مســتقل  پژوهشــگر  یــک  اینکــه  البتــه 
شناخته شــده  کمتــر  یــا  و  شناخته شــده 
ایــن اســناد دسترســی  بــه  چه مقــدار می توانــد 
گلعلــی  امــا  اســت،  ارزیابــی  نیازمنــد  کنــد  پیــدا 
ح  مطــر نویســندگان  و  پژوهشــگران  از  بابایــی 
حــوزه دفــاع مقــدس می گویــد: »بعــد از این کــه 
آقــای نائینــی بــه مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع 
مقــدس آمــد دِر مرکــز را بــه روی همــه بــاز کــرد... 
کار  کــه  افــرادی  بــرای  دسترســی   

ً
طبیعتــا البتــه 

شــخصی می کننــد کمــی ســخت تر اســت. اصــواًل 
بــه اســناد ســخت اســت و چنــدان  دسترســی 
آســان نیســت ولــی اآلن بــا شــکلی کــه در مرکــز 
شــده  آســان تر  خیلــی  آمــده  به وجــود  اســناد 
اســت و راحت تــر می تــوان بــه اســناد دسترســی 

کــرد.« پیــدا 
پایــگاه  بــه روی  نیــز  اســناد  از  تعــدادی  البتــه 
دفــاع  تحقیقــات  و  اســناد  مرکــز  اطالع رســانی 
http://www. اینترنتــی  به نشــانی  مقــدس 
بــرای  کــه  شــده  بارگــذاری   defamoghaddas.ir

اســت. دسترســی  قابــل  مــردم  عمــوم 
  آیا اسناد مرکز طبقه بندی شده است؟

در  بســیاری  بحث هــای  گذشــته  ســال های  در 
مــورد اینکــه آیــا اســنادی هــم از جنــگ اســت کــه 
همچنــان طبقه بنــدی محرمانــه داشــته باشــد، 
ح شــده اســت. بغــدادی می گویــد: »اســناد  مطــر
داشــتند  وجــود  مرکــز  در  بســیاری  محرمانــه 
از  را  خــود  طبقه بنــدی  زمــان،  گذشــت  بــا  کــه 
ــتند  ــنادی هس ــان اس ــا همچن ــد، ام ــت دادن دس
کــه طبقه بنــدی دارنــد و امــکان انتشــار آنــان و 

دسترســی بــرای همــه وجــود نــدارد.«
  سپاه چگونه جنگ را روایت می کند؟

تاریــخ  نــگارِش  هــدف  بــا  ســپاه  کــه  آنجایــی  از 
بخــِش  تحریــف،  بــا  و مقابلــه  و جنــگ  انقــالب 
و  انداخــت  بــه راه  سیاســی  دفتــر  در  را  جنــگ 
ســپس بــه مرکــز مطالعــات و تحقیقــات جنــگ 
بــر جمــع آوری  ابتــدا عــالوه  از همــان  ارتقــا داد، 
اســناد، تحقیــق و پژوهــش در مــورد جنــگ را در 
دســتور کار خــود قــرار داد و بــه بیــاِن روایــت خــود 

پرداخــت. جنــگ  از 
تحقیقاتــی  و  پژوهشــی  فعالیت هــای  اگرچــه 
شــد،  آغــاز  مقــدس  دفــاع  دوران  از  مرکــز  ایــن 
ثــار تولیــدی ایــن مرکــز مربــوط  آ امــا مهمتریــن 
به خصــوص  و  جنــگ  از  پــس  دوران  بــه 
ســال  چنــد  در  اســت.  گذشــته  ســال های 
گذشــته حجــم تولیــدات مرکــز چنــد برابــر شــده، 
ــوی  ــه و از س ــش یافت ــی افزای ــای پژوهش پروژه ه
فرماندهــی کل ســپاه مأموریت هــای دیگــری هــم 
ــز  ــن مرک ــه ای ــدس ب ــاع مق ــوع دف ــر موض ــالوه ب ع

اســت. شــده  واگــذار 
مرکــز  پژوهشــی  گروه هــای  منظــور  همیــن  بــه 

 4 اکنــون  و  اســت  کــرده  پیــدا  تازه تــری  شــکل 
اجتماعــی  فرهنگــی  نظامــی،  مطالعــات  گــروه 
و  شــفاهی  تاریــخ  غیرنظامــی(،  )مطالعــات 
فعالیت هــای  انجــام  مشــغول  روزشــمار 

هســتند. تحقیقاتــی  و  پژوهشــی 
روایــت  چگونــه  را  جنــگ  نبردهــای  ســپاه    

؟ می کنــد
باتوجــه بــه اینکــه مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع 
مقــدس وابســته بــه ســپاه و یــک نهــاد نظامــی 
و  مهمتریــن  نظامــی  مطالعــات  گــروه  اســت، 
باســابقه ترین گــروه ایــن مرکــز اســت. هرچنــد 
پژوهش هــای  انجــام  بــه  دارد  تــالش  مرکــز 
داشــته  خــاص  توجــه  هــم  اجتماعــی  فرهنگــی 
مطالعــات  گــروه  هم تــراز  را  گــروه  ایــن  و  باشــد 
ــز  ــه مرک ــه اینک ــه ب ــا باتوج ــد، ام ــرار بده ــی ق نظام

مطالعــات و تحقیقــات جنــگ، از ابتــدا رویکــرد 
نظامــی بــه جنــگ داشــته و بــا همیــن رویکــرد 
تربیــت  و  مــدارک  و  اســناد  جمــع آوری  بــه  هــم 
می رســد  به نظــر  اســت،  پرداختــه  پژوهشــگر 
مســیر ســخت و پــر فــراز و نشــیبی پیــِش رو دارد.
به نــام  جوانــی  نظامــی  مطالعــات  گــروه  مدیــر 
او  اســت.  بازرگانــی  اکبرپــور  محمدجــواد 
ایــن  بخش هــای  یــا  و  پژوهشــی  میزهــای 
کارنامه هــا،  نبردهــا،  و  عملیات هــا  را  گــروه 

اطلس هــا  و  یگان هــای ســپاه  شناســنامه های 
کارنامه هــا  از  اکبرپــور  منظــور  برمی شــمرد. 
مباحثــی همچــون اســتراتژی نظامــی، مقاومــت 
بــر  تکیــه  بــا  جنــگ  در  دولــت  نقــش  مردمــی، 
تخصصــی  واحدهــای  کارنامــه  نظامــی،  صبغــه 
مخابــرات،  توپخانــه،  زرهــی،  همچــون  ســپاه 
ســپاه  ســه گانه  قــوای  کارنامــه  و  و...  موشــکی 
یعنــی نیروهــای زمینــی، دریایــی و هوایــی ســپاه 
جاذبــه  کــه  هــم  اطلس هــا  اســت.  جنــگ  در 
عملیات هاســت.  بــا  رابطــه  در  دارد  بصــری 
اطلــس جنــگ ایــران و عــراق )فشــرده نبردهــای 
اطلــس  و  خرمشــهر  حماســه  اطلــس  زمینــی(، 
اطلس هــای  مهمتریــن  شــهرها  جنــگ  آمــاری 

اســت. مرکــز  ایــن  توســط  منتشرشــده 
البتــه اکبرپــور بــا اشــاره بــه اینکــه روش پژوهــش 

گــروه، مســتندنگاری توصیفــی اســت،  در ایــن 
مســتندنگاری   ، دیگــر منظــری  »از  می گویــد: 
آن  نــوع  یــک  اســت؛  نــوع  دو  گــروه  ایــن  در 
مســتندنگاری توصیفــِی تفصیلــی و متن محــور 
اســت کــه نمونــه اثــری آن نبــرد طریق القــدس 
نیــز  دیگــر  نــوع  اســت.  رزاق زاده  امیــر  نوشــته 
شــامل  کــه  اســت  اجمالــی  مســتندنگاری 
در  بــود«.  خواهــد  شناســنامه ها  و  اطلس هــا 
خصــوص اطلس هــا، ایــن گــروه عــالوه بــر اطلــس 
نبردهــا و مناطــق عملیاتــی همچــون خرمشــهر 
محمــد   27 لشــکرهای  اطلــس  آبــادان،  و 
ثــاراهلل)ع(، 31 عاشــورا و 7   41 رســول اهلل)ص(، 
)عــج( را منتشــر کــرده اســت  حضــرت ولی عصر
ایــن  کــه مــورد توجــه فرماندهــان و رزمنــدگان 
یگان هــا قــرار گرفتــه اســت. در ایــن اطلس هــا 
ارتقــا و نقــش یگان هــا  چگونگــی شــکل گیری، 
از  اســتفاده  بــا  مختلــف  عملیات هــای  در 
، نقشــه، جــدول و  جذابیت هــای بصــری )تصویــر

اســت. شــده  داده  ح  شــر  ) نمــودار
کــدام  کــه هــر  حــدود 160 ابرموضــوع پژوهشــی 
شــامل  را  پژوهشــی  موضــوع  چنــد  می توانــد 
شــود، بــرای گــروه مطالعــات نظامی تعریف شــده 
اســت کــه هرکــدام از موضوعــات در قالــب پــروژه 

پژوهشــگران و محققانــی 
کــه کارمند مرکز اســناد و 
تحقیقــات دفــاع مقدس 
نیســتند، بــا نامه نگاری با 
یــت مرکــز می توانند  مدیر
به اســناد دسترســی پیدا 
. کنند
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یــا چنــد پژوهشــگر داخلــی  یــک  بــه  پژوهشــی 
مرکــز و حتــی بیــرون از مرکــز ســپرده می شــود. 
بــرای هــر پــروژه نیــز یــک ناظــِر روش تحقیــق و 
یــک مشــاور نظامــی در نظــر گرفتــه خواهــد شــد. 
اکبرپــور می گویــد تاکنــون پژوهــش حــدود 60 تــا 
آغــاز شــده و در حــال  از موضوعــات  70 درصــد 

تدویــن اســت.
طرح نامــِه )پروپــوزال( تولیــِد اثــر را پــس از نــگارش 
و تأییــد توســط گــروه، در شــورای مطالعــات نظامــی 
دفــاع  دوران  در  ســپاه  ارشــد  فرماندهــان  کــه 
مقــدس اعضــای آن هســتند مطــرح و فرماندهــان 
مالحظــات و نــکات خــود را بیــان می کننــد، ســپس 
نویســنده بــا دریافــت اســناد، اقــدام بــه نــگارش 
اکبرپــور  کــرد.  خواهــد  آن  مختلــف  فصل هــای 
غ التحصیــالن  می گویــد: »دانشــجویان دکتــرا و فار
روش هــای  بــه  کــه  ارشــد  کارشناســی  مقطــع 
پژوهــش تاریخی تســلط داشــته و بــا دفاع مقدس 
آشــنا باشــند، می تواننــد مجــری پروژه هــای ایــن 

گــروه باشــند.«
اگرچــه مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس 
وابســته بــه ســپاه اســت، امــا ایــن مرکــز مدعــی 
نقــش  مشــترک  عملیات هــای  در  کــه  اســت 
نظــر  در  ثــار  آ در  را  ســازمان ها  دیگــر  و  ارتــش 
»تمامــی  می گویــد:  اکبرپــور  اســت.  گرفتــه 
ارتــش،  ســپاه،  از  اعــم  نبــرد  صحنــه  بازیگــران 
و...  کمیتــه  ژاندارمــری،  ســازندگی،  جهــاد 
و  نقــش  داشــته اند،  نقــش  کــه  به انــدازه ای 
ح داده شــده و خواهــد  ثــار شــر عملکــرد آنــان در آ

شــد.«
تمامــی  کــه  دارد  تأکیــد  مرکــز  همچنیــن 
از  اعــم  مقــدس  دفــاع  عملیات هــای 
و  شــده  منجــر  پیــروزی  بــه  کــه  عملیات هایــی 
آن عملیات هایــی کــه بــه پیــروزی منجــر نشــده 
اســت  بــوده  کــه  انــدازه ای  همــان  در  اســت، 
مــورد  ایذایــی(  و  محــدود  متوســط،  )بــزرگ، 
پژوهــش و تولیــد اثــر قــرار گرفتــه اســت و خواهد 
گرفــت و هیــچ مالحظــه ای در ایــن رابطــه وجــود 
 ، ثــار نــدارد. در ســال های گذشــته برخــی مراکــز و آ
و  مقدماتــی  والفجــر  همچــون  عملیات هایــی 
بــا موفقیــت  کــه همــراه  ایــن دلیــل  بــه  را  بــدر 
نبــود، عملیات هــای متوســط و محــدود معرفــی 
کردنــد، در حالــی کــه مرکــز معتقــد اســت ایــن 
عملیات هــا، بــزرگ بــود و جدولــی از دســته بندی 
ح زیــر تهیــه و منتشــر کــرده  عملیات هــا به شــر

اســت:
؛ نــگارش خاطــرات مردمــی از    گام جدیــد مرکــز

جنــگ
گــروه مطالعــات فرهنگــی اجتماعــی کــه پیشــتر 
نــام داشــت، نیــز توســط  مطالعــات غیرنظامــی 
مدیریــت  قاضــی  مرتضــی  نــام  بــا  جــوان  یــک 
مرکــز  بــه  گذشــته  ســال های  در  او  می شــود. 
را  گــروه  ایــن  مســئولیت  و  پیوســت  اســناد 
پذیرفــت. او دربــاره چگونگــی ورودش بــه مرکــز 

مســتندنگار  و  خاطره نــگار  »مــن  می گویــد: 
هســتم. رهبــر انقــالب در چهــارم مهــر مــاه ســال 
محضــر  کــه  خاطــره ای  شــب  مراســم  در  و   97
ایشــان برگــزار شــد، پــس از خاطره گویــی خانــم 
خواهــران  بســیج  مســئول  جوشــی  فاطمــه 
از  کــه مــن پیــش  روزهــای محاصــره  آبــادان در 
و  کــردم  تدویــن  و  جمــع آوری  را  او  خاطــرات  آن 
بــا عنــوان »شــماره پنــج« توســط مرکــز منتشــر 
کــه کتاب هــای خاطــرات  شــد، تأکیــد فرمودنــد 
، آقــای نائینــی  صدبرابــر بشــود. پــس از آن دیــدار
مدیــر مرکــز از بنــده خواســتند بــه مرکــز بیایــم و 

بپذیــرم.« را  گــروه  ایــن  مدیریــت 
ســوژه های  دارد  مأموریــت  اکنــون  گــروه  ایــن 
غیرنظامــی دفــاع مقــدس را مشــخص کند و برای 
نــگارش و تولیــد اثــر بــه شناســایی نویســندگان 
ســوژه های  بپــردازد.  کشــور  سراســر  در 
غیرنظامــی ایــن گــروه در ســه بخــش خاطــرات 
از  مردمــی  روایــت  هــر  و  مردمــی  )ســوژه های 
جنــگ(، پژوهــش )پژوهــش غیرنظامــی شــامل 
کشــورهای  اســتان ها و   ، اقشــار نقــش  بررســی 
دیگــر در جنــگ اســت( و ترجمــه )از زبــان فارســی 
دســته بندی  بالعکــس(  و  دیگــر  زبان هــای  بــه 

شــده اســت.
دوره  از  پیــش  مرکــز  کــه  کتاب هایــی  تعــداد 
جدیــد در حــوزه خاطــرات از جنــگ منتشــر کــرده 
بســیار معــدود اســت و کمتــر از 10 عــدد اســت 
سرلشــکر  همســر  خاطــرات  آن هــا  از  یکــی  کــه 
و  پژوهــش  حــوزه  در  البتــه  اســت،  صفــوی 
ثــار متعــددی تولیــد شــده اســت امــا  ترجمــه، آ
ثــار  ح جدیــد تعــداد ایــن آ به گفتــه قاضــی در طــر
هــم بایــد افزایــش یابــد. او همچنیــن می گویــد: 

قالــب  در  را  نقش هــا  پژوهــش،  حــوزه  »در 
و  کرده ایــم  مشــخص  پروژه هــا  و  موضوعــات 
ح، محتــوا و نــگارش بخشــی از پروژه هــا  تهیــه طــر

آغــاز شــده اســت.«
مراحــل  از  بزرگــی  جــدول  اتــاق،  دیــوار  بــه روی 
ــروه  ــن گ ــت. ای ــده اس ــب ش ــا نص ــرای پروژه ه اج
اکنــون بیــش از 50 پــروژه در دســت تألیــف دارد 
آن در مراحــل نخســت قــرار دارد و  کــه بیشــتر 
تعــداد اندکــی بــه مراحــل پایانــی نزدیــک شــده 
ســال  مقــدس  دفــاع  هفتــه  در  البتــه   اســت. 
به نتیجه رســیده  پروژه هــای  اســت  قــرار  جــاری 
طــی  دیگــر  گروه هــای  به همــراه  گــروه  ایــن 
شــود. منتشــر  ســپس  و  رونمایــی  مراســمی، 

در خصــوص اینکــه چه کســانی می تواننــد مجــری و 
نویســنده ایــن پروژه هــا باشــند، قاضــی می گویــد: 
و  باشــند  آشــنا  مقــدس  دفــاع  بــا  کــه  »افــرادی 
بتواننــد اثــر خوبــی تولیــد بکننــد، ســوژه را انتخــاب 

می کننــد و بــه نــگارش اثــر خواهنــد پرداخــت.«
خاطره نــگاری  موضــوع  اینکــه  بــر  عــالوه 
و  نشــرها  برخــی  فعالیت هــای  بــا  همســویی 
مراکــز تاریخــی و انتشــاراتی دفــاع مقــدس دارد، 
و  ســپاه  در  مراکــزی  هــم  نیــز  ترجمــه  حــوزه  در 
مشــغول  ســپاه  از  بیــرون  ســازمان هایی  هــم 
ترجمــه کتاب هــای دفــاع مقــدس بــه زبان هــای 
انگلیســی، عربی، اردو، ترکی، روســی و... هســتند 
کــه البتــه قاضــی تأکیــد دارد »از مــوازی کاری پرهیز 
خواهیــم کــرد و تــالش خواهیــم کــرد ترجمــه از 
ایــن ســو توســط نویســندگان و ناشــران خارجــی، 
براســاس نیازهــای جامعــه هــدف و مخاطبــان 
آن جامعــه و نــه ترجمــه عیــن بــه عیــن کلمــات و 

جمــالت بلکــه تولیــد اثــر صــورت بگیــرد.«
روزشــمار  تدویــن  ؛  مرکــز پــروژه  بزرگتریــن    

جنــگ
بزرگتریــن پــروژه مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع 
مقــدس، تدویــن روزشــمار جنــگ ایــران و عــراق 
روزشــمار  ایــن  از  جلــد  چنــد  تاکنــون  اســت. 
منتشــر شــده و نســبت بــه دیگــر روزشــمارهایی 
کــه نســبت بــه وقایــع تاریخــی از جملــه جنــگ 
متفــاوت   ، متمایــز دارد،  وجــود  نشــر  بــازار  در 
ســاختمان  در  پــروژه  ایــن  اســت.  مفصل تــر  و 
شــماره 2 مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقدس 
در نزدیکــی میــدان هفــت تیــر انجــام می شــود و 
مدیریــت ایــن پــروژه نیــز بــا یــک جــوان بــا نــام 

کریمــی اســت.
آشــکار  اســناد  براســاس  جنــگ  روزشــمارهای 
بــه  و...  مرکــز  راویــان  از  کــه  غیرآشــکاری  و 
و  می شــود  تألیــف  اســت،  آمــده  دســت 
تاریــخ  پژوهشــگران  اســتفاده  مــورد  بیشــتر 
تأکیــد  کریمــی  البتــه  می گیــرد،  قــرار  جنــگ  و 
می کنــد: پژوهشــگران از دیگــر منابــع همچــون 
و  رفســنجانی  هاشــمی  روزنوشــت های 
می کننــد،  اســتفاده  نیــز  ارتــش  روزشــمارهای 
اســتفاده  مالحظاتــی  بــا  هــم  شــفاهی  تاریــخ  از 

حدود 160 ابرموضوع 
پژوهشی که هر کدام 
می تواند چند موضوع 
پژوهشی را شامل شود، 
برای گروه مطالعات نظامی 
تعریف شده است که هر 
کدام از موضوعات در قالب 
پروژه پژوهشی به یک یا 
چند پژوهشگر داخلی مرکز 
و حتی بیرون از مرکز سپرده 
می شود. اکبرپور می گوید 
تاکنون پژوهش حدود 60 تا 
70 درصد از موضوعات آغاز 
شده و در حال تدوین است.
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کــرد. خواهیــم 
اگرچــه روزشــمار مربــوط بــه جنــگ ایــران و عــراق 
و   57 ســال  بهمــن   21 روز  آن  مبــدأ  امــا  اســت، 
مقصــد آن پایــان ســال 67 اســت. روزشــمار تنهــا 
شــامل  و  نیســت  نظامــی  اتفاقــات  بــه  مربــوط 
نیــز می شــود؛  بین المللــی  و  اتفاقــات سیاســی 
چــرا کــه مرکــز معتقــد اســت حــوادث سیاســی 
تأثیــر  نبــرد  صحنــه  تحــوالت  بــر  بین المللــی  و 

داشــته اســت.
کریمــی می گویــد: »در ابتــدا قــرار بــود روزشــمار 
جنــگ ایــران و عــراق در 20 جلــد منتشــر شــود، 
کــه  یافــت  افزایــش  جلــد   70 بــه  به تدریــج  امــا 
و  اســت  شــده  منتشــر  آن  از  نیمــی  تاکنــون 
الباقــی در مراحــل مختلــف تدویــن قــرار دارد.«
صفحــه  یک هــزار  حــدود  روزشــمار  از  هرجلــد 

اســت کــه اتفاقــات 40 روز تــا دو مــاه )برحســب 
عملیــات  ماننــد  برجســته  و  مهــم  اتفاقــات 
آن  تالیــف  و  بررســی می کنــد  را  بیت المقــدس( 
ســال(   4 میانگیــن  )به طــور  ســال  پنــج  تــا  دو 
یــک  اتفاقــات  بــه طــول می انجامــد. حــوادث و 
 10 در  و  گــزارش   20 شــامل  می توانــد  نیــز  روز 
نویســندگان  و  مجریــان  باشــد.  صفحــه   20 تــا 
هســتند؛  مرکــز  راویــان  روزشــمار  پروژه هــای 
البتــه کریمــی می گویــد: »از دیگــر پژوهشــگران 
پژوهشــگران  و  دانشــگاه ها  اســاتید  همچــون 
روزشــمار  تدویــن  در  نیــز  عالقه منــد  و  جــوان 

می شــود.« اســتفاده 
جنــگ،  حــوزه  در  اســناد  مرکــز  روزشــمار  گــروه 
در  اکنــون  کــه  روزشــمارهایی  بــر  عــالوه 

دارد  مأموریــت  دارد،  انتشــار  و  تولیــد  دســت 
ســپاه های  همــکاری  بــا  را  اســتان ها  روزشــمار 
نــگارش  دلیــل  کریمــی  کنــد.  تألیــف  اســتانی 
بیــان  این گونــه  را  اســتان ها  روزشــمار های 
ملــی  به صــورت  کــه  »روزشــمارهایی  می کنــد: 
بــه  نــگاه نظامــی و سیاســی  منتشــر می شــود، 
جنــگ دارد. ازآنجایــی کــه مــردم نقــش اساســی و 
مهــم در دفــاع مقــدس داشــتند، تصمیــم گرفتــه 
ــی  ــرد فرهنگ ــا رویک ــتانی ب ــمارهای اس ــد روزش ش

شــود.« تولیــد  و  نگاشــته  اجتماعــی 
  ثبت ناگفته های همه فرماندهان سپاه

مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس از دوران 
پــروژه  اردســتانی،  حســین  مرحــوم  مدیریــت 
تاریــخ شــفاهی را در دســتور کار خــود قــرار داد و 

اولیــن گفتگوهــای تاریــخ شــفاهی را بــا محســن 
رضایــی فرمانــده ســپاه در دوران دفــاع مقــدس 
نخســت  جلــد  کــه  داد  انجــام   88 ســال  در 
خاطــرات محســن رضایــی بــا عنــوان »راه« چنــد 
ســال پیــش منتشــر شــد کــه جلدهــای دوم و 
ســوم آن نیــز آمــاده رونمایــی اســت و در روزهــای 

آینــده منتشــر خواهــد شــد.
دو  اســناد،  مرکــز  شــفاهی  تاریــخ  گفتگوهــای 
تاریــخ  پروژه هــای  دیگــر  بــا  بــزرگ  تمایــز  وجــه 
ــه،  ــت اینک ــور دارد؛ نخس ــگ در کش ــفاهی جن ش
جلســات و گفتگوهــا بــا فرماندهــان براســاس 
اســناد و مــدارک انجــام می گیــرد و عــالوه بــر آن 
اتفاقــات  و  حــوادث  بــا  مرتبــط  افــراد  فرمانــده، 
دارنــد،  حضــور  شــفاهی  تاریــخ  جلســه  در  نیــز 

روزشمارهای جنگ براساس 
اسناد آشکار و غیرآشکاری 
که از راویان مرکز و... به 
دست آمده، تالیف و بیشتر 
مورد استفاده پژوهشگران 
تاریخ و جنگ قرار می گیرد. 
البته کریمی تاکید می کند که 
پژوهشگران از دیگر منابع 
همچون روزنوشت های 
هاشمی رفسنجانی و 
روزشمارهای ارتش نیز 
استفاده می کنند. از تاریخ 
شفاهی هم با ماحظاتی 
استفاده خواهیم کرد.
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جنــِگ  فرماندهــان  تمامــی   
ً
تقریبــا اینکــه،  دوم 

ســپاه از فرماندهــی کل تــا فرماندهــان تیپ هــای 
مســتقل و رده هــای تخصصــی خــود را متعهــد بــه 

می داننــد. گفتگــو  انجــام 
فرماندهــان راهبــردی ســپاه در جنــگ از جملــه 
محســن رضایــی، غالمعلــی رشــید و ســیدیحیی 
برگــزار  آنــان  شــفاهی  تاریــخ  جلســات  صفــوی، 
بــر  عــالوه  تاکنــون  دارد.  ادامــه  و  اســت  شــده 
انتشــار جلــد نخســت خاطــرات محســن رضایــی، 
نیــز  صفــوی  ســیدیحیی  خاطــرات  اول  جلــد 
منتشــر شــده اســت. موحــدی مدیــر گــروه تاریــخ 
فرمانــده   300 »حــدود  می گویــد:  مرکــز  شــفاهی 
شناســایی شــده اند کــه جلســات تاریــخ شــفاهی 
حــدود نیمــی از فرماندهــان بالــغ بــر 1800 جلســه 
در  و  دارد  ادامــه  البتــه  کــه  اســت  شــده  برگــزار 
ثــار ایــن جلســات منتشــر خواهــد شــد.« آینــده آ
تاکنــون عــالوه بــر خاطــرات ســرداران رضایــی و 
صفــوی، خاطــرات مرتضــی قربانــی، شــهید احمــد 
سیدمســعود  رســتگارپناه،  حســن  غالمــی، 
شــیرانی نژاد  مهــدی  و  اســحاقی  علــی  خاتمــی، 
همچنیــن  گــروه  ایــن  اســت.  شــده  منتشــر 
ــا همــکاری ســپاه های اســتانی،  مأموریــت دارد ب
گردان هــای  فرماندهــان  شــفاهی  خاطــرات 
یگان هــا را تألیــف کنــد، البتــه بدین صــورت کــه 
جلســات تاریــخ شــفاهی به صــورت محــدود و بــا 
موضــوع خــاص همچــون نقــش لشــکر کربــال در 
عملیــات بیت المقــدس برگــزار شــود. در ســال 
جــاری ســه اســتان مــورد هــدف قــرار گرفته انــد 
افزایــش  آینــده  کــه به گفتــه موحــدی در ســال 

پیــدا خواهــد کــرد.
ترویــج  و  نشــر  بــرای  برنامه هایــی  چــه  مرکــز    

دارد؟ خــود  ثــار  آ
علی رغــم اینکــه مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع 
نشــر  فعالیــت  دهــه  ســه  از  بیــش  مقــدس، 
کتــاب دارد و طــی چهــار دهــه گذشــته کتاب هــای 
ثــار ایــن  آ بســیاری را منتشــر کــرده اســت، امــا 
کتابفروشــی ها  و  نشــر  بــازار  در  کمتــر  مرکــز 
ثــار نیــز در فضــای  دیــده می شــود. تبلیغــات آن آ
اســت.  شــده  دیــده  کمتــر  مجــازی  و  حقیقــی 
فخــر  خیابــان  در  و  تهــران  در  مرکــز  ایــن  البتــه 
فروشــگاهی  نظــری،  خیابــان  از  پایین تــر  رازی، 
دارد، امــا مــکان آن مناســب نیســت و چیدمــان 
فروشــگاه های  از  بســیاری  به ماننــد  نیــز  آن 

نیســت. دلنشــین  و  جــذاب  کتــاب 
و  به تازگــی  و  اســت  جــوان  نیــز  او  کــه  جعفــری 
در ســال گذشــته بــه مدیریــت انتشــارات مرکــز 
بــا  رایزنــی  و  گفتگــو  از  اســت،  شــده  منصــوب 
فروشــگاه های  و  کتــاب  توزیــع  شــبکه های 
کتــاب خبــر می دهــد و می گویــد: »طــی ماه هــای 
اخیــر کتاب هــای مرکــز وارد برخــی از فروشــگاه ها 
ــا  ــم ب ــام تفاه ــا انج ــج و ب ــه به تدری ــت ک ــده اس ش
میــزان  کتــاب،  فــروش  و  پخــش  مراکــز  دیگــر 
پیــدا  افزایــش  کتاب هــا  گســتردگی  و  توزیــع 

کــرد.« خواهــد 
اســتان  دو  یکــی  در  گذشــته  از  اگرچــه  مرکــز 
فروشــگاه داشــت کــه یکــی از آنــان در نزدیکــی 
اکنــون  و  بــود  خرمشــهر  جامــع  مســجد 
جعفــری  به گفتــه  امــا  اســت،  شــده  تعطیــل 
انجام شــده  رایزنی هــای  و  هماهنگی هــا  بــا 
ســازمان های  دیگــر  و  اســتانی  ســپاه های  بــا 
اســتانی، فــروش کتاب هــای مرکــز در اســتان ها 
شــده  فعــال  نمایندگــی  پذیــرش  به صــورت 
اســت  قــرار  نیــز  خرمشــهر  فروشــگاه  و  اســت 
بــا شــکلی جدیــد بــا همــکاری ســپاه خوزســتان 

شــود. فعــال 
گپ وگفــت یک ســاعته مــا بــا مدیــر انتشــارات 
ح هــا بــرای توزیــع بهتــر  مرکــز حــول ایده هــا و طر
اذعــان  جعفــری  کــه  گرفــت  انجــام  کتاب هــا 

ثبت و انتشار اسناد مربوط 
به دفاع از امنیت کشور در 
سال های پس از جنگ، 
مبارزه با تروریسم، جبهه 
مقاومت، شهادت سردار 
سلیمانی و حمله موشکی 
سپاه به عین االسد و 
اقدامات سپاه در مقابله با 
کرونا از جمله ماموریت های 
جدید مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس است.

ح هــا در دســتور کار قــرار  داشــت تمامــی ایــن طر
ــوب و رو  ــات خ ــده اتفاق ــاءاهلل در آین دارد و ان ش

خ خواهــد داد. بــه رشــدی در حــوزه انتشــار ر
  حملــه موشــکی بــه عین االســد ثبــت تاریخــی 

می شــود
مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس عــالوه 
کــرده  منتشــر  نیــز  مجالتــی  کتــاب،  تولیــد  بــر 
اســت.  نگیــن  آن مجلــه  کــه مهمتریــن  اســت 
بــا  و   80 دهــه  اوایــل  از  مجلــه  ایــن  انتشــار 
مقاالتــی از پژوهشــگران مرکــز و دیگــر محققــان 
آغــاز شــد. نکتــه مهــم و قابــل توجــه ایــن مجلــه، 
اعضــای هیــات علمــی ایــن مجلــه اســت کــه نــام 
افــراد رده باالیــی ماننــد ســردار غالمعلــی رشــید و 
ســردار محمدعلــی جعفــری در شناســنامه ایــن 
نشــریه بــه چشــم می خــورد. تمامــی شــماره های 
در  شــماره  ســه  دو  اســتثنای  بــه  مجلــه  ایــن 
تحقیقــات  و  اســناد  مرکــز  اطالع رســانی  پایــگاه 
عمــوم  بــرای  و  شــده  بارگــذاری  مقــدس  دفــاع 
پژوهشــگران و مــردم قابــل دسترســی اســت.
بــه  فــوق،  اقدامــات  بــر  عــالوه  مرکــز  همچنیــن 
برگــزاری  بــه  اقــدام  مختلــف  مناســبت های 
ــا حضــور پژوهشــگران  نشســت های تخصصــی ب
و فرماندهــان می کنــد. ایــن نشســت ها بــا هــدف 
شــده  مطــرح  ســؤاالت  برخــی  بــه  پاســخگویی 
در خصــوص دفــاع مقــدس برگــزار می شــود کــه 
به طــور مثــال می تــوان بــه برگــزاری نشســت هایی 
بــا موضوعــات »چــرا جنــگ پــس از فتــح خرمشــهر 
ادامــه پیــدا کــرد؟« و »آیــا فرماندهــان بــا آگاهــی از لــو 
رفتــن عملیــات کربــالی 4، دســتور بــه آغــاز عملیات 
ــته در  ــال گذش ــک س ــه در ی ــرد ک ــاره ک ــد؟« اش دادن

مرکــز برگــزار شــد.
گذشــته  ســال  چنــد  طــی  ســپاه  فرماندهــی 
و  اســناد  مرکــز  بــه  را  جدیــدی  مأموریت هــای 
ایــن  و  کــرده  واگــذار  مقــدس  دفــاع  تحقیقــات 
بایــد  مقــدس،  دفــاع  موضــوع  بــر  عــالوه  مرکــز 
ثــار در رابطــه بــا آن  آ بــه ثبــت اســناد و انتشــار 
موضوعــات بپــردازد. دفــاع از امنیــت کشــور در 
ســال های پــس از جنــگ، مبــارزه بــا تروریســم، 
ســلیمانی  ســردار  شــهادت  مقاومــت،  جبهــه 
و  عین االســد  بــه  ســپاه  موشــکی  حملــه  و 
اقدامــات ســپاه در مقابلــه بــا کرونــا از جملــه ایــن 
موضوعــات جدیــد هســتند کــه البتــه در برخــی 
در  کشــور  امنیــت  از  دفــاع  ماننــد  موضوعــات 
ســال های پــس از جنــگ تحقیقــات انجــام شــده 
اســت و روزشــمار مرتبــط بــا ایــن وقایــع بــه زودی 

شــد. خواهــد  منتشــر 
گفته هــای  طبــق  و  دیده هــا  براســاس 
مقــدس،  دفــاع  و  تاریــخ  حــوزه  پژوهشــگران 
مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس دوره 
پژوهشــگران  هــم  کــه  کــرده  آغــاز  را  جدیــدی 
پیــدا  دسترســی  اســناد  بــه  می تواننــد  بهتــر 
ثــار شــدت خواهــد  کننــد و هــم تولیــد و توزیــع آ

. فــت گر
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 گفتگو با سردار محسن رشید

ناگفته هایی از تشکیل 
دفتر سیاسی سپاه

در ماه های ابتدایی سال 60 در حالی که چند ماه بیشتر از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
نمی گذشت، برخی از مسئوالن دفتر سیاسی سپاه تصمیم گرفتند به شکل مدون و جامعی، 

روایت های جنگ به خصوص در سطح فرماندهان عالی را جمع آوری کنند.
این اقدام با محوریت مرحوم ابراهیم حاج محمدزاده رئیس وقت دفتر سیاسی سپاه صورت 

ج دفتر سیاسی برای انجام این کار گرد هم آورد. گرفت و این او بود که برخی از افراد را از داخل و خار
به واسطه این تالش هاست که امروز در سال های پس از جنگ، انبوهی از اسناد و روایت 

دست اول و مستند از کارنامه سپاه پاسداران در عملیات های مختلف در دسترس پژوهشگران 
و عالقه مندان به این حوزه قرار دارد که همه آنها در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 

جمع آوری شده است.
سردار »محسن رشید« یکی از همان افرادی است که کنار مرحوم محمدزاده در راه اندازی و غنای 

این مجموعه نقشی محور و مؤثر را به عهده داشت.
بخشی عمده از مصاحبه با ایشان به تاریخ شفاهی از نحوه تشکیل مرکز روایتگری سپاه در 

جنگ و ادامه آن مسیر تا امروز اختصاص یافت که برخی از آنها برای اولین بار گفته شده است.

  ممنــون هســتم از شــما کــه ایــن وقــت را در 
اختیــار مــا قــرار دادیــد. موضــوع گفتگــو بررســی 
مســئله روایتگــری در دفــاع مقــدس اســت کــه 
مســئله  ایــن  بــا  نزدیــک  از  حضرت عالــی  خــود 
مأنــوس بودیــد و نقــش مهمــی در شــکل گیری 
آن داشــتید و مــا نیــز از کتاب هــا و نوشــته های 
در  بردیــم.  فراوانــی  بهره هــای  جناب عالــی 
ابتــدای بحــث اگــر مقدمــه ای مدنظرتــان هســت 

بفرماییــد تــا گفتگــو را آغــاز کنیــم.
ــرف  ــما. ح ــات ش ــم از زحم ــکر می کن ــم تش ــن ه م
کــه بــرای گفتــن زیــاد اســت ولــی چــون در مــورد 
آیــا  کردیــد،  صحبــت  بنــده  کتاب هــای  و  بنــده 
توســط  منتشرشــده  کتاب هــای  کــه  می دانیــد 

ســپاه تــا دهــه 70 اســم نویســنده ندارنــد؟
تــا قبــل از اینکــه جنــگ تمــام شــود، هیچ کــدام 
تحقیقــات  و  مطالعــات  مرکــز  کتاب هــای  از 
جنــگ ــــ کــه امــروز نامــش مرکــز اســناد اســت ــــ 
 چیــزی در آنجــا 

ً
اســم نویســنده نــدارد و اگــر بعــدا

به عنــوان اســم نوشــته شــده، زاییــده دهــه بعــد از 
اســت. جنــگ 

همیــن کتــاب اطلــس خرمشــهر در جنــگ اگرچــه 
ــادی روی  ــی افــراد زی ــام مــن خــورده اســت ول ــه ن ب

آن کار کردنــد.
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس

** هســته اولیــه دفتــر سیاســی ســپاه از بنــد 7 
زنــدان قصــر شــکل گرفــت

  دربــاره تاریخچــه همیــن مجموعــه ای کــه نــام 
ــا آن را  ــروز م ــت و ام ــورده اس ــد خ ــا آن پیون ــما ب ش
بــه نــام مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس 
روایتگــری  جــدی  ثبــت  به نظــرم  و  می شناســیم 
نیــز از همیــن مجموعــه آغــاز شــد، کمــی صحبــت 

ــت. ــکل گرف ــه ش ــد چگون ــن رون ــه ای ــد ک بفرمایی
مــا قبــل از اینکــه چیــزی به نــام مرکــز تاریــخ جنــگ 
یــا مرکــز اســناد داشــته باشــیم، دفتــر سیاســی 
داشــتیم کــه هســته اولیــه آن از بنــد هفــت زنــدان 
قصــر کلیــد خــورد. شــخص بزرگــواری به نــام آقــای 
کــه در دوران  ابراهیــم حاج محمــدزاده داشــتیم 
مبــارزات قبــل از انقــالب شــناخته شــده و جــزو 
کادرهــای اصلــی ســازمان مجاهدیــن خلــق بود که 
از یــک جایــی متوجــه انحــراف در ســازمان شــد و 
از آن فاصلــه گرفت. آقــای محمــدزاده همکالســی 
مســعود رجــوی بــود و کامــاًل آنهــا را می شــناخت، 
از  ســازمان  ایــن  کــرد  احســاس  مدتــی  از  بعــد 
مســائل اســالم نــاب کــم بهــره اســت، بــرای همین 
از آنهــا فاصلــه می گیــرد به طــوری کــه هــم ســازمان 
بــا او قطــع رابطــه می کنــد و هــم ســاواک او را گــم 

می کنــد.
از  و  شــدیم  آشــنا  ایشــان  بــا  زنــدان  در  مــا 
مخفیانــه  کــه  ایشــان  نهج البالغــه  کالس هــای 
برگــزار می شــد، اســتفاده می کردیــم. یــادم هســت 
کــه از محمــد حنیف نــژاد )از بنیانگــذاران ســازمان 
می کــرد. تعریــف  خیلــی  هــم  خلــق(  مجاهدیــن 
هــم  محمــدزاده  آقــای  دســتگیری  طریقــه 
این طــور بــود کــه بعــد از دســتگیری یکــی از افــراد 
زیرمجموعــه وحیــد افراختــه، او آقای محمــدزاده را 
هــم لــو می دهــد و برای همین بازداشــت می شــود 
ولــی چــون 4 ســال از ســازمان فاصلــه گرفتــه بــود، 

محکومیتــش 5 ســال حبــس می شــود.
تقســیم افــراد در بندهــای زنــدان قصــر بــر اســاس 
میــزان محکومیــت آنهــا بــود. آقــای محمــدزاده 
مــن  و  بــود  شــده  محکــوم  حبــس  ســال  بــه 5 
دیگــر  افــراد  برخــی  داشــتم.  حکــم  ســال   4 هــم 
ــا مــا بودنــد کــه همگــی  مثــل جــالل قربانــی هــم ب

داشــتیم. ســال   5 زیــر  محکومیت هــای 
پیــروز شــد، ســپاه های مختلــف  انقــالب  وقتــی 
شــکل گرفــت، یــک ســپاه در نگارســتان هشــتم 
در  ســپاه  یــک  بــود،  غرضــی  آقــای  محوریــت  بــا 
منطقــه جمشــیدیه بودکــه آقــای محمــدزاده هــم 
آنجــا بودنــد و یــک ســپاه هــم بــا محوریــت شــهید 
 بــا حکمــی کــه 

ً
محمــد منتظــری بــود، اینهــا بعــدا

امــام بــه شــورای انقــالب داد و حکمــی کــه شــورای 
انقــالب بــرای ســپاه در اردیبهشــت 1358 صــادر 
کــرد، مشــترک شــدند و ایــن انســجام به وجــود 
دفتــر  ســپاه،   1358 پاییــز  تــا   

ً
تقریبــا ولــی  آمــد 

نداشــت. سیاســی 
آقــای محمــدزاده کــه تــا آن موقــع  در پاییــز 58، 
در واحــد دیگــری از ســپاه فعالیــت می کــرد دفتــر 

کــه  را  بچه هایــی  مــا  و  داد  تشــکیل  را  سیاســی 
در بنــد هفــت زنــدان قصــر بــا همدیگــر ارتبــاط 
داشــتیم دور هــم جمــع کــرد و هســته اولیــه دفتــر 

سیاســی ســپاه را تشــکیل دادنــد.
ابتــدا چــون در مجموعــه شــهید  البتــه مــن در 
چمــران بــودم، حضــور نداشــتم و آذرمــاه بــه ایــن 

پیوســتم. مجموعــه 
از تیرمــاه ســال 1360 چیــزی به نــام روایتگــری جنگ 
 خلــق 

ً
ــــ کــه البتــه روایتگــری واژه ای اســت کــه بعــدا

ـــ کلید زده شــد. شــدـ 
ایجــاد  سیاســی  دفتــر  را  ســپاه  فکــری  وحــدت 

* * د می کــر
  از آذر 58 تــا تیــر 60 بیــش از یــک ســال زمــان بود، 
ــه  ــی در مجموع ــه مأموریت ــما چ ــدت ش ــن م در ای

داشــتید؟
یــادم نمی آیــد اولیــن ســمتی کــه داشــتم چــه بــود 
امــور مناطــق  اگــر اشــتباه نکنــم مســئول  ولــی 
شــدم. آن موقــع ســپاه، کشــوری بــود و لشــکر و 
تیــپ و گــردان نداشــت. مــا ســعی می کردیــم بــا 
همــه اســتان ها ارتبــاط داشــته باشــیم که ایــن کار، 

وظیفــه امــور مناطــق بــود.
امــور مناطــق در دســت مــن بــود و به طــور خــاص 
فکــر  و  می کــردم  دنبــال  را  کردســتان  بحــران 
می کنــم از فروردیــن 59 نفــر دوم دفتــر سیاســی 

بــودم.
  بعد از آقای محمدزاده؟

بله، دفتر سیاســی یک شــورای مرکزی داشــت که 
مرکــب بــود از آقایــان محمــدزاده، شــریعتمداری 

)حســین(، آقــای شیخ االســالمی و مــن.
  مرحوم آقای شیخ االسام را می فرمایید؟

مــا  از  شیخ االســالمی؛  بهاءالدیــن  آقــای  نخیــر، 
چهــار نفــر، ســه نفــر مــال بنــد هفــت زنــدان قصــر 
بودیــم و فقــط حــاج حســین شــریعتمداری از بنــد 

ابدی هــا )بنــد 6( بــود.
و  بودنــد  محمــدزاده  آقــای  شــورا  ایــن  رأس 
بــرای  و  بــود  مــن  بــا  هــم  آن  اجرایــی  مدیریــت 
همیــن نفــر دوم محســوب می شــدم واال از لحــاظ 

فکــری، آقــای شیخ االســالمی گل سرســبد دفتــر 
بــود. سیاســی 

 چه بود؟
ً
  کار این دفتر سیاسی دقیقا

افــرادی مثــل آقــای محمــدزاده و دیگــران کــه در 
بشــارتی،  آقایــان  مثــل  بودنــد  مشــغول  ســپاه 
محســن رضایــی، رفیق دوســت، جــواد منصــوری 
به واســطه  دوزدوزانــی،  عبــاس  حــاج  مرحــوم  و 
انقــالب، می دانســتند  از  قبــل  تجربیــات مبــارزه 
وحــدت  بــدون  ســازمان  یــک  انســجام  امــکان 
فکــری وجــود نــدارد، وحــدت فکــری ســپاه را دفتــر 

می کــرد. ایجــاد  سیاســی 
 سازوکارش چه بود؟

مختلــف  قســمت های  گفتــم  کــه  همان طــور 
اقتصــاد،  مناطــق،  امــور  شــامل  کــه  داشــتیم 
گروهکــی  خــاص  بخــش  و  خارجــی  سیاســت 
می شــد چــون در آن زمــان گروهک هــا خیلــی قــوی 

بودنــد.
 بــر اســاس منابــع مختلــف 

ً
ایــن بخش هــا عمدتــا

می رســید  گــزارش  هرچــه  غیرآشــکار  یــا  آشــکار 
دســته بندی و ســازمان دهی و بایگانــی می کردنــد 
و ایــن بایگانــی اآلن بایــد در دفتــر سیاســی ســپاه 

موجــود باشــد.
به نــام  بولتنــی  هفتــه  هــر  اســاس،  ایــن  بــر  مــا 
»رویدادهــا و تحلیــل« داشــتیم کــه ایــن بولتــن 
ســپاه کل کشــور را پوشــش مــی داد. هــر جــای 
چــه  اســالمی،  انجمــن  چــه  می رفتیــم  کشــور 
جهــادی، چــه نیروهــای کمیتــه و چــه نیروهــای 
ســپاه همــه حــرف واحــدی می زدنــد و ایــن حــرف 

می شــد. صــادر  بولتــن  ایــن  از  واحــد 
ــا شــروع جنــگ، آقــای محمــدزاده گفتنــد ــــ ایــن  ب
حرف هــای  از  کــه  اســت  برداشــت هایی  عیــن 
ــاق  ــگ اتف ــام جن ــه ای به ن ــتم ــــ »حادث ــان داش ایش
آینــدگان بــه ایــن موضــوع نیازمندنــد؛  افتــاده و 

پــس بجنبیــم.«
در مقطعــی کــه ایشــان ایــن نظریــه را دادنــد، مــن با 
 همــه کاره دفتــر سیاســی از نظــر اجــرا 

ً
اینکــه تقریبــا

بــودم و موتــور محرکــه دفتــر بــودم و ایــن واگن هــا 
را می کشــیدم؛ ولــی وقتــی ایــن را گفــت، مقاومــت 
کــردم و گفتــم »حاجــی، این همــه کار داریــم، ایــن 

دیگــر چیســت؟«
مســتقالنه  )محمــدزاده(  حاجــی  همیــن  بــرای 
عمــل کــرد و به ســراغ آقــای درودیــان رفــت و در 
زد و  از مأموریــت مــن  یــک شــعبه خــارج  واقــع 

کــرد. ایــن قصــه   درگیــر 
ً
ایشــان را مســتقیما

مــا )مــن و آقــای درودیــان( گاهــی بــا هــم بعضــی 
بــرای  و  می کردیــم  هــم  لجســتیکی  دعواهــای 
 ایــن 

ً
همیــن آقــای محمــدزاده تــا چنــد مــاه شــخصا

قصــه را مدیریــت کــرد.
در واقــع بایــد گفــت نطفــه این موضــوع )روایتگری 
جنــگ( بــا ایــده آقــای محمــدزاده بســته شــد و 
آقــای  بعــد صــورت اجرایــی اش بــا دوندگی هــای 
 روی 

ً
درودیــان شــکل گرفــت و امثــال مــن بعــدا

مــوج ســوار شــدیم. موج اصلــی را آقای محمــدزاده 

با شروع جنگ، آقای 
محمدزاده گفتند -این عین 
برداشت هایی است که از 
حرف های ایشان داشتم- 
حادثه ای به نام جنگ اتفاق 
افتاده و آیندگان به این 
موضوع نیازمندند؛ پس 
بجنبیم.
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ــد. ــروع کردن ــان ش ــای درودی و آق
آقــای درودیــان شــروع بــه کار کــرد،  البتــه وقتــی 
برخــی از دوســتان را بــه مجموعــه تزریــق کردیــم 
خــود  و  محمــدزاده  آقــای  فشــار  بــا  هــم  آن  کــه 
آقــای درودیــان بــود، مثــاًل آقــای زمــان زاده را دادیــم 
بــرای خرمشــهر، آقــای رنجبــر را دادیــم بــرای محــور 
بــرای محــور  را دادیــم  آقــای مینــو  سوســنگرد و 
شــوش ــــ دزفــول؛ به عبــارت دیگــر همچنــان کــه 
مــا جبهه هــای عملیاتــی میانــی و جنوبی داشــتیم، 
بــرای جنــوب گذاشــتیم و  یــک مســئول محــور 

ــی. ــه میان ــرای جبه ــم ب ــی ه یک
** نمی دانستیم دنبال چه گمشده ای هستیم

  برای ثبت خاطرات و وقایع جنگ؟
ایــده  گرفــت،  شــکل  کــه  قصــه ای  اولیــن  بلــه، 
شــخص آقــای محمــدزاده بــود. یکــی از ویژگی های 
همیشــه  کــه  اســت  ایــن  هــم  درودیــان  آقــای 
دوســت دارد یــک کار نــو انجــام دهــد، خیلــی هــم 
پشــتکار داشــت و اهــل ابتــکار بــود، بــرای همیــن 
آقــای محمــدزاده ایشــان را بــه معرکــه فرســتاد.

وقتــی ایــن کار شــروع شــد، آقــای درودیان به ســراغ 
آقــای شــمخانی رفــت کــه در آن موقــع فرمانــده 

ســپاه منطقــه هشــتم خوزســتان بــود.
ـــ خرمشــهر  همان طــور کــه گفتــم، در محــور آبــادانـ 
آقــای زمــان زاده، بــرای محــور سوســنگرد ــــ اهــواز 
آقــای داود رنجبــر و بــرای محــور شــوش ــــ دزفــول 
آقــای  را  پــاوه  گذاشــتیم.  را  مینــو  علــی  آقــای 
و  گیالنغــرب  محــور  گرفــت،  به عهــده  اللهیــاری 
محــور  و  احمــدی  اســداهلل  آقــای  ســرپل ذهاب 

مهــران و میمــک آقــای ابوالقاســم مینــو شــد.
طریــق  عملیــات  تــا  داشــت  ادامــه  قصــه  ایــن 
القــدس، مــا در ایــن مــدت می دانســتیم کــه یــک 
گمشــده ای را بایــد پیــدا کنیــم ولــی نمی دانســتیم 

 چیســت.
ً
ایــن گمشــده دقیقــا

خــدا رحمــت کنــد هــادی نخعــی را، ایشــان مبــدع 
زمــان جنــگ  در  مــا  بــود، چــون  راویگــری  کلمــه 
»سیاســی ها  می گفتنــد  می رفتیــم،  کــه  هرکجــا 
آمدنــد.«، حتــی در مرکــز تحقیقــات جنــگ هــم بــه 
مــا می گفتنــد »سیاســی« و کســی مــا را به عنــوان 
راوی نمی شــناخت، کلمــه راوی ابــداع آقــای نخعــی 
اســت کــه خــودش از افــراد بســیار مؤثــر در ایــن 

ــود. ــوزه ب ح
  چه مسئولیتی داشتند؟

سیاســی  دفتــر  گروه هــای  مدیریــت  مســئول 
بــود، یــک بــار آمــد گفــت »مــن خــودم بایــد بــروم و 
راوی شــوم.«، زمــان عملیــات رمضــان بــود و هنــوز 
قــرارگاه خاتــم)ص( نداشــتیم، رفــت و در قــرارگاه 
کربــال مســتقر شــد و به همــت او بــود کــه بــرای 
راویــان جــزوه آموزشــی نوشــته شــد و اصــاًل مــن 
این طــور بگویــم کــه مجموعــه 55جلــدی روزشــمار 

ــت. ــی اس ــادی نخع ــر ه ــده عم چکی
جمــع  بچه هــا  از  زنــده  خاطــرات  ابتــدا  در  مــا 
نمی کردیــم چــون نفهمیــده بودیــم کــه بایــد در 
مثــاًل  لــذا  نباشــیم  یــا  باشــیم  عملیــات  کجــای 

به صــورت اتفاقــی بــه یــک عملیــات می خوردیــم، تــا 
شــد. القــدس  طریــق  عملیــات  اینکــه 

بــه  ســوژه ای  مقــدم  مســعود  آقــای  روز  یــک 
ذهنــش رســید کــه ضبــط را بــردارد و بــرود پــای 
دســتگاه بیســیم و صــدای بیســیم را ضبــط کنــد، 
ایــن یــک نقطــه عطــف بــود تــا زمــان عملیــات فتــح 

المبیــن.
ــری  ــف روایتگ ــه عط ــن نقط ــات فتح المبی **عملی

جنــگ بــود
عملیــات فتح المبیــن یــک طوفــان در ســپاه بــود و 
محســن رضایــی در فتح المبیــن طوفــان به پــا کرد، 
چــون ســپاه تــا قبــل از آن در واقــع نظامــی نبــود امــا 
محســن رضایــی در فتح المبیــن تمــام توان ســپاه 

را بــه عرصــه جنگ کشــانید.
فتح المبیــن نقطــه عطــف راویگــری هــم بــود کــه 
چهــره، ضوابــط و بســتر دیگــری پیــدا کــرد و ایــن 

هــم مدیــون محســن )رضایــی( اســت.
  به محسن رضایی چه ربطی دارد؟

راویــان تــا قبــل از فتح المبیــن، موضوعــات مرتبــط 
بــا بعــد از حادثــه را جمــع می کردنــد، از فتح المبیــن 
ــا را  ــام برنامه ه ــه تم ــد بلک ــده جمع کردن ــا زن نه تنه

آن هــم ریــز بــه ریــز ضبــط کردنــد.
  برنامه ها اینجا یعنی چه؟

یگان هــا  کــدام  بــا  می جنگنــد،  کجــا  یعنــی 
عملیاتشــان  »ســین«  بجنگنــد،  می خواهنــد 
چیســت، روز »ر« چیســت، خط حد ســپاه و ارتش 
کجاســت، کــدام لشــکر قوی تــر و کــدام ضعیف تــر 
اســت و چه کســی بایــد خــط را بشــکند؟ همه چیــز.

آقــای رضایــی بــه شــما دســتور  ایــن از طــرف    
بــود؟ شــده  داده 

و  بــود  محمــدزاده  آقــای  بــه  متعلــق  ایــده  نــه، 
بــود؛ عامــل  آقــای درودیــان  بــا  کار هــم  زحمــت 
امــور مناطــق،  کــه مــا در واحــد  بــود  ایــن  ســوم 
دفاترمــان را در نقــاط مهــم تشــکیل داده بودیــم، 
دفتــر  مســئول  درویشــی  عبــداهلل  آقــای  مثــاًل 
سیاســی ســپاه در منطقــه هشــت بــود و آقــای 

دکتــر ظریفیــان ــــ کــه مــا بــه او شــفیعی می گفتیــم 
ــــ مســئول دفتــر منطقــه هفت در کرمانشــاه شــد.
ولــی  نمی کــرد  روایتگــری  کار  سیاســی  دفتــر 
ظرفیتــی بــود کــه بــه مــا ایــن امــکان را می داد. شــما 
می دانیــد کــه ســپاه تــا قبــل از فرماندهــی آقــای 
رضایــی، به صــورت شــورایی اداره می شــد و حتــی 
زمــان فرماندهــی ایشــان هــم مدتــی شــورایی بــود.
حرف هــا  خیلــی  کــه  بــود  طبیعــی  شــورا  ایــن  در 
ــر  گفتــه می شــد، مــن هــم به عنــوان نفــر دوم دفت
سیاســی هروقــت آقــای محمــدزاده نمی رفــت، در 
جلســات شــورای مرکــزی ســپاه شــرکت می کــردم.
و  مبارزاتــی  ســوابق  به خاطــر  رضایــی  آقــای 
اطالعاتــی اش و شــم خوبــی کــه داشــت، احســاس 
می تواننــد  سیاســی  دفتــر  بچه هــای  می کــرد 
در ایــن قصــه کاری بکننــد، در یــک جلســه کــه 
آقــای  آقــای رضایــی،  بــودم و  فکــر می کنــم مــن 
محمــدزاده و آقــای درویشــی، راجــع به فتح المبین 

صحبــت شــد کــه در آنجــا چــه کار کنیــم.
بــه مــا داد و  آقــای محســن رضایــی یــک خطــی 
تصــورش ایــن بــود که شــبیه آنچــه عــراق در ارتش 
خــود به عنــوان واحدهــای توجیــه سیاســی دارد ما 
هــم کار توجیــه سیاســی بکنیــم. دریچــه ورودی 
آقــای محســن رضایــی ایــن بــود ولــی الحمــدهلل که 
ــم و  ــم و رفتیــم تاریــخ جمــع کردی ایــن کار را نکردی

 ایــن پیونــد برقــرار شــد.
ً
اتفاقــا

**برخــی فرماندهــان به ســختی راویــان را قبــول 
می کردنــد

محســن  اگــر  کــه  بگویــم  بایــد  اینجــا  در  مــن 
)رضایــی( نبــود امــکان نداشــت ایــن کار صــورت 
یگان هــا.  فرماندهــان  وجــود  بــا  هــم  آن  بگیــرد 
فرماندهــی کــه در شــرایط جنگــی، بیســیمچی اش 
را به ســختی تــرک موتــورش می نشــاند و می بــرد، 
چطــور می توانــد مــا را تحمــل کنــد؟ بعضی هــا هــم 
تحمــل نمی کردنــد و خیلــی مــا را اذیــت می کردنــد.
خیلــی  )کاظمــی(  احمــد  بیامــرزد،  خــدا  مثــاًل 
بچه هــای مــا را اذیــت کــرد. یــا مرتضــی )قربانــی( 
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اذیــت می کــرد و مثــاًل می گفــت »ببینــم راوی تــان 
ــا  ــت ی ــرد کار اس ــاًل م ــت و اص ــالج اس ــرده ح چندم
نــه«، همیــن مرحــوم حســین اردســتانی را خیلــی 
اذیــت کــرد. حســین اردســتانی در کربــالی5 راوی 
مرتضــی بــود، می گفــت »ببینــم تــو کــه داری ضبــط 

می کنــی مــرد جنــگ هســتی یــا نیســتی.«
حســین خــرازی هــم خیلــی ســخت بــا مــا رفتــار 
می کــرد، حتــی گاهــی پیــش می آمــد مثــاًل راوی مــا را 

وســط بیابــان قــال می گذاشــتند و می رفتنــد.
ولــی شــهید همــت تــا دلتــان بخواهــد راه می آمــد 
جعفــر  آقــای  مثــل  بقیــه  می کــرد،  همراهــی  و 
هــم  متوســلیان  احمــد  و  فضلــی  علــی  اســدی، 
خیلــی بــا بچه هــا کنــار می آمدنــد، نــوع مدیریــت و 

بــود. گونــه  ایــن  فرماندهی شــان 
  حاج احمد متوسلیان هم کنار می آمد؟

بلــه، حــاج احمــد متوســلیان بــا مــا رفاقــت خاصــی 
داشــت. مــن، حــاج احمــد، حــاج همــت، حســین 
شــریعتمداری، حســن خــداوردی، آیــت اهلل حائــری 
شــیرازی و یــک نفــر دیگــر کــه نامــش در ذهنــم 

نیســت، بــا هــم در ســال 60 بــه حــج رفتیــم.
همــت هــم کــه گفتــم خیلــی بــا مــا رفیــق بــود، البته 
خودشــان خــوب بودنــد و ربطــی بــه مــن نداشــت 
ولــی بایــد قبــول کــرد کــه در آن شــرایط پیچیــده 
راوی توســط فرماندهــان خیلــی  جنــگ، تحمــل 
ســخت بــود و اگــر محســن رضایــی مــا را تحمــل 
نمی کــرد آنهــا هــم مــا را تحمــل نمی کردنــد، بــرای 
از  راویگــری  قصــه  در  می گویــم  کــه  اســت  ایــن 
رضایــی  محســن  نقــش  بعــد،  بــه  فتح المبیــن 
قطعــی است.محســن رضایــی یــک پایــش بــود 
و پــای دیگــر، خــود راوی بــود، اگــر نــه راوی بیچــاره 
می شــد. پایــه ســوم شــخص آقــای محمــدزاده بــود 
و چهارمــی فرمانــده یــگان. هرچنــد حســین خرازی 
بــا مــا خــوب کار نمی کــرد ولــی می گفــت مثــاًل »اگــر 
رخصت طلــب بیایــد، او را تحمــل می کنــم«. احمــد 
را  رنجبــر  داوود  »فقــط  می گفــت  هــم  )کاظمــی( 
کســی  را بفرســتید و  او  تحمــل می کنــم و فقــط 

دیگــر را قبــول نمی کنــم.«
** 200 راوی در جنگ فعالیت کردند

  خب، مگر راوی بر گردن آنها سوار می شد؟
بــه زور  کــه  ســنگری  در  کــردم،  عــرض  به هرحــال 
چــه کاره  آنجــا  راوی  می شــدند،  جــا  آن  در  نفــر   2
ــیمچی،  ــال بیس ــات به دنب ــده عملی ــت؟ فرمان اس
بــرود  کــه  اســت  ِپیکــش  و  اطالعاتــی  عنصــر 
خبــر بیــاورد، حــاال در ایــن فضــای محــدود، یکــی 
هــم آمــده اضافــه شــده اســت بــا یــک ضبــط در 
دســتش، ایــن اتفــاق یــک واقعــه ای بــود کــه تــا 
از  مهمتــر  نداشــت.  ســابقه  اصــاًل  آن  از  پیــش 
همــه ایــن بــود کــه یــک راوی را در تمــام مراحــل 
و  می بردنــد  ســپاه  فرماندهــی کل  تصمیم گیــری 
ایــن فقــط ســپاه هــم نبــود، وقتــی ســپاه و ارتــش با 
 عمــل می کردنــد تمــام جیک وپیــک 

ً
هــم مشــترکا

ارتــش هــم در آن بــود، حــاال اگــر ایــن لــو می رفــت، 
چــه می شــد؟ یکــی از افتخــارات راوی هــا همیــن 
اســت کــه در تمــام طــول 8 ســال جنــگ، یــک ســر 
ســوزن اطالعــات لــو نرفــت و از آن باالتــر، کار جنگ 
راویــان نمی آمدنــد  اگــر  کــه  بــه جایــی می رســید 
فرماندهــان می گفتنــد »بــازی اســت« )یعنــی خبــر 
جــدی نیســت(.در ماجــرای ســوریه مــن یــک بــار 
گفتــم »اگــر قاســم )ســلیمانی( راوی خواســت مــن 
هســتم«، ولــی قاســم راوی نمی خواســت چــون 
امنیــت  ایــن  امــا  بــود؛  مهــم  اطالعــات  امنیــت 
اطالعــات در جنــگ یــک ســر ســوزن لــو نرفــت در 
صورتــی کــه مــا در فتح المبیــن 40 راوی داشــتیم و 

در طــول جنــگ 200 راوی به کارگیــری کردیــم.
ــط 200  ــه فق ــق ب ــزرگ متعل ــرمایه ب ــن س ــی ای   یعن

راوی اســت؟
بله.

  بیشتر از این تصور می کردم.
نه، مگر این که 200 و چندتا باشد.

دیگــر  کــه  کار  ایــن  توســعه  و  ح  طــر ولــی    
ع  نــو و  توســعه  نبــود،  رضایــی  محســن  بــا 
یــت  مدیر محمــدزاده  آقــای  را  توســعه 

اســت؟ درســت  می کــرد، 
اول کــه ایــن کار کلیــد زده شــد، مــا چیــزی به نــام 
مدیریــت تاریــخ جنــگ نداشــتیم و ایــن موضــوع 
کم کــم شــکل گرفــت و بــه آقــای درودیــان واگــذار 

شــد.
مثــل  گرفتنــد  نیــرو  نفــر  چنــد  درودیــان  آقــای 
رنجبــر  آقــای  و  رخصت طلــب  زمــان زاده،  آقــای 
نفــرات  مــا  می آمــد  پیــش  عملیاتــی  وقتــی  ولــی 
و  می کردیــم  جــدا  دیگــر  مدیریت هــای  از  را 
می فرســتادیم بــه بخــش مدیریــت تاریــخ جنــگ.
دفتــر سیاســی در آن مقطعــه کاًل 40 ــــ 50 نفــر نیــرو 
داشــت و بقیــه را از نیروهــای بســیجی می گرفتیــم.
تــا  فتح المبیــن  فاصلــه  کنیــد،  نــگاه  اگــر 
فاصلــه  نیســت.  خیلــی  بیت المقــدس 
مســلم،  تــا  رمضــان  رمضــان،  تــا  بیت المقــدس 
مســلم تــا محــرم و... هــم خیلــی کــم بــود. در ایــن 
فاصلــه کــم، راوی بایــد همــه آنچــه را ضبــط کــرده بــود 
دســته بندی و کدگــذاری می کــرد، کار خیلی ســنگین 
بــود و بــرای همیــن برخــی افــراد دیگــر برنمی گشــتند.
فاصلــه  کم کــم  مقدماتــی،  والفجــر  از  بعــد 
فضــای  یــک  ایــن  و  شــد  بیشــتر  عملیات هــا 
تنفــس بــرای مــا ایجــاد می کــرد تــا اینکــه عملیــات 

داد. رخ  بــدر 
آقــای رضایــی تصمیــم گرفــت  در عملیــات بــدر 
مدیریــت تاریــخ جنــگ دفتــر سیاســی ســپاه کــه 
 زیــر نظــر 

ً
زیــر نظــر نمایندگــی امــام بــود مســتقیما

خــود فرماندهــی باشــد، لــذا آقــای محمــدزاده را 
کــه به نوعــی مرخصــی گرفتــه و خــارج از ســپاه بــود 

ــرد. ــار ک احض
فقیــه  ولــی  نمایندگــی  دســت  زیــر  از  این کــه    
زیــر دســت فرماندهــی بیایــد علــت خاصــی  بــه 

داشــت؟
»می خواهــم  می گفــت  )رضایــی(  محســن 
اطالعــات راویــان جنــگ زیــر نظــر مســتقیم خــودم 
باشــد و خــودم ایــن اطالعــات را مدیریــت کنــم.«
  از بــدر تــا پایــان جنــگ بــاز هــم از ایــن پیچ هــای 
رونــد  در  عطفــی  نقــط  کــه  غریــب  و  عجیــب 

داریــم؟ باشــد  جنــگ  روایتگــری 
نــه، ولــی عبــور از ایــن پیچ هــا خــودش کار ســختی 

بــود.
  سختی اش چه بود؟

دفتــر  در  مــن  مثــاًل  کــه  بــود  ایــن  ســختی اش 
دعوایــم  محمــدزاده  آقــای  بــا  و  بــودم  سیاســی 
می شــد، ایشــان می گفــت »ســندهایی را کــه جمــع 
کــردی بایــد بــه اینجــا بیــاوری« و مــن گفتــم »مــا 

هســتیم.« سیاســی  دفتــر 
بــه  انتقــال  از  بعــد  شــما  از  تعــدادی  یعنــی    

ماندیــد. فرماندهــی،  زیرمجموعــه 
آقــای  و  عراقــی  محمــدی  آقــای  بیــن  بلــه، 
آقــای  آقــای رضایــی و بیــن مــن و  محمــدزاده و 
قــدری  کــه  می شــد  تبــادل  حرف هایــی  عراقــی 
چالــش ایجــاد می کــرد، البتــه خیلــی مهــم نبــود 
ولــی آن موقــع مثــاًل یکــی می گفــت نمی شــود ایــن 
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بیایــد و دیگــری می گفــت بایــد بیایــد؛ ایــن موضوع 
یــک ســالی طــول کشــید.

  تــا شــما جــدا شــدید و پیــش آقــای محمــدزاده 
رفتید؟

بله، از والفجر8.
  یعنی یک سال بعد.

بله.
  خودتان راوی کسی هم بودید؟

نه، من فقط در والفجر8 و والفجر9 راوی بودم.
  راوی چه کسی بودید؟

در  و  رضایــی  محســن  آقــای  راوی  والفجــر8  در 
بــودم. شــمخانی  آقــای  راوی  والفجــر9 

آقــای محمــدزاده رئیــس مرکــز شــد،  از بــدر کــه 
 راویــان مــا 

ً
مــا دیگــر خــأ راوی نداشــتیم و دائمــا

در قــرارگاه مرکــزی بودنــد. قــرارگاه مرکــزی گاهــی 
در تهــران برگــزار می شــد و گاهــی در منطقــه بــود. 
عــوض  مــاه  دو  مــاه  دو  راویــان  بعــد  بــه  بــدر  از 
می شــدند. مــن چهــارم بهمــن 1364 رفتــم و شــب 
ــتانی  ــین اردس ــل حس ــات کار را تحوی ــوم عملی س

دادم.
  روایت آقای رضایی را؟

بــه  اردســتانی تحویــل دادم و  بــه حســین  بلــه، 
رفتــم. والفجــر9 

  چرا؟
راســتش بدنــم دیگــر نمی کشــید، البتــه مــن و 
حســین )اردســتانی( شــب عملیــات بــا همدیگــر 
بودیــم چــون فقــط محســن )رضایــی( نبــود، مــن 
بــا محســن بــودم و حســین بــا رحیــم )صفــوی(، 
ــرو  می خواســتم یــک نفســی بکشــم کــه گفتنــد ب
آنجــا هــم کســی نبــود و فقــط مــن و  والفجــر 9. 
حســین شــفیع بودیــم، دو راوی بیشــتر نبودیــم 
چــون ســپاه بــه آن عملیــات خیلــی جــدی نــگاه 
ــا   ب

ً
ــا ــودم و عمدت ــر راوی نب ــن دیگ ــر از ای ــرد. غی نک

راویــان ســروکله مــی زدم.
مرتضی عناصــر  و  همــت  احمــد،  حســین،   **

بودنــد ســپاه  فرمانــده  کلیــدی 
  همیــن مــدت کــه راوی آقــای رضایــی بودیــد، 
نکتــه ای هســت کــه شــنیدنش بــرای مخاطــب 
جذابیتــی داشــته باشــد، به خصــوص کــه والفجر8 
آقــای رضایــی عملیــات خاصــی محســوب  بــرای 

می شــود؟
مــن معتقــدم هیــچ فرماندهــی در ارتــش و ســپاه 
توانمندتــر از محســن رضایی نداشــتیم، محســن 
والفجــر8 را به تنهایــی اجــرا کــرد، دلــم نمی خواهــد 
ــد  اســم کســی را ببــرم، مگــر می شــود کســی بگوی

»از ای  رودخانــه عبــور کنیــد؟«
البتــه آقــا رحیــم و آقــای شــمخانی تــاج ســر مــن 
 ارادت 

ً
هســتند و بــه غالمعلــی رشــید هــم قلبــا

دارم و جایشــان محفــوظ اســت ولــی اگــر محســن 
رضایــی نبــود کربــالی5، کربــالی5 نمی شــد.

محســن  بــا  قاســم  حــاج  مقایســه  قــدرت  مــن 
ــی  ــر8 خیل ــا والفج ــم ت ــاج قاس ــدارم. ح ــی( را ن )رضای
 41 لشــکر  کــه  بــود  والفجــر8  در  نبــود،  مطــرح 

یک مرتبــه گل کــرد و کم کــم بــاال آمــد، ولــی آیــا حــاج 
قاســم بــا حســین خــرازی در جنــگ قابــل مقایســه 
اســت؟ عناصــر کلیــدی محســن، مرتضــی )قربانی(، 
همــت، احمد )کاظمی( و حســین )خــرازی( بودند و 
دیگــر عنصــر کلیــدی نداشــت. وقتی همت شــهید 
حســین  وقتــی  و  بودنــد  نفــر  ســه  همیــن  شــد، 
شــهید شــد، دو نفــر شــدند، اصــاًل هیچ کــس بــا این 

ــت. ــه نیس ــل مقایس ــده قاب ــار فرمان چه
کــه  اســت  معــروف  خیلــی  ولــی  ببخشــید    
رضایــی  آقــای  حــرف  روی  حتــی  خــرازی  حســین 

مــی زد. حــرف 
بلــه همین طــور اســت، ولــی وقتــی نیــاز بــه کلیــدی 
داشــت کــه قفــل عملیــات را بــاز کنــد، آن قفــل 

به دســت حســین بــاز می شــد.
ــرازی  ــین خ ــردم حس ــر می ک ــاال فک ــه ح ــا ب ــن ت   م
آقــای رضایــی را  و احمــد کاظمــی بیــش از بقیــه 

اذیــت کردنــد.
همیــن اســت کــه می گوییــد، پــدر محســن را هــم 

درمی آوردنــد ولــی کلیــدی بودنــد.
  اگر حرف گوش ندهند چه فایده ای دارد؟

 نحــوه 
ً
این گونــه نبــود کــه گــوش ندهنــد؛ اساســا

فرماندهــی در جنــگ در ســپاه یــک شــیوه خــاص 
اســت.

  کمــی ایــن بحــث را بــاز می کنیــد؟ ایــن برداشــت 

مرکــز  کتاب هــای  همیــن  از  نســل دومی  مــِن 
ــی از  ــای رضای ــه آق ــدم ک ــه خوان ــت ک ــات اس مطالع
کــه احســاس  را  از بچه هایــی  مقطعــی تعــدادی 
می کنــد در شکســتن خــط مــردد هســتند بــرای 
ــط  ــر8، خ ــًا در والفج ــذارد، مث ــق می گ ــوذ در عم نف
دســت مرتضــی قربانــی اســت و خــرازی نفــوذ در 
آیــا مشــکلی  عمــق دارد؛ تــا جایــی کــه می دانــم، 

کلیدی تــر از شکســتن خــط داریــم؟
نــه، اینهــا را بایــد بــا هــم جمــع کنیــم، هــر دوی اینهــا 
بــود. محســن هــم می دانســت اینها کارگشــاترین 
قوی تریــن  و  یگان هــا  کاربردی تریــن  و 
فرماندهانــش هســتند و هــم می دانســت اینهــا 
پــدر   

ً
واقعــا )کاظمــی(  احمــد  هســتند؛  گرفتــاری 

درمــی آورد. را  محســن 
می خوانیــم  مطالعــات  مرکــز  کتاب هــای  در    
ــا یــک مــاه قبــل  کــه در والفجــر8، احمــد کاظمــی ت
می گویــد »مــن آدم نــدارم، نیروهایــم بــه مرخصــی 
رفتنــد و خســته هســتم« و تــا وقتــی مثــًا آقــای 
خــط  بــه  نمی گویــد  او  بــه  اصفهانــی  طاهــری 

نمی آیــد.
در والفجــر8 به جهــت رعایــت مســائل امنیتــی، 
آمــد. وقتــی  آبــادان  بــه شــبه جزیره  قــرارگاه دیــر 
ــه  ــادان رفتیــم فکــر کنــم 10 روز ب بــه شــبه جزیره آب
از ایــن جلســات  عملیــات مانــده بــود. در یکــی 
کــه  انــگار  نــه  انــگار  آمدنــد،  حســین  و  احمــد 
نمی رفتنــد؛  بــار  زیــر  اصــاًل  اســت!  عملیــات 
اینهــا  می دانســت  محســن  درعین حــال  ولــی 

هســتند. شــاه کلیدهایش 
ــود  ــا وج ــه ب ــود ک ــن ب ــن ای ــای محس ــی از هنره یک
اســتفاده  خــوب  اینهــا  از  مقاومت هــا  ایــن 
می کــرد. محســن رضایــی در ایــن قضایــا خیلــی 
فــرد شــجاعی اســت، کاری بــه مســائل سیاســی 
ــاره تاریــخ جنــگ صحبــت  امــروزش نــدارم، مــا درب
رضایــی  محســن  می توانیــد  شــما  می کنــم، 
امــروز را بپســندید یــا نپســندید ولــی او در جنــگ 
تیزبینی هــای عجیبــی داشــت و بــا همیــن تیزبینــی 
بــود کــه کربــالی5 را پایه ریــزی کــرد. محســن از ایــن 
جهــات بی نظیــر اســت امــا گاهــی مــا تاریــخ را بــا 

برخــی مســائل قاطــی می کنیــم.
  ایــن یــک ماهــی کــه راوی مســتقیم محســن 
رضایــی بودیــد، نکتــه ای به نظرتــان می رســد کــه 
بیــان کنیــد؟ مثــًا چطــور بــا شــما برخــورد می کــرد؟
نــکات کــم نیســت؛ از جملــه این کــه یــک روز وقتی 
مــن با ایشــان و غالمعلی رشــید بــودم، برای اینکه 
مــن را قــال بگذارنــد از کانکــس بیــرون رفتنــد، من 

هــم ســریع رفتــم و شــروع بــه ضبــط کــردم.
ــی 

ّ
** محســن رضایــی گفــت ایــن مســائل »به کل

ــت ــّری« اس س
  یعنی به شما گفتند »نیایید«؟

نــه، محســن از نظــر اخالقــی خیلــی رعایــت می کــرد 
تصمیــم  به هرحــال  ولــی  بــود،  مــؤدب  خیلــی  و 
ــا ایــن حــال مــن  ــد کــه مــن نباشــم، ب گرفتــه بودن
رفتــم و ضبــط کــردم، وقتــی شــروع بــه ضبــط کــردم، 
دیگــر جلــوی مــن را نگرفــت فقــط گفــت »ایــن 
 
ً
ــی ســّری« اســت«؛ آن عملیاتــی بــود کــه بعــدا

ّ
»به کل

اســمش کربــالی4 شــد.
  یعنی در بهمن 64، یک سال قبل از کربای4؟

بله.
ندیــدم،  مطالعــات  مرکــز  کارهــای  در  را  ایــن    

بــود. جالــب 
در گزارش شخصی خودم هست.

شــده  منتشــر  شــخصی تان  گزارش هــای    
؟ ســت ا

نــه، البتــه 20 روز همــراه بــا فرماندهــی را نوشــتم، 
ازجملــه ایــن ماجــرا را.

  یعنــی بنــا بــود آن موقــع ایــن کار را انجــام دهنــد 

یکی از افتخارات راویان 
همین است که در تمام 
طول 8 سال جنگ، یک سر 
سوزن اطاعات لو نرفت 
، کار جنگ به  و از آن باالتر
جایی می رسید که اگر راویان 
نمی آمدند فرماندهان 
می گفتند بازی است.



28

روایت جنگ جنگروایتها

ویژه نامه تسنیم به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس

یــا بــرای یــک ســال بعــد صحبــت می کردنــد؟
را  کار  ایــن  می خواســتند  موقــع  همــان  بــرای 
بکننــد، حتــی روی ناوتیپ هــا هــم صحبــت کردنــد 
ارونــد  از  و  کننــد  حرکــت  کجــا  از  مثــاًل  این کــه  و 
خودمــان را بــاال بکشــیم، ولــی چیــزی کــه هســت 
ایــن اســت کــه جنــگ 75روزه )فــاو( تمــام انــرژی 

ســپاه را گرفــت.
»پــاک  نگفــت  کردیــد  ضبــط  را  اینهــا  وقتــی    

؟ » کنیــد
نه.

نگفــت؟  شــما  بــه  چیــزی  هــم  رشــید  آقــای    
نکــرد؟ بدخلقــی 

نــه، اینجــا بدخلقــی نکــرد. آقــای رشــید نســبت بــه 
آقــای رضایــی فوق العــاده ارادت داشــت ولــی در 
عیــن حــال رشــید هــم زیــر بــار والفجــر8 نمی رفــت.
ــال از  ــی س ــش از س ــه بی ــا اآلن ک ــما آی ــر ش   به نظ

ــه دارد؟ ــگ ناگفت ــذرد، جن ــگ می گ ــان جن پای
غیــر از صبــح روز قیامــت هیــچ پدیــده ای نیســت 

کــه ناگفتــه نداشــته باشــد.
  منظــور مــن ناگفتــه ای اســت کــه اگــر بیان شــود 
مســیر کلــی نــگاه مــا را نســبت بــه جنــگ تغییــر 

دهــد.
نــه چیــزی نیســت کــه الاقــل نــگاه مــن بــه ماجــرا 
را تغییــر دهــد، شــاید مطالبــی باشــد کــه نــگاه مــا 
ــی  ــی یک ــای رضای ــتری کند.آق ــات بیش را وارد جزیی
می گویــد  مــدام  کــه  اســت  ایــن  عیب هایــش  از 
اســت.«،  مــن  پیــش  جنــگ  ســیاه  »جعبــه  کــه 
خــب، ایــن جعبــه ســیاه را رو کن.مــن معتقــدم 
امــروز غیــر از محســن )رضایــی( شــخص دیگــری 
ــر  ــد، اگ ــؤاالت را بده ــی از س ــواب خیل ــد ج نمی توان
مرحــوم آقــای هاشــمی زنــده بــود می توانســت و 
ــه  ــی ب ــون خیل ــی، چ ــا یک قــدری هــم آقــای روحان ی
ــر از  ــی دیگ ــن، یک ــر ای ــالوه ب ــک بود.ع ــان نزدی ایش
اشــتباهات مــا ایــن اســت کــه فکــر می کنیــم اگــر 
یــک فــردی در فرماندهــی نظامــی در جنــگ آدم 
 بایــد همه جــا فرمانــده باشــد، 

ً
موفقــی بــود، حتمــا

نــه، گاهــی آن آدم نمی توانــد قلــم به دســت بگیــرد.
یــک  نتوانــد  رشــید  محســن  مثــل  یکــی  شــاید 
گروهــان را به درســتی مدیریــت کنــد ولــی می توانــد 
بنویســد. فرمانــده دیگــری شــاید بتواند تا 10 لشــکر 
 قلــم توانمنــدی 

ً
را هــم فرماندهــی کنــد امــا لزومــا

ــوند؟ ــی می ش ــم قاط ــا ه ــی ب ــا گاه ــرا اینه ــدارد، چ ن
**هــر فــردی جنــگ را روایــت می کنــد بایــد منتظــر 

نقــد آن هــم باشــد
  اگــر بــه شــما بگوینــد »کدام یــک از شــبهات را 
بایــد بــرای افــکار عمومــی بــاز کــرد؟«، به نظــر شــما 

ــت دارد؟ ــی اولوی ــه موضوع چ
مــن دوســت نــدارم بــه ایــن ســؤال جــواب بدهــم 
شــبهه  پراکندگــی  در  آن  طرفدارهــای  بــه  چــون 

می کنــم. کمــک 
بیاییــد  می کنــم؛  درخواســت  یــک  شــما  از  مــن 
اصــاًل  چیســت،  صحیــح  روایــت   

ً
واقعــا ببینیــد 

کاری بــه جنــگ نداریــم، نــگاه علمــی چــه می گویــد؟ 

را  روایــت  منبــع  و  راوی  بایــد  شــما  می گویــد 
کنیــد. راســتی  آزمایی  را  آن  و  بشناســید 

یکــی از مشــکالتی کــه مــا داریــم و مــِن راوی هــم 
داشــتم ولــی خداراشــکر خــودم را اصــالح کــردم، 
ایــن اســت کــه خیــال می کنیــم آنچــه مــا می دانیــم 
درســت اســت و غیــر از ایــن نیســت. آقــا، چــرا مــِن 
راوی، راوی هــای دیگــر را قبــول نــدارم؟ چــرا مــِن 
ســپاهی، روایــت ارتشــی ها را قبــول نــدارم؟ مــن کــه 
ارتشــی هســتم چــرا روایــت فــالن ســپاهی را قبــول 

نــدارم؟ اینهــا موجــب سرمایه ســوزی می شــود.
مــا بایــد قبــول کنیــم کــه اگــر فــالن آقــای ارتشــی 
آمــد و فرمایشــی کــرد، منظــور ایــن نیســت کــه این 
حرفــی کــه می زنــد یعنــی ایــن پاســدار هرچــه گفــت 

غلــط اســت، زاویــه دیــدش ایــن اســت.
آن کســی کــه راوی نسل ســومی  طبیعــی اســت 
راهیــان نــور اســت بــا آن کــس کــه راوی قــرارگاه 
خاتــم بــوده، فــرق دارد. روایــت یــک تدارکاتچــی بــا 

یــک توپچــی متفــاوت اســت.
مــا بایــد اجــازه بدهیــم هرکــس از نــگاه خــودش 
روایــت کنــد ولــی البتــه منتظــر نقــد روایتــش هــم 
باشــد. آقــا، بــر چه اساســی ایــن حــرف را می زنــی؟ 
اصــاًل تــو کجــا بــودی؟ از کــدام منبــع نقــل می کنــی؟ 
جــواب  درآمــد،  ناقضــی  حرف هایــت  هــم  اگــر 

تناقضــات را بــده.
اینهــا بحث هــای مهــم و خوبــی اســت و هیچ کــس 

هــم نمی توانــد متعرض آن بشــود.
بــه جنــگ، حــرف رســمی داشــته  ** بایــد راجــع 

شــیم با
، آیــا شــما بــه مقولــه ای    به عنــوان ســؤال آخــر
جنــگ  از  غیررســمی  و  رســمی  روایــت  به نــام 

هســتید؟ معتقــد 
یکــی از نــکات مهــم روایتگــری ایــن اســت کــه مــا 
بایــد بپذیریــم جنــگ ســطوح مختلــف دارد. مــا 
بایــد راجــع بــه جنگ، حرف رســمی داشــته باشــیم. 
شــما هــم بایــد به تناســب مخاطبتــان حــرف بزنید 
و اگــر قــرار باشــد یــک نظــام دربــاره جنگــش حــرف 
رســمی نداشــته باشــد پــس چه کســی بایــد حــرف 
بزند؟ولــی آیــا حــرف رســمی قرار اســت همــه را قانع 
کنــد؟ نــه، عیبــی هــم نــدارد، ایــن موجــب می شــود 

تــا دریچه هــای دیگــر بــاز شــود.
فرهنــگ  حــوزه  بــا  جنــگ  فرماندهــی  حــوزه   **

اســت متفــاوت  جنــگ 
مــا بایــد توجه داشــته باشــیم کــه حــوزه فرماندهی 
جنــگ بــا حــوزه فرهنــگ جنــگ خیلــی متفــاوت 
اســت. اگــر بخواهیــد در ایــن دو ورود کنیــد و آنهــا 
کنیــد موضــوع قاطــی می شــود،  بــا هــم خلــط  را 
آنــگاه همــه تعاریفــی کــه از محســن رضایــی کردیم 

ــود. ــوا می ش ــاد ه ب
در تحلیــل قضایــای جنــگ، نبایــد خــون شــهید 
را بــا قصــه فرماندهــی جنــگ خلــط کرد.حــوادث 
یــک جامعــه  و پدیده هــای جامعــه، هویت ســاز 
هســتند. اگــر ایــن پدیده هــا ذلیالنــه باشــد هویــت 
آن جامعــه ذلیالنــه می شــود و اگــر ایــن پدیده هــا 
آن  باشــد  افتخارآمیــز  و  حماســی  پدیده هــای 
ــائل  ــه مس ــوری ب ــد. ط ــودش می بال ــه خ ــه ب جامع
جنــگ نــگاه نکنیــد کــه اینهــا بــا هــم خلــط شــود.

** نقد فرماندهی جنگ ایرادی ندارد
فرماندهــی جنــگ و مدیریــت جنــگ جــای نقــد 
دارد، چه کســی می گویــد نــدارد؟ نقــد کنیــد، البتــه 
عاقالنــه ایــن اســت کــه نقــد را در فضــای آکادمیک 
بکننــد؛ مگــر غیــر از ایــن اســت کــه کتاب هــای 
و  نتیجــه جنگ هــای جهانــی  مــا  درســی نظامــی 
فــالن بــوده؛ پــس کتــاب نظامــی بنویســید و مثــاًل 
بگوییــد اگــر عبــور از آب این طــور بــود بهتــر بــود یــا 

ــود، ــر ب ــه نبــود بهت اگــر این گون
ایــن کار را نمی کننــد و به جایــش رســانه می کننــد، 
ایــن بــه درد چه کســی می خــورد جــز اینکــه همــه 
ســرمایه را بــه بــاد می دهنــد؟ باشــد، بدهیــد ولــی 

ایــن را بــا موضــوع فرهنــگ جنــگ قاطــی نکنیــد.
پــای  را  چــرا خــون غــواص و مظلومیــت غــواص 
ایــن مســائل خــرج می کنیــد آن هــم مســئله ای 
کــه حتــی نمی فهمیــد چیســت؟ اگــر کســی هــم 
بخواهــد حالی تــان کنــد حاضــر نیســتید بپذیریــد 
چــون یــک موضــوع حــاد سیاســی روز را بــا مســائل 
ســرمایه ملــت قاطــی کردیــد ولــی بدانیــد اینهــا 

ســرمایه ملــت اســت.

یکی از نکات مهم روایتگری 
این است که ما باید بپذیریم 
جنگ سطوح مختلف دارد. 
ما باید راجع به جنگ، حرف 
رسمی داشته باشیم.
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عکاســی  بــه  شــما  ورود  فراینــد    
چطــور  جنــگ  جبهه هــای  در 
شــکل گرفــت؟ شــما در آن مقطــع 
می کردیــد  کار  شــخصی  به صــورت 
مشــغول  خاصــی  مرکــز  در  یــا  و 

؟ یــد د بو

هنــر  و  اندیشــه  حــوزه  در  مــن 
بــودم  کار  بــه  مشــغول  اســامی 
ــه  ــرای تهی ــی ب ــا الزام ــرف آنه ــا از ط ام
عاقــه  بیشــتر  و  نداشــتم  عکــس 
رســمی  آغــاز  از  بعــد  بــود.  خــودم 
جنــگ، بــرای حضــور در جبهــه نیــاز 
بــه خبرگــزاری  بــود، مــن  بــه مجــوز 
]خبرگــزاری  زمــان  آن  پــارس 
ایرنــا[  ــــ  ایــران  اســامی  جمهــوری 
هــم  خــرازی  آقــای  آن موقــع  رفتــم. 
مدیرعامــل خبرگــزاری و هــم رئیــس 
از  و  بــود  جنــگ  تبلیغــات  ســتاد 
طریــق او بــرای گرفتــن مجــوز اقــدام 

. یــم د می کر

در  جایــی  مــن   1362 ســال  از  بعــد 
و  شــدم  مســتقر  پاســداران  ســپاه 
پرداختــم  ع  موضــو ایــن  بــه   

ً
رســما

و  عاقــه  بیشــتر  آن  از  قبــل  امــا 
عشــق خــودم بــود کــه ایــن حــوادث 

کنــم. ثبــت  را 

گفتگو با محمدحسین حیدری:

برخی عکس های زمان 
جنگ، دفاع مقدس را 

یف می کنند تحر
روایت جنگ را اگرچه امروز بیشتر در قالب کتاب ها و اسناد مکتوب می شناسند ولی 

تصاویر به جامانده از دفاع مقدس نقشی بی نظیر در مستند کردن این روایات و نیز آشنایی 
بیشتر نسل های امروز و آینده با ویژگی های آن مقطع دارند.

در این میان، عکاسان حاضر در جنگ تحمیلی نقشی بی بدیل دارند که محمدحسین 
حیدری یکی از آنهاست.

آقای حیدری متولد سال 1341 و اهل استان اصفهان است که عکاسی را بعد از انقاب از 
ع کرد و از سال 1358 در حوزه اندیشه و هنر مشغول به کار  حوزه اندیشه و هنر اسامی شرو

شد.
ع رسمی جنگ از اتفاقاتی مانند ماجرای جنگل، غائله کردستان و ترکمن صحرا   قبل از شرو

ع جنگ و بعد از اشغال  و مسائل خلق عرب، به صورت جسته گریخته عکاسی کرده با شرو
، به صورت جدی در جبهه ها حاضر شد و بیش از 20 عملیات دفاع مقدس را  خرمشهر

عکاسی کرده است.
در گفتگو با وی به بررسی نقش عکاسان و عکس های به جامانده از سالهای دفاع مقدس 

به سراغ پرداختیم و اینکه این تصاویر امرز که بیش از 30 سال از پایان جنگ می گذرد، 
چگونه ضبط، نگهداری و منتشر می شوند؟
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس

بــا  مقــدس  دفــاع  عکاســی  جنــس   **
اســت متفــاوت  جنــگ  عکاســی 

در یکــی از مصاحبه هــای شــما خوانــدم    
کــه گفتیــد بیــن عکاســی جنــگ و عکاســی 
در  هســتید؛  قائــل  تفــاوت  مقــدس  دفــاع 
ایــن رابطــه توضیــح دهیــد کــه ایــن تفــاوت 
آیــا به خاطــر  کجــا سرچشــمه می گیــرد، و  از 
ــود  ــدس وج ــاع مق ــه دف ــه ب ــت ک ــی اس نگاه
دارد یــا ایــن کــه شــما تعریفــی کلی تــر داریــد؟

شــد،  تحمیــل  مــا  بــه  جنــگ  کــه  زمانــی 
ایــن  در  توانــش  بــه  توجــه  بــا  هرشــخصی 
از  کــه  کاری  هــر  و  یافــت  حضــور  حادثــه 
ایــن  و  مــی داد  انجــام  برمی آمــد  دســتش 
صــدق  هــم  مــن  خــود  مــورد  در   

ً
دقیقــا

اســلحه  تــوان  شــاید  مــن  یعنــی  می کــرد؛ 
چیــزی  بنابرایــن  نداشــتم  گرفتــن  دســت 
کــه بــه ذهنــم می رســید ایــن بــود کــه ایــن 
کــه  دارد  شــرایطی  و  رســالت  اآلن  دوربیــن 
ثبــت  آینــده  بــرای  را  اســنادی  می توانــد 
کنــد چــون مــا همیشــه تاریــخ را به صــورت 

بودیــم. شــنیده  شــفاهی 

 همیشــه اعتقــاد داشــتم کــه جنــس ایــن 
عکاســی بــا عکاســی جنــگ فــرق می کنــد، بــه 
ــی را  ــای جنگ ــی عکس ه ــه وقت ــل ک ــن دلی ای
در دنیــا نــگاه می کنیــد می بینیــد پــالن اول، 
توپخانــه،  مهمــات،  اســلحه،  ســوم  و  دوم 
در  چیزهاســت؛  گونــه  ایــن  و  کاتیوشــا 
صورتــی کــه اگــر در عکس هــای مــا نــگاه کنید 
می بینیــد روابــط بیــن آدم هــا و فرهنگــی کــه 
در جبهــه حاکــم اســت، بیشــتر وجــود دارد، 

لــذا نــوع ایــن عکاســی فــرق می کنــد.

 آدم هایــی کــه در جنــگ حضــور پیــدا 
ً
اتفاقــا

بودنــد  و...  شــاطر  بّنــا،   ، کشــاورز کردنــد 
رزمنــده  به عنــوان  حرفــه ای  کــه  کســی  و 
دینــی  آنهــا  همــه  نبــود.  باشــد،  دوره دیــده 
می رفتنــد  و  می دیدنــد  خــود  گــردن  بــه 
ایــن ادای دیــن را انجــام دهنــد و بنابرایــن 
بــه همیــن نســبت هــم رفتارشــان بــا یــک 
در  یعنــی  بــود؛  متفــاوت  حرفــه ای  ســرباز 
شــب عملیــات کــه قاعــده اش ایــن اســت 
کــه نشــان دهیــم تعــداد زیــادی نشســتند 
در  و  می کننــد  تمیــز  را  اسلحه هایشــان  و 
می گذارنــد،  فشــنگ  خشاب هایشــان 
روضــه  و  دعــا  بچه هــا  کــه  بــود  فضایــی 
فــرق  کار  جنــس  چــون  و  می خواندنــد 
ایــن  بگوییــم  نمی توانیــم  لــذا  می کــرد 

اســت. جنــگ  عکاســی 

مثــاًل جنگ هــای جهانــی یــا جنگ هــای اخیــر 
مثــل جنــگ عــراق بــا آمریــکا کــه در خلیــج 
کتــاب  جلــد  چندیــن  اینهــا  داد  خ  ر فــارس 
چــاپ کردنــد و یکــی از کتاب هایشــان زندگــی 
ســربازان در یــک نــاو اســت کــه جزئیاتــش 
بیشــتر تجهیزاتــی اســت کــه در نــاو اســت و 
 کتــاب عکــس جنــگ اســت امــا وقتــی 

ً
واقعــا

می بینیــد  را  خودمــان  جنــگ  عکس هــای 
بیــن  ارتبــاط  بیشــتر  می شــوید  متوجــه 
کار  جنــس  نــوع  ایــن  چــون  و  آدم هاســت 
فــرق می کنــد مــن معتقــدم کــه بایــد بگوییــم 
عکاســی دفــاع مقــدس و نــه عکاســی جنگ.

** عکاســان ایرانــی بعــد از جنــگ صاحــب 

ســبک شــدند

  ایــن نــگاه یــک عــکاس ایرانــی اســت یــا 
عکاســان خارجــی هــم ایــن نــگاه را بــه جنــگ 

ــتند؟ ــا داش م

در عکاســی دنیــا، بعــد از جنــگ ایــران یــک 
ســبک مشــخص شــد تحــت عنــوان ســبک 
موضوعــات  ایــن  از  مــا  ایرانــی؛  عکاســان 
خیلــی گــذرا رد می شــویم امــا آنهــا دارنــد روی 
ایــن مــوارد تحقیــق و کار می کننــد و حرفــی 
نــگاه  از  بخشــی   

ً
دقیقــا می زنــم  مــن  کــه 

ــی در  ــان ایران ــد عکاس ــه می گوین ــت ک آنهاس
آدم هــا عکاســی  جنــگ بیشــتر روی روابــط 

کردنــد.

نــگاه  را در دنیــا  وقتــی عکس هــای جنگــی 

می کنیــد می بینیــد پــالن اول، دوم و ســوم 
اســلحه، مهمــات، توپخانــه، کاتیوشــا و ایــن 
در  اگــر  کــه  صورتــی  در  چیزهاســت؛  گونــه 
عکس هــای مــا نــگاه کنیــد می بینیــد روابــط 
بیــن آدم هــا و فرهنگــی کــه در جبهــه حاکــم 

اســت، بیشــتر وجــود دارد.

و  احساســی  انســانی،  ارتبــاط  یــک  ایــن 
آنهــا دارنــد از ایــن ســبک  عاطفــی اســت و 
ســخن می گوینــد، معتقــدم جــای تدریــس 
خودمــان  دانشــگاه های  در  مباحــث  ایــن 
و  تحقیــق  کار  کــه  کســانی  و  اســت  خالــی 
ایــن  تــک  تــک  بایــد  می کننــد  پژوهــش 
نــگاه  ایــن  کــه  کننــد  بررســی  را  عکس هــا 

چیســت.  
ً
واقعــا

در عکس هــا بــه ایــن شــکل کــه اســلحه را 
در دیــد بیننــده بگذارنــد کمتــر بــوده اســت 
و در جایــی کــه خواســتند کار خبــری بکننــد 
کــه مثــاًل مهــران 5  تابلویــی نشــان دادنــد 
کیلومتــر و یــک تانــک در پالنــش اســت تــا 
بگویــد تانک هــای ایــران بــا پرچــم ایــران تــا 
اینجــا رســیدند و ایــن به عنــوان یــک عکــس 
خبــری ممکــن اســت باشــد ولــی وقتــی وارد 
ــن  ــاًل ای ــد اص ــوید می بینی ــرا می ش ــن ماج مت
افــراد  ارتباطــات  بیشــتر  و  نیســت  گونــه 
اســت. خیلــی از عکس هایــی کــه به عنــوان 
لوکیشــنی کــه آدم هــا در آنجــا ایســتادند بــاز 

هــم روابــط آدم هاســت.

به صــورت  جنــگ  روایــت  ع  موضــو در    
به صــورت  کــه  اســنادی  و  مکتــوب 
غیرتصویــری مانــده اســت آن گونــه کــه مــا 
حداقــل  جنــگ  اوایــل  همــان  از  می دانیــم 
در ســپاه این طــور بــود کــه یــک مرکــز بــرای 
این کــه راویانــی آمــاده کننــد تــا ایــن راویــان 
مســتقر  و  برونــد  قرارگاه هــا  و  لشــگرها  در 
ع  موضــو و  بــود  شــده  درســت  شــوند 
از  را  شــفاهی  تاریــخ  جمــع آوری  و  روایتــی 
 
ً
ــا ــد و تقریب ــرده بودن ع ک ــرو ــع ش ــان موق هم
در  آیــا  بــود،  سازمان دهی شــده  به صــورت 
وجــود  مرکــزی  چنیــن  هــم  عکــس  حــوزه 
داشــت تــا عکاســانی را جمــع کنــد و اینهــا را 
جاهــای  در  سازمان دهی شــده  به صــورت 
مختلــف بــرای جمــع آوری اســناد به صــورت 

کنــد؟ پخــش  تصویــر 

حــوزه  در  خودمــان  کشــور  در  متأســفانه 
به نــدرت  سازماندهی شــده  کار  عکاســی، 
کــه  می کنــم  بیــان  نمونــه  یــک  داریــم؛ 
خ  گفتنــش تلــخ اســت امــا اتفاقی اســت که ر
داده اســت؛ جنــگ 6روزه اعــراب و اســرائیل 

وقتی عکس های جنگی را در 
دنیا نگاه می کنید می بینید 
پان اول، دوم و سوم اسلحه، 
مهمات، توپخانه، کاتیوشا 
و این گونه چیزهاست؛ در 
صورتی که اگر در عکس 
های ما نگاه کنید می بینید 
روابط بین آدم ها و فرهنگی 
که در جبهه حاکم است، 
بیشتر وجود دارد. بنابراین 
جنس عکاسی دفاع مقدس 
با عکاسی جنگ متفاوت 
است.
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عنوانــش 6 روز جنــگ اســت و منطقــه اش 
اســت؛  بــوده  محــدودی  منطقــه  یــک  هــم 
به طــور  جنــگ  روز   6 ایــن  در  اســرائیل 
کتــاب   54 یعنــی  کتــاب   9 روزی  متوســط 
عکــس زده اســت و ایــن کتاب هــای عکــس 
ســفارت خانه ها،  هواپیمایــی،  مراکــز  در 
مراکــز فرهنــگ سراســر دنیــا وجــود دارد و 
بارهــا تجدیــد چــاپ شــده اســت. بارهــا و 

احســاس  می کنیــد  نــگاه  را  کتــاب  وقتــی 
بــه راه  را  جنــگ  اصــاًل  اینهــا  می کنیــد 
انداختنــد تــا عکــس بگیرنــد! یعنــی یــک کار 
سازمان دهی شــده، دقیــق و درســت اســت؛ 
می کنیــد  نــگاه  را  عکس هــا  ســیر  وقتــی 
این طــور بــه شــما القــا می شــود کــه عرب هــا 
عجــب آدم هــای ظالــم و اســرائیلی ها عجــب 
بــرای  جلــد  هــر  بودنــد،  مظلومــی  آدم هــای 
مجموعــه اش  و  دارد  ســناریو  یــک  خــود 
 
ً
هــم بمبــاران یــک ســناریو اســت کــه دقیقــا
کــه اســرائیلی ها  ایــن نتیجــه می رســید  بــه 
آدم هــای مظلــوم و عرب هــا آدم هــای ظالمــی 

. هســتند

مــا 8 ســال جنگیدیــم و 1400 کیلومتــر مــرز 
مشــترک داشــتیم؛ زمــان خــود جنــگ 6 جلــد 
ــرای ســازمان ملــل و  کتــاب چــاپ شــد کــه ب
نســخه   2500 حــدود  در  محــدود  تعــداد  در 
ــا  ــا ی ــا در کتابخانه ه ــتر آنه ــد و بیش ــاپ ش چ
تأثیــر  از کشــور هســتند و خیلــی  ج  در خــار

نداشــته اســت.

ســازماندهی در کار قابــل مقایســه بــا اتفاقــی 
کــه بــرای مــا در کشــور افتــاده نیســت، البتــه 
تک وتــوک کارهایــی شــده کــه بیشــتر همــت 
ســازمان  یــک  یعنــی  اســت  بــوده  فــردی 
ایــن  بــر  را  بنــا  اســت  نیامــده  منســجم 

بگــذارد کــه کار خــوب انجــام دهــد.

** ســوژه خوبــی کــه سرنوشــت آن معلــوم 
نیســت

»بچه هــای  فــردی  ابتــکارات  ایــن  از  یکــی 
بچه هــای  از  تعــدادی  بــود؛  چهل شــاهد« 
را  نخبه هایشــان  اهــواز  در  مســجد  دو 
جمــع کردنــد و آموزش هــای اولیــه دادنــد و 
ــه گردان هــای مختلــف  ــه آنهــا گفتنــد کــه ب ب
برونــد و موقــع عملیات هــا عکاســی کننــد. 
امــا  بــود  شــخصی  ایــده  اولیــه اش،  ایــده 
 ســتاد تبلیغــات جنــگ از آن حمایــت 

ً
بعــدا

کشــور  ســطح  در  برویــد  شــما  اآلن  کــرد. 
بچه هــای  ثــار  آ مــن  بگوییــد  و  بچرخیــد 
پیــدا  اصــاًل  می خواهــم،  را  چهل شــاهد 

اســت  چهل شــاهد  عنوانــش  نمی کنیــد، 
کــه از ایــن تعــداد 27 نفرشــان شــهید شــدند 
و تعــداد زیــادی مجــروح دادنــد و بنایشــان 
بــر ایــن بــود کــه هرفــردی شــهید شــد نفــر 
را   40 عــدد  و  شــود  جایگزینــش  دیگــری 
آثارشــان  اآلن  نگه دارنــد،  ثابــت  همیشــه 
کجاســت؟ چــون اینهــا بچه هایــی بودنــد کــه 
بــا گــردان عمل کننــده می رفتنــد یعنــی بایــد 

باشــد. نابــی  بســیار  عکس هــای 

ســازمان  ارتــش  و  بســیج  و  ســپاه  در  مــا 
ثــار داریــم و همــه اینهــا وظیفه شــان  حفــظ آ
ایــن  طــی  اســت.  جنــگ  ثــار  آ حفــظ   

ً
دقیقــا

ســال ها این همــه بودجــه را چــه کار کردنــد؟ 
ثــار در تمــام اســتان ها اداره کل  بنیــاد حفــظ آ
ثــار ارتــش و ســپاه،  آ دارد و ســازمان حفــظ 
 آورده اینهــا 

ً
همــه جــا نمایندگــی دارنــد؛ واقعــا

چیســت؟ وارد حوزه هــای دیگــر نمی شــوم 
کار  هیــچ  عکــس  حــوزه  در  می دانــم  امــا 
درســتی انجــام ندادنــد و متأســفانه بــه ایــن 

نمی کننــد. درســتی  توجــه  موضوعــات 

یــک نمونــه بیــان می کنــم؛ بــه مــوزه جنــگ 
اوکرایــن رفتــه بــودم؛ در حــدود دو تــا ســه 
تنــد  تنــد  مــن  بودیــم  آنجــا  کــه  ســاعتی 
می رفتــم و می خواســتم همــه عکس هــای 
ثــار زیــاد بــود. آنهــا  آنجــا ببینــم چــون حجــم آ

کار  خــوب  فرهنگشــان  ارزش هــای  بــرای 
می کننــد. در آنجــا دیــواری بــود کــه 25 متــر 
طــول و حــدود 7 متــر ارتفــاع داشــت و ایــن 
 9 در 

ً
دیــوار را از عکس هــای 6 در 9 و اکثــرا

12 ســیاه و ســفید از زنــان جــوان پــر کــرده 
ــد. ــبانده بودن ــوار چس ــام دی ــه تم ــد و ب بودن

ممکــن  چیســت؟«،  »ماجرایــش  پرســیدم 
اســت هــر چیــزی راجــع بــه ایــن دیــوار بــه 
مــو  کــه  گفــت  چیــزی  امــا  برســد  ذهنتــان 
بــر تنــم ســیخ شــد و هنــوز وقتــی به یــاد آن 
می گیــرد؛  را  گلویــم  بغــض  می افتــم  ماجــرا 
ارزش هایمــان  و  داشــته ها  بــا  مــا  می بینــم 
چگونــه رفتــار می کنیــم و آنهــا چگونــه رفتــار 
می کننــد، عنــوان ماجــرا ایــن بــود کــه »اینهــا 
کــه تــا پایــان جنــگ منتظــر  زنانــی هســتند 
ازدواج  دوبــاره  و  ماندنــد  شوهرانشــان 
نکردنــد«؛ ایــن جنــگ از ســال 1941 تــا 1945 
یعنــی 4 ســال طــول کشــید، حســاب کنیــد 
مــا در ایــن کشــور چقــدر از ایــن خانواده هــا 
داریــم کــه نــه یکــی دو ســال، بلکــه 30 تــا 35 
، هــم خواهــر  ســال منتظــر هســتند هــم مــادر
؛ اینهــا کجــا ثبــت می شــود؟ و هــم همســر

چنــد مثــال عــرض می کنــم؛ نیــروی هوایــی 
 RF-4 توســط  و  جنــگ  ابتــدای  در  ارتــش 
خوبــی  بســیار  شناســایی  عکس هــای 
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خیابــان  در  ستادشــان  در  اینهــا  گرفــت. 
پیــروزی در گوشــه ای ریختــه شــده بــود کــه 
کنیــد  »هماهنــگ  گفتیــم  به التمــاس  مــا 
اســکن  عکاســان  انجمــن  در  را  اینهــا  تــا 
و  امنیتــی  مباحــث  پروســه  در  کــه  کنیــم« 

نشــد. کــه  نشــد  و  افتــاد  حفاظتی شــان 

ــن  ــک کارت ــری را در ی ــهید باق ــتخط ش ** دس
ــد ــته بودن دم در گذاش

مــا بــه پــادگان گلــف در اهــواز رفتــه بودیــم 
و در آنجــا منتظــر بودیــم کــه اجــازه بگیریــم 
و  اســت  چه خبــر  ببینیــم  برویــم  آنجــا  بــه 
بــرای عکس هــا چــه کاری می توانیــم انجــام 
دهیــم؛ دو ســه کارتــن دم در بــود و یکــی از 
برگه هایــی کــه روی کارتــن بــود و به راحتــی 
باقــری  شــهید  دســتخط  می شــد  خوانــده 
بــه شــهید همــت بــود کــه »شــما بــه فــالن 
جــا برویــد و ایــن گــردان را تشــکیل دهیــد.«، 
در  دم  کارتــن  داخــل  را  مــوزه ای  اثــر  ایــن 
ـ 16 ســال  گذاشــته بودنــد! ایــن مربــوط بــه 15ـ 

پیــش اســت.

حــوزه  در  کــه  افــرادی  از  نفــر  هفــت  بــا  مــا 
 
ً
واقعــا و  بودنــد  کــرده  کار  مقــدس  دفــاع 
می ســوخت  دلشــان  کارهــا  ایــن  بــرای 
امــروز  و  دادیــم  تشــکیل  انجمــن  یــک 
عکــس  فریــم  پنج میلیــون  بــه  نزدیــک 
انجمــن  ایــن  بــه  مقــدس  دفــاع  حــوزه  از 
و  شــده  اســکن  و  ســامان دهی  و  آمــده 
صاحبــان  پیــش  آن  از  عمــده ای  بخــش 
کــه ایــن  ثــار برگشــته اســت و تعــدادی را  آ
ــار  ث ــن آ ــان ای ــه خودش ــتند ک ــکان را نداش ام
و  ســپردند  انجمــن  بــه  کننــد  نگهــداری  را 
از  بیــش  ســپردند  انجمــن  بــه  کــه  حجمــی 

اســت. فریــم  میلیــون  یک ونیــم 

ع به کار کرد؟   انجمن از کی شرو

از  انجمــن  ایجــاد  اولیــه  صحبت هــای 
در  مدتــی  و  بــود   1377 و   1376 ســال های 
مؤسســه فرهنگــی هنــری رزمنــدگان بودیم.

دفــاع  و  انقــالب  عکاســان  انجمــن  امــروز   
مقــدس یکــی از انجمن هــای اصلــی بنیــاد 
شــده اســت و فقــط یــک نمونــه از کارهایــی 
تاریــخ  شــده،  انجــام  انجمــن  ایــن  در  کــه 
70ســاله کشــور اســت کــه مــا اینهــا را هــم 
و حــدود 3ونیــم  آمارمــان نمی دانیــم  جــزء 
میلیــون فریــم اســت. تاریــخ 70ســاله کشــور 
روزی  از  بــود  اطالعــات  مؤسســه  در  کــه 
کــه ایــن مؤسســه درســت شــده اســت تــا 

پایــان دفــاع مقــدس و تــا وقتــی کــه عکــس 
بــه  فریــم  را  تاریــخ  ایــن  مــا  آمــد.  دیجیتــال 
را  بهترینشــان  و  کردیــم  اســکن  فریــم 
گزینــش کردیــم و یــک نســخه بــه خودشــان 
دادیــم و یــک نســخه هــم در انجمــن اســت 
و ایــن جــدای از آمــار رســمی خودمــان اســت 
 یــک تاریــخ 70ســاله تصویــری کشــور 

ً
و واقعــا

فکــر  بخواهیــد  آنچــه  هــر  از  اعــم  و  اســت 
کنیــد در ایــن کشــور اتفــاق افتــاده اســت 
فقــط  اطالعــات  مؤسســه  موقــع  آن  چــون 
یــک روزنامــه نبــوده اســت و چندیــن مجلــه 

داشــت. پیوســت  نشــریه  و 

بیشــترین  کــه  مقــدس  دفــاع  حــوزه  در 
ثــار را گردآوری  اهتمــام مــا بود، دوســتانمان آ
مــدت  همیــن  در  و  کردنــد  ســامان دهی  و 
ــده  ــاپ ش ــا چ ــن کاره ــاب از ای ــد کت ــد جل چن
ــاب  ــود را کت ــه خ ــه اولی ــاید وظیف ــت و ش اس
کتاب هــا،  ایــن  از  برخــی  نمی دانســتیم؛ 
در  »زن  مثــاًل  هســتند  مرجــع  کتاب هــای 
»شــهدا«  و   » »خرمشــهر مقــدس«  دفــاع 
آن شــش جلــد  ادامــه  ایــن ســه جلــد  کــه 
بــود کــه در زمــان جنــگ چــاپ شــده بــود یــا 
کتاب هــای اســتانی مثــل »حماســه الونــد« 
کــه اســتان همــدان در دفــاع مقــدس اســت 
اســتان  بــرای  کــه  الجــوردی«  »خــروش  یــا 
بــرای  کــه  »دالوران«  و  اســت  اصفهــان 
اســتان کرمانشــاه اســت، هدفمــان بــر ایــن 
ثــاری کــه عکاس هــا  بــود کــه در اســتان ها آ

شــود. گــردآوری  گرفتنــد، 

  کدام استان در این زمینه غنی تر بود؟

اولیــن جلــد از ایــن مجموعــه کتــاب خــروش 
الجــوردی بــود کــه اســتان اصفهــان در دفــاع 
مقــدس بــود و آنــان در زمــان حاضــر بــرای 

امــا  دارنــد  ظرفیــت  دیگــر  کتــاب  ســه  دو 
بطــن  در  کــه  اســتان ها  برخــی  متأســفانه 
خــود جنــگ بودنــد مثــل اســتان خوزســتان، 
کــه  هرجایــی  و  دارد  دردمندانــه ای  قصــه 
ثــار از بیــن رفتــه  آ می رویــد می بینیــد همــه 

اســت.

حضــور  عملیــات   25 تــا   20 در  گفتیــد    
بودیــد  گفتــه  دیگــر  جــای  در  و  داشــتید 
، خیبــر و والفجــر8  عملیات هایــی ماننــد بــدر
جاذبه هــای  عملیات هــا  ســایر  بــه  نســبت 
ولــی  اســت؛  داشــته  بیشــتری  بصــری 
عکس هایــی کــه در خرمشــهر گرفتــه شــده 
توضیــح  اســت؛  ماندگارتــری  عکســهای 

چیســت. در  اینهــا  تفــاوت  دهیــد 

چــون عملیات هــای بــدر و خیبــر آبی خاکــی 
بــود و نســبت بــه عملیات هــای قبلــی یــک 
وارد  کــه یک دفعــه  تفــاوت عمــده داشــت 
در  بــود.  متفــاوت  کــه  می شــدید  فضایــی 
به گونــه ای  فضــا  بیت المقــدس  عملیــات 
بــود کــه شــاید در آن دوره فکــر می کردیــم 
خرمشــهر آزاد شــود، ماجــرای جنــگ تمــام 
اســت و صــدام هــم گفتــه بــود »اگــر اینهــا 
کلیــد  کننــد  آزاد  را  خرمشــهر  توانســتند 
بصــره را بــه آنهــا می دهــم«. آدم هایــی کــه تــا 
عملیــات بیت المقــدس بودنــد از نظــر مــن 
 اعجوبــه بودنــد و خــود وارد شــدن بــه 

ً
واقعــا

به شــکلی  شــهر  ایــن  این کــه  و  خرمشــهر 
آزادی  روز  آن  از  بعــد  و  بــود  شــده  نمــاد 
. ایــن عملیــات از نظــر مــن یــک  خرمشــهر
عملیــات ویــژه بــود؛ هرچنــد شــاید خــودم 
عکاســی  بهتــر  خیلــی  خیبــر  عملیــات  در 
عملیــات  عکس هــای  عمــده  اآلن  کــردم. 
بخــش  نــدارم،  را  خــودم  بیت المقــدس 
ــت  ــن رف ــه از بی ــان این گون ــده ای از آثارم عم
امــا هنــوز هــم در همــان تعــداد کــم وقتــی 
خرمشــهر  در  می بینــم  می کنــم  نــگاه  را  کار 
مــن  خــود  و  داشــتیم  گفتــن  بــرای  حــرف 
بــا  بــه مــن می چســبد  کارهایــم بیشــتر  در 
کار  رنگــی  و  هســتند  سیاه وســفید  این کــه 
نکــردم ولــی بــاز هــم می بینــم در آنجــا حــرف 

گفتــن داشــتم. بــرای  بیشــتری 

** چه تعــداد عــکاس دفــاع مقــدس را ثبــت 
کردند

و  ایرانــی  عــکاس  چه تعــداد  می دانیــد    
کردنــد؟ کار  جنــگ  در  خارجــی 

 795 حــدود  در  چیــزی   
ً
تقریبــا انجمــن  در 

کــد داریــم کــه ممکــن اســت از اینهــا از یــک 

با توجه به آماری که از 
جنگ ها و اتفاقات دیگر 
داریم، می شود گفت کاما 
این 8 سال دفاع مقدس را از 
دست دادیم. آنقدر می شد 
عکس بگیریم که برای 
قرن ها تاریخ تصویری کشور 
را غنی کنیم اما نشد.
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حلقــه تــا چندیــن عملیــات باشــد؛ هــر کــد 
خارجی هــا  مــورد  در  اســت.  عــکاس  یــک 
می کردنــد  آزاد  را  منطقــه ای  این کــه  از  بعــد 
را دعــوت  ســتاد تبلیغــات جنــگ تعــدادی 
می کــرد کــه اینهــا می آمدنــد و چنــد عکــس 
می گرفتنــد کــه »اینجــا خرمشــهر اســت و آزاد 
اســت و مــا واردش شــدیم« یــا مثــاًل مهــران، 
از  بعــد   

ً
دقیقــا اینهــا  اســت،  و...  دهلــران 

عملیــات آزادســازی کــه یــک آرامــش برقــرار 
پیــدا می کردنــد. بــود می آمدنــد و حضــور 

عملیــات  خــود  در  کــه  نبــود  مــوردی    
باشــند؟ داشــته  حضــور 

نه، اما عراقی ها داشتند.

  عکاســان مــا چقــدر توانســتند در روایــت 
جنــگ تأثیرگذارباشــد؟

در دوره جنــگ عکس هــا خیلــی مؤثــر بــود 
بین المللــی  زبــان  عکــس  اینکــه  به لحــاظ 
اســت و هــر کســی بــا توجــه بــه ســواد بصــری 
برداشــتی  عکــس  از  می توانــد  خــودش 
ــد. ــه کنی ــدارد برایــش ترجم ــازی ن ــد و نی بکن

خیلــی  ارائــه اش  نحــوه  هــم  جنــگ  از  بعــد 
کمــک کــرد؛ مثــاًل در کتاب هــای انجمــن یــا 
می گذاشــت  انجمــن  کــه  نمایشــگاه هایی 
و کپشــنی کــه ضمیمــه عکــس می کــرد کار 
را بــرای کســی کــه دارد نــگاه می کنــد جــذاب 

می کــرد.

ــن  ــا کپش ــس ب ــک عک ــط ی ــه فق ــا این ک  * آی
ــد  ــه بای ــا این ک ــد ی ــت می کن ــم کفای را می بینی
آن عکــس روایــت شــود و چقــدر  داســتان 
مغفــول  عکس هــا  ایــن  داســتان های 

مانــده اســت؟

بخشــی از این کــه مقــدار زیــادی چشــم ودل 
مــردم از دیــدن عکس هــا ســیر شــده اســت 
و بــه نمایشــگاه های خیابانــی کــه گذاشــته 
به خاطــر  نمی کننــد  توجهــی  می شــود 
کــه کمتــر خواســتیم داســتان  ایــن اســت 
عکس هــا را در ذهــن مــردم مانــدگار کنیــم.

نــگاه  دنیــا  بــزرگ  عکس هــای  بــه  وقتــی 
خیلــی  داســتان  آن  می بینیــد  می کنیــد 
کمــک کــرده اســت کــه آن عکــس بمانــد و 

شــود. مانــدگار 

نیمــه  کــه  باشــد  به گونــه ای  بایــد  کپشــن 
نمایــان  حــد  همــان  در  را  عکــس  پنهــان 
کنــد و اگــر بخواهیــد برایــش داستانســرایی 

کنیــد داخــل متــن مــی رود و فــرد دیگــر آن 
کــه  بایــد اطالعاتــی بدهیــد  را نمی خوانــد و 

برایــش جــذاب شــود  فقــط 

جــا  عکاســی  حــوزه  در  فرهنــگ  ایــن  آیــا    
اســت؟ افتــاده 

خبرگزاری هــا  در  باالجبــار  اآلن  کــم؛  بســیار 
یــک کپشــن زیــر عکس هــا می گذارنــد امــا 
و  اســت  شــده  تکــراری  کپشــن  آن  گاهــی 
خبــری  کارهــای  در  بیشــتر  و  نــدارد  ارزشــی 
دیــدار  حــد  در  مثــاًل  می کننــد  را  کار  ایــن 

در  کــه  ظریفــی  نکته هــای  فــالن،  رئیــس 
عکــس الزم اســت مخاطــب بدانــد و برایــش 

نیســت. می کنــد  ایجــاد  جذابیــت 

** در حــوزه دفــاع مقــدس حتــی به انــدازه 
رفــع عطــش هــم عکــس نگرفتیــم

توســط  کــه  عکس هایــی  از  به غیــر    
بــا  مــا  شــده،  گرفتــه  حرفــه ای  عکاســان 
اســت  ممکــن  کــه  عکس هــا  از  انبوهــی 
عکــس  عــادی  دوربیــن  بــا  رزمنده هــا 
هســتیم  مواجــه  باشــند  گرفتــه  یــادگاری 
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ــت؛  ــیار اس ــا بس ــت عکس ه ــن دس ــه از ای ک
جنــگ  روایــت  در  عکس هــا  ایــن  چقــدر 
بــه  اهتمــام  و  توجــه  چقــدر  و  اســت  مؤثــر 
عکس هــا  ایــن  ســازمان دهی  و  گــردآوری 

دارد؟ وجــود 

بخشــی از ایــن محافظــت و گــردآوری مربــوط 
وظیفــه  کــه  اســت  مجموعه هایــی  بــه 
و  بنیادهــا  مثــل  اســت،  ایــن  ذاتی شــان 
ــار و ارزش هــای دفــاع  ث ســازمان های حفــظ آ
آنهــا  از  را  ســؤال  ایــن  بایــد  کــه  مقــدس 

. ســید پر

و  یگان هــا  مراکــز  بــه  انجمــن  در  مــا 
بودنــد  اصلــی  لشــکرهای  کــه  لشــکرهایی 
اســتانی  ســپاه های  عنــوان  تحــت  اآلن  و 
 
ً
مخصوصــا کردیــم،  مراجعــه  هســتند 
می خواســتیم  کــه  اســتان هایی 
آنجــا  در  کــه  کنیــم  چــاپ  را  کتاب هایشــان 
عکس هــای خیلــی خوبــی بــود و بخشــی از 
ایــن عکس هــا در حیــن عملیــات و داخــل 
انــس  نیروهــا  بــا  عــکاس  و  بــوده  یــگان 
و  بــوده  آنــان  بــا  دائــم  و  داشــته  الفــت  و 
امــا  اســت  می گرفتــه  بهتــری  عکس هــای 
متأســفانه اخبــاری کــه مــن دارم و امیــدوارم 
ثــار گــردآوری  آ ایــن اخبــار غلــط باشــد ایــن 
بخــش  و  نشــده  درســتی  ســامان دهی  و 

اســت. دیــده  آســیب  آن  از  عمــده ای 

بــودم  جــوان  خیلــی  کــه  پیــش  ســال ها 
رضایــی  محســن  آقــای  کــه  جلســه ای  در 
صحبــت  او  بــا  بــود  ســپاه  وقــت  فرمانــده 
چقــدر  تانــک  یــک  »قیمــت  گفتــم  و  کــردم 
آقــای  اســت؟«، گفــت »نمی دانــم و بایــد از 
گفتــم  بپرســید«؛  رفیق دوســت  محســن 
تومــان  50میلیــون  حــدود  و  »پرســیدیم 
اســت و اآلن یــک دوربیــن عکاســی بــا همــه 
پانصــد  و  هفده هــزار  حــدود  امکاناتــش 
 50 می خواســتیم  اگــر  و  اســت  تومــان 
دوربیــن بــا همــه امکاناتــش بخریــم حــدود 

می شــد.« تومــان  یک میلیــون 

بــه ایشــان گفتیــم »فکــر کنیــد یــک تانــک را 
آن تانــک را هواپیمــای عراقــی در  نداریــم و 
اهــواز زده اســت و ایــن یــک تانــک از بیــن 
دو هــزار  حــدود  در  چیــزی  کــه  اســت  رفتــه 
ســت دوربیــن می شــود؛ تعــدادی دوربیــن 
و وســایل البراتــواری بگیریــد و در یگان هــا 

پخــش کنیــد.«

ولــی  دادنــد  انجــام  را  عمــل  ایــن  بعدهــا 
کمــا  گرفــت،  صــورت  ناقــص  و  بــد  خیلــی 

دوربیــن  و  گرفتنــد  آلفــا  دوربیــن  این کــه 
کــه  بــود  آنالوگ هــا  در  دوربینــی  تنهــا  آلفــا 
سیســتم  و  می خــورد  به عکــس  باتــری 
 تعــدادی 

ً
نورســنجی اش را می ســوزاند. بعــدا

دوربیــن نیــوfوان بــرای لشــکرها گرفتنــد و 
قــرار شــد بــه هــر گــردان یــک دوربیــن بدهنــد 
کــه  بــود  دوره ای  ایــن  کننــد،  عکاســی  تــا 
ــپاه در  ــتادکل س ــی س ــئول عکاس ــده مس بن
انتشــارات بــودم، عکــس زیــاد گرفتــه شــده 
بــود امــا برایــش برنامــه نبــود، همــان طــور 
ثــار 40شــاهد  کــه بــرای نگهــداری و انتشــار آ
ثــار  آ ایــن  نمی دانیــم   

ً
واقعــا نبــود،  برنامــه 

کجاســت و در ســطح کشــور پخــش شــدند.

ــا توجــه بــه آمــاری کــه از  همیشــه می گویــم ب
جنگ هــا و اتفاقــات دیگــر داریــم کامــاًل ایــن 
هشــت ســال را از دســت دادیــم و آن قــدر 
قرن هــا  بــرای  کــه  بگیریــم  عکــس  می شــد 
تاریــخ تصویــری کشــور را غنی ســازی کنیــم 
امــا نشــد؛ موالنــا می فرمایــد »آب دریــا را اگــر 
بایــد  تشــنگی  به قــدر  هــم  کشــید/  نتــوان 
دفــاع  حــوزه  در  معتقــدم  بنــده  چشــید«، 
هــم  عطــش  رفــع  به انــدازه  حتــی  مقــدس 

نگرفتیــم. عکــس 

جنــگ  از  ســال   8 ـ   7 حــدود  چیــزی  اآلن    
شــهید  این همــه  و  می گــذرد  ســوریه 
و  نــاب  تصویــری  ثــار  آ هیــچ  ولــی  دادیــم 
مگــر  نــدارد  وجــود  سازمان دهی شــده 

کــرده  را  کار  ایــن  شــخصی  فــردی  این کــه 
باشــد و همــان تجربــه جنــگ دوبــاره تکــرار 

. د می شــو

بدتــر  خیلــی  حتــی  و  همین طــور   
ً
دقیقــا

دوســتان  ایــن  بــا  انجمــن  در  مــا  اســت. 

چندیــن و چنــد بــار صحبــت کردیــم و خــودم 
چندیــن بــار به صــورت حضــوری بــا یکــی از 
آقایــان صحبــت کــردم و گفتــم »ایــن اتفــاق 
و  مــی رود«  دســت  از  دارد  و  می افتــد  دارد 
در نهایــت کــه خواســتند لطــف زیــادی بــه 
مــن بکننــد گفتنــد »اگــر خــود آقــای حیــدری 
در  را  عکس هــا  و  می گیــرد  عکــس  می آیــد 
مــی رود  و  می دهــد  تحویــل  مــا  بــه  اینجــا 

بگیــرد.« و  بیایــد 

بــا توجــه بــه آمــاری کــه از جنگ هــا و اتفاقــات 
دیگــر داریــم کامــاًل ایــن هشــت ســال را از 
عکــس  می شــد  آن قــدر  و  دادیــم  دســت 
تصویــری  تاریــخ  قرن هــا  بــرای  کــه  بگیریــم 

امــا نشــد. کنیــم  را غنی ســازی  کشــور 

هــر  ســال ها  ایــن  طــی  می کنــم  فکــر  مــن 
فــردی کــه به عنــوان مســئول یــا معاونــت 
و  کار  از  عمــده ای  بخــش  آمــد  فرهنگــی 
 
ً
انــرژی مــا صــرف ایــن شــده اســت کــه مرتبــا

 
ً
خودمــان را بــه ایــن افــراد ثابــت کنیــم، واقعــا

مقاومــت  حــوزه  موضــوع  کردیــم.  ول  اآلن 
مثــل ســوریه، لبنــان، یمــن و عــراق و همــه 
در  و  چگونــه  کــه  ببینیــم  را  اتفاقــات  ایــن 
شــده  ثبــت  حرفــه ای  به صــورت  چه حــدی 

اســت؟

  گفتیــد در زمــان جنــگ تحمیلــی حــدود 6 
کتــاب عکــس چــاپ شــد، بعــد از جنــگ ایــن 

تعــداد بــه چقــدر رســید؟

روایــت  یــک  عکس هــا  جنــگ  دوره  در 
آن دوره شــش جلــد  تاریخــی داشــت و در 
کتــاب چــاپ شــد. بعــد از ســال 1367 تا 1385 
کــه حــدود 20 ســال اســت و از روایــت تاریخــی 
گذشــته بودیــم و ایــن روایــت تاریخــی دیگــر 

معنــا نداشــت آن را موضوعــی کردیــم.

عنــوان  تحــت  آن  هفتــم  جلــد  اول  کتــاب 
»زن در دفــاع مقــدس« و موضوعــی اســت 
کــه کامــاًل مغفــول مانــده بــود، چــاپ شــد و 
از ایــن کتــاب هــم چندیــن نمایشــگاه حتــی 

ج از کشــور برگــزار کردیــم. خــار

 » »خرمشــهر عنــوان  تحــت  دوم  جلــد 
شــهر  موضــوع  بــه  فقــط  و  شــد  چــاپ 
خرمشــهر قبــل از اشــغال، زمــان اشــغال و 

دارد. اختصــاص  آزادســازی اش 

کتــاب بعــدی بــا عنــوان »شــهدا« بــود، بــا این 
موضــوع کــه یــک رزمنــده مــی رود و درگیــر و 
شــهید می شــود و برمی گــردد و این کــه یــاد 
و  اســت  چگونــه  خانــواده  در  شــهید  ایــن 

متأسفانه در برخی موارد 
اشتباهات عمدی ]در 
عکس های دفاع مقدس[ 
هم داشتیم؛ یعنی افرادی 
بودند که در سیستم 
اطاع رسانی کشور حضور 
پیدا کردند و تحریف کردند و 
این تحریف کلی آسیب زده 
است.
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بــا ایــن نــگاه جلــو رفتیــم. بخشــی از کتــاب 
آزادگان کار شــده و بقیــه اش مانــده اســت.

ثــار در موضــوع کتاب هــای  بــرای گــردآوری آ
هــم  گــروه  ایــن  از  کــه  پرداختیــم  اســتانی 
ســه جلــد چــاپ شــده و دو جلــدش کامــاًل 
آمــاده اســت و مدت هاســت مانــده اســت؛ 
خــروش الجــوردی، دالوران و حماســه الونــد 
اســتان های  بــه  مربــوط  کــه  شــده  چــاپ 
اســت.  همــدان  و  کرمانشــاه  اصفهــان، 
کتاب هــای  بــه  را  کار  از  دیگــری  بخــش 
مخصــوص عکاســان یعنــی کتــاب مجموعــه 
از  کــه  دادیــم  اختصــاص  نفــر  یــک  اثرهــای 
ایــن مجموعــه هــم هفــت هشــت جلــدش 

چــاپ شــده اســت.

** تحریــف روایــت جنــگ در عکس هــا هــم 
وجــود دارد

رو بــه رو  روایتگــری  و  روایــت  بــا  کــه  زمانــی 
تحریــف  به نــام  آســیبی  کنــارش  هســتیم 
بــرای  مکتــوب  بخش هــای  در  کــه  داریــم 
آیــا  اســت،  افتــاده  جــا  بیشــتر  مخاطــب 
ایــن  مقــدس  دفــاع  در  عکــس  حــوزه  در 

داریــم؟ را  تحریف هــا 

 در عکــس هــم بــوده اســت، مثــاًل 
ً
قاعدتــا

تاریــخ برخــی عکس هــا آن نیســت کــه گفتــه 
داریــم  کــه  موضوعاتــی  از  یکــی  می شــود. 
شــود  انجــام  خــوب  بایــد  کــه  معتقدیــم  و 
کپشــن و شناســنامه عکــس اســت کــه ایــن 
کار در انجمــن بــا یــک کار پژوهشــی انجــام 
می شــود و هرآنچــه را عــکاس گفتــه اســت 

حواشــی  یــا  نمی کنیــم،  قبــول  بالفاصلــه 
ایــن ماجــرا را کــه قبــاًل شــنیدیم مبنــا قــرار 
کــه  می رویــم  ایــن  به دنبــال  و  می دهیــم 

کنیــم. راســتی آزمایی 

« ایــن کار انجــام شــد،  در کتــاب »خرمشــهر
مــا  بــه  بارهــا  قبــاًل  کــه  داشــتیم  عکســی 
گفتــه بودنــد ایــن عکــس اولیــن بمبــاران 
راه آهــن خرمشــهر اســت و عکــس بــا ایــن 
چــاپ  مجــالت  و  روزنامه هــا  در  عنــوان 
شــده بــود؛ وقتــی قــرار بــود ایــن عکــس در 
کتــاب خرمشــهر بیایــد چــون عکس هــای 
دیگــر را بــه خرمشــهر بردیــم و تــک بــه تــک 
آنجــا  در  کــه  آدم هایــی  و  اتفاقــات  آن  بــا 
ایــن  کــه  فهمیدیــم  کردیــم  چــک  بودنــد 
به عنــوان  ســال  ســال های  کــه  عکســی 
راه آهــن خرمشــهر چــاپ شــده اســت اصــاًل 
ــال ها  ــف س ــن تحری ــت و ای ــهر نیس خرمش
نبــوده  گاهانــه  آ کــه  بــود  افتــاده  اتفــاق 
را  خرمشــهر  راه آهــن  گفتنــد  مثــاًل  اســت؛ 
اهــواز  راه آهــن  عکــس  و  کردنــد  بمبــاران 

ــود. ب

غیرعمــد  اشــتباهات  اینهــا  البتــه 
مــوارد  برخــی  در  متأســفانه  ولــی  اســت 
داشــتیم؛  هــم  عمــدی  اشــتباهات 
متأســفانه  کــه  بودنــد  افــرادی  یعنــی 
کشــور  اطالع رســانی  سیســتم  در 
کردنــد  تحریــف  و  کردنــد  پیــدا  حضــور 
اســت،  زده  آســیب  کلــی  تحریــف  ایــن  و 
جنــگ  در  کــه  بــود  شــخصی  مثــاًل 
عکــس  تعــدادی  و  کــرد  پیــدا  حضــور 

مشــخص   
ً
بعــدا و  گرفــت  بخصــوص 

کــه  بــود  ایــن  مشخص شــدنش  شــد، 
ایــن  کــه  بــود  اخــوان دیــده  کاظــم  قــای  آ
کــه  آدم هایــی  از  مــی رود   

ً
عمــدا شــخص 

مشــخص  دست هایشــان  یــا  افتادنــد 
در  حتــی  و  می گیــرد  عکــس  نیســت 
جایــی دیــده اســت کــه دســت های افــراد 
اســت  گرفتــه  عکــس  و  بســته  را  عراقــی 
نمایشــگاهی  ملــل  ســازمان  در   

ً
بعــدا و 

اســرا  ایرانی هــا  کــه  شــد  خودمــان  علیــه 
اخــوان  کاظــم  قــای  آ کردنــد.  تیربــاران  را 
قــای  آ اینهــا را به چشــم خــود دیــده و بــه 
مــدت  تــا  را  آدم  ایــن  بــود.  گفتــه  خــرازی 
فرامــوش   

ً
بعــدا و  ندادنــد  راه  کوتاهــی 

 کار 
ً
ــددا ــد و مج آم ــاره  ــرد دوب ــد و آن ف ش

عــکاس  به عنــوان  را  او  همه جــا  و  کــرد 
دارد  و  می شناســند  کشــوری  درجه یــک 
ایــن دســت  از  را انجــام می دهــد،  کارش 

بــود. نمونــه اش  یــک  ایــن  و  یــم  دار

  اگــر بــه شــما بگوینــد یکــی از 25 عملیاتــی 
می توانیــد  داشــتید  حضــور  آنهــا  در  کــه  را 
عکاســی  و  برویــد  دوبــاره  و  کنیــد  انتخــاب 
کنیــد کــدام عملیــات را انتخــاب می کنیــد؟

ــری  ــچ فک ــت و هی ــختی اس ــی س ــؤال خیل س
دربــاره اش نکــردم امــا در دو ســه عملیــات 
بــود،  آبی خاکــی  عملیات هــای  همــان  کــه 
بــرای  موقعیــت  کــه  بــود  ایــن  احساســم 
ــاد بــود و آنهــا را از دســت  عکــس گرفتــن زی
عملیات هــا  آن  شــرایط  اگــر  شــاید  دادیــم. 
پیــش بیایــد ایــن بــار خیلــی بیشــتر کار کنــم.
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روایت جنگ جنگروایتها

ویژه نامه تسنیم به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس

موزه دفاع مقدس چه روایتی از جنگ دارد؟

تفاوت روایت جنگ 
در موزه ها با راهیان نور

موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس که تا چند سال پیش با 
عنوان باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت شناخته 

می شد، یکی از بزرگترین موزه های کشور و موزه های جنگ 
در جهان است. این موزه در تپه های عباس آباد تهران و در 

تش  همسایگی باغ کتاب، باغ هنر و پارک های طالقانی و آب وآ
قرار دارد و دسترسی به آن با مترو و خودرو آسان است، ازاین رو 

موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس موقعیت بسیار مناسبی در 
تهران دارد و نیازی به فراهم آوردن امکانات و زیرساخت ها برای 

دسترسی به آن نیست.
طراحی و ساخت باغ موزه دفاع مقدس تهران در دوران شهرداری 

قالیباف انجام گرفت و در دوران ریاست قالیباف بر شهرداری 
تهران نیز افتتاح شد. موزه دفاع مقدس تهران پس از موزه های 
، کرمان و همدان، چهارمین موزه  جنگی  دفاع مقدس خرمشهر

بود که در کشور به بهره برداری رسید. موزه های دفاع مقدس 
کرمان و همدان با تالش های سرداران شهید سلیمانی و 

همدانی، طراحی و ساخته شد.
همزمان با فعالیت باغ موزه دفاع مقدس تهران، ستادکل 

نیروهای مسلح اقدام به ساخت موزه انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس در جوار حرم مطهر امام خمینی)ره( با مسئولیت سردار 

مرتضی قربانی از فرماندهان دوران دفاع مقدس کرد، در این رابطه 
اقداماتی انجام و پروژه هایی تعریف شد، اما پس از تغییر ریاست 

ستادکل، با هماهنگی این ستاد و شهرداری تهران و تأیید رهبر 
انقالب و با هدف کاهش هزینه ها، دو موزه ادغام و موزه جدید 

»موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس« نام گرفت.
در ساختار جدید موزه، موضوعات انقالب اسالمی، مقاومت و 

مدافعان حرم و استان تهران به محتوای موزه افزوده شد. زمین 
جنوب تهران که قرار بود موزه ستادکل نیروهای مسلح در آنجا 
ساخته شود، جهت امور میدانی و نمایشی موزه در نظر گرفته 

شد. رئیس ستادکل نیروهای مسلح رئیس هیئت امنای موزه، 
ثار و  شهردار تهران نایب رئیس هیئت  امنا و رئیس بنیاد حفظ آ
نشر ارزش های دفاع مقدس، رئیس هیئت مدیره موزه شد، در 

واقع بدنه مدیریتی موزه به ترکیبی از فرماندهان نیروهای مسلح 
و مدیران شهرداری و همچنین برخی شخصیت های حقیقی و 

حقوقی تغییر یافت.
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  موزه چه روایتی از جنگ دارد؟

مهمتریــن بخــش مــوزه انقــالب اســالمی و دفــاع 
مــوزه  تاالرهــای  یــا  و  ســالنی  بخــش  مقــدس، 
اســت کــه در ایــن تاالرهــا، جنــگ ایــران و عــراق 
و دفــاع مــردم ایــران روایــت می شــود. مــوزه در 
ــه  ــا تاالرهــای اندکــی آغــاز ب ابتــدای شــکل گیری ب
بــه تعــداد تاالرهــا  تدریــج هــم  بــه  امــا  کــرد،  کار 
افــزوده شــد و هــم تغییراتــی در شــکل تاالرهــا و 

آن داده شــد. محتواهــای 

انقــالب  مــوزه  تاالرهــای  در  کلــی،  نــگاه  یــک  در 
ابعــاد  تمامــی  بــه  مقــدس  دفــاع  و  اســالمی 
دفــاع مقــدس از جملــه تحــوالت پیــش از آغــاز 
در  اســالمی  انقــالب  وقــوع  از  پیــش  و  جنــگ 
ایــران و عــراق، چگونگــی آغــاز جنــگ تحمیلــی، 
پایــان  مقطــع  مقــدس،  دفــاع  عملیات هــای 
جنــگ، نقــش اقشــار مختلــف مــردم در دفــاع 
در  انقــالب  رهبــر  و  امــام  نقــش  مقــدس، 
و  جهانــی  ســازمان های  نقــش  مقــدس،  دفــاع 
کشــورهای مختلــف در جنــگ تحمیلــی، حماســه 
و معنویــت، جنــگ شــهرها و جنــگ نفتکش هــا، 
حمــالت  شــیمیایی،  و  هوایــی  بمباران هــای 
ثــار جنــگ بــر زندگــی مــردم، آزادگان و  موشــکی، آ
جانبــازان، شــهدای برجســته جنــگ، تجهیــزات 
دفــاع  دفاعــی  و  ملــی  دســتاوردهای  و  جنگــی 
مقــدس پرداختــه شــده و تــالش شــده اســت 
تجســمی،  نمایشــی،  هنرهــای  از  اســتفاده  بــا 
دیجیتالــی و...، بــه نمایــش گذاشــتن تجهیــزات 
و بازســازی برخــی صحنه هــا و اماکــن تمامــی ایــن 

شــود. روایــت  موضوعــات 

ســیر بازدیــد از تاالرهــای مــوزه، منطــق تاریخــی 
و  حــوادث  تأخــر  و  تقــدم  اســاس  بــر  و  دارد 
تاریــخ  بــا  رابطــه  در  اول  تــاالر  اســت.  اتفاقــات 
دســتاوردهای  تــاالر  آخریــن  در  و  اســت  ایــران 
دفاعــی، ملــی و هســته ای بــه نمایــش گذاشــته 
شــده اســت. عناویــن تاالرهــا هــم کــه به ترتیــب 
»دفــاع«،  حقانیــت«،  و  »حیــرت  »آســتانه«، 
و  »پیــروزی«  »شــهادت«،  مقابلــه«،  و  »آرامــش 
»ســرانجام« اســت، نشــان دهنده ســیر تاریخــی 
تاالرهــا  عناویــن  از  اینکــه  ضمــن  تاالرهاســت، 
مــوزه  ایــن  روایــت  کــه  کــرد  برداشــت  می تــوان 
از جنــگ یــک روایــت پیــروز و حماســی اســت، 
بــه  از تاالرهــای مختلــف  البتــه در بخش هایــی 
آســیب های جنــگ و تأثیــر آن بــر زندگــی مــردم 
تحــت  و  مــرزی  شــهرهای  مــردم  به خصــوص 
شــده  پرداختــه  هوایــی  و  موشــکی  حمــالت 

اســت.

ــد  ــا چن ــک ی ــوزه، ی ــد از م ــای بازدی ــا انته ــدا ت از ابت
می کننــد.  همراهــی  را  بازدیدکننــدگان  راوی، 
 ، نــور راهیــان  راویــان  به خــالف  مــوزه،  راویــان 
آقایــان و خانم هــای جوانــی هســتند کــه جنــگ 

و  نمی کننــد  روایــت  حماســی  و  احساســی  را 
ح توصیفــات و اتفاقــات مربــوط بــه هــر  بــه شــر
تــاالر می پردازنــد و اگــر بازدیدکننــدگان ســؤاالتی 
داشــته باشــند، بــه ســؤاالت آنــان پاســخ خواهند 
مقــدس،  دفــاع  بــا  آشــنایی  بــرای  راویــان  داد. 
متعــددی  مطالعاتــی  و  آموزشــی  دوره هــای 
زیرنظــر پژوهشــگران و فرماندهــان جنــگ ایــران 
و عــراق گذرانده انــد. اگرچــه روایــان مــوزه لحــن 
چــون  امــا  ندارنــد،  جنــگ  روایــت  در  حماســی 
در  حماســه  مبنــای  بــر  تاالرهــا  برخــی  محتــوای 
از  حماســی  برداشــت  مخاطبــان  اســت،  جنــگ 
راویــان  اینکــه  جنــگ خواهنــد داشــت، ضمــن 
بــا  و  ندارنــد  تــن  بــر  بســیجی  و  نظامــی  لبــاس 
( بــه روایــت  لبــاس رســمی )کــت و شــلوار و چــادر

می پردازنــد. تاالرهــا 

ــان آن از جنــگ  روایتــی کــه تاالرهــای مــوزه و راوی
و  کلــی  منطقــی،  روایــت  یــک  می کننــد،  ارائــه 
بــه دور از اغــراق و حاشــیه از تحمیــل جنــگ بــر 
مــردم ایــران، دفــاع مقــدس و دســتاوردهای آن 
تــاالر  تاالرهــا همچــون  برخــی  در  اگرچــه  اســت. 
ح دوره اســتراتژی  »آرامــش و مقابلــه« کــه بــه شــر
تعقیــب و تنبیــه متجــاوز می پــردازد، جزئیــات و 
اطالعاتــی ارائــه شــده امــا در یــک زمــان مختصــر 
عــادی،  بازدیدکننــده  یــک  توســط  هــم  آن  و 
وجــود  اطالعــات  آن  از  بهره بــرداری  امــکان 
نــدارد. مــوزه، مخاطبــاِن ناآشــنا بــه جنــگ ایــران 
یــت جنــگ و دفــاع مقــدس آشــنا 

ّ
و عــراق را بــا کل

بســیاری  ســؤاالت  مخاطــب  اگــر  امــا  می کنــد، 
راویــان  و  باشــد  داشــته  جنــگ  خصــوص  در 
نتواننــد بــه ســؤاالت او پاســخ مناســب بدهنــد، 
بایــد به دنبــال افــراد و مراکــز دیگــری باشــد کــه 

دسترســی بــه آن افــراد و مراکــز نیــز تاحــدودی 
پژوهشــگران  و  مراکــز  البتــه  اســت؛  غیرآســان 
مــردم  بــرای عمــوم  امــا  بســیاری وجــود دارنــد، 

نیســتند. شناخته شــده 

تفــاوت روایــت جنــگ در موزه هــا و راهیــان    
ــور ن

دفــاع  موزه هــای  عمــده  تفــاوت  کلــی  به طــور 
نــور در دو بخــش  راهیــان  بــا مناطــق  مقــدس 
روایتــی   ، نــور راهیــان  در  اســت.  بررســی  قابــل 
ارائــه می شــود، روایتــی احساســی  کــه از جنــگ 
و حماســی اســت. بازدیدکننــدگان نیــز بیشــتر 
آن  معنــوی  حس وحــال  و  زیــارت  هــدف  بــا 
مقــدس  دفــاع  دوران  عملیاتــی  مناطــق  بــه 
گذشــته  ســال های  در  البتــه  می کننــد.  ســفر 
تــالش  انقــالب  رهبــر  ســخنان  اســاس  بــر  و 
»زیــارت  مبنــای  بــر  بازدیدهــا  اســت  شــده 
روایــت  موزه هــا،  در  امــا  باشــد.  بامعرفــت« 
جنــگ غیراحساســی و سیاســی ــــ تاریخــی اســت، 
در  نیــز  معنویــت  اســت  شــده  تــالش  البتــه 
شــهادت  تــاالر  باشــد.  داشــته  وجــود  موزه هــا 
مقــدس  دفــاع  و  اســالمی  انقــالب  مــوزه  در 
و  حســین)ع(  امــام  ضریح هــای  بازســازی  کــه 
را  بازدیدکننــدگان  اســت،  عبــاس)ع(  حضــرت 
ــاالر  ــن ت ــد. ای ــرار می ده ــی ق ــوای خاص در حال وه
چنــد ســال پیــش و بــا حضــور فرماندهــان دوران 
دفــاع مقــدس و مدیــران شــهری تهــران افتتــاح 

شــد.

تفــاوت دیگــر موزه هــا بــا راهیــان نــور بهره گیــری 
از  تجســمی(  و  )نمایشــی  مجــازی  و  واقعــی 
اســت؛  مقــدس  دفــاع  فیزیکــی  فضاهــای 
و  نبــرد  صحنــه  بــا  مخاطــب  نــور  راهیــان  در 
عملیات هــا و فضاهــای فیزیکــی دفــاع مقــدس 
روبــه رو  واقعــی  به صــورت  ســنگر  همچــون 
می شــود، امــا در موزه هــا، همــه چیــز بازســازی 
از  بســیاری  البتــه  اســت.  نمایشــی  و  شــده 
نگهــداری  موزه هــا  در  کــه  را  جنگــی  تجهیــزات 
در  حتــی  دیگــری  جــای  هیــچ  در  می شــود 
پیــدا  نمی تــوان  نیــز  نــور  راهیــان  یادمان هــای 
کــرد. در تاالرهــای »حیــرت و حقانیــت«، »دفــاع«، 
هــم  مــوزه  »پیــروزی«  و  مقابلــه«  و  »آرامــش 
بازســازی انجــام گرفتــه و هــم تجهیــزات جنگــی 

اســت. شــده  گذاشــته  نمایــش  بــه  نــادری 

  معرفی جنگ در موزه به خارجی ها

آســان  مــردم  بــرای  مــوزه  بــه  اگرچــه دسترســی 
از  بازدیــد  گذشــته  ســال های  در  امــا  اســت، 
اســت،  نبــوده  چشــمگیر  مــوزه  ایــن  تاالرهــای 
افزایــش  مــوزه،  دو  ادغــام  از  پــس  ازایــن رو 
تعــداد بازدیدکننــدگان در دســتور کار مدیریــت 
ــد قــرار گرفــت و مــوزه در ایــن راســتا اقــدام  جدی

همزمان با فعالیت باغ موزه 
دفاع مقدس تهران، ستاد 
کل نیروهای مسلح اقدام 
به ساخت موزه انقاب 
اسامی و دفاع مقدس کرد. 
در این رابطه اقداماتی انجام 
و پروژه های تعریف شد، اما 
پس از تغییر ریاست ستاد 
کل، با هماهنگی این ستاد و 
شهرداری تهران و تایید رهبر 
انقاب، دو موزه ادغام و موزه 
جدید »موزه انقاب اسامی 
و دفاع مقدس« نام گرفت.
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روایت جنگ جنگروایتها

ویژه نامه تسنیم به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس

آمــوزش  بــا وزارت  انعقــاد تفاهم نامه هایــی  بــه 
آن  نتیجــه  کــرد،  نهادهــا  دیگــر  و  پــرورش  و 
تفاهم نامه هــا ایــن بــود کــه تــا پیــش از شــیوع 
ویــروس کرونــا و تعطیلــی تاالرهــای مــوزه، هــرروز 
تعــداد بســیاری از دانش آمــوزان مــدارس تهــران 
از مــوزه بازدیــد می کردنــد و حضــور آنــان در مــوزه 

بــه چشــم می آمــد. آن  و محوطــه 

ابتــدای  از  تهــران  مقــدس  دفــاع  مــوزه 
شــکل گیری عــالوه بــر بازدیدکننــدگان داخلــی، 
نیــز  خارجــی  گروه هــای  و  میهمانــان  میزبــان 
و  نقش هــا  از  یکــی   

ً
اساســا اســت.  بــوده 

کشــورهای  در  جنــگ  موزه هــای  کارکردهــای 
مختلــف همچــون مــوزه جنــگ مســکو، معرفــی 
ســرزمین  آن  مــردم  پیروزی هــای  و  مقاومــت 
انقــالب  مــوزه  ازایــن رو  اســت،  دیگــر  ملــل  بــه 
ملــی  مــوزه  یــک  کــه  مقــدس  دفــاع  و  اســالمی 
پیــدا  هــم  بین المللــی  مأموریــت  یــک  اســت، 
کــرده و آن معرفــی حماســه و پیــروزی ایرانیــان 

اســت. خارجــی  میهمانــان  بــه 

اســت  داشــته  تــالش  رابطــه  ایــن  در  مــوزه 
حتــی  و  توریســت ها  میزبــان  رایزنی هایــی  بــا 
ایــن  مــوزه در  باشــد.  مقامــات رســمی خارجــی 

راســتا اقــدام بــه تربیــت راوی به زبان هــای عربــی 
آن  این کــه  امــا  اســت  کــرده  هــم  انگلیســی  و 
و  اســت  بــوده  تأثیرگــذار  چه مقــدار  بازدیدهــا 
بازدیدکننــدگان چــه برداشــتی از جنــگ ایــران و 
عــراق دریافــت کردنــد، نیازمنــد بررســی و ارزیابــی 

اســت.

ایــران  جنــگ  مــوزه  بزرگتریــن  فضاســازی    
اســت؟ چگونــه 

عــالوه بــر تاالرهــا در فضــای محیطــی مــوزه نیــز 
ثــاری از ســال های دفــاع مقــدس  آ تجهیــزات و 
ــه نمایــش درآمــده اســت. عمــده  و پــس از آن ب
ــالب  ــوزه انق ــی م ــای محیط ــه در فض ــی ک تجهیزات
بــه نمایــش درآمــده  اســالمی و دفــاع مقــدس 
تســلیحات  و  تجهیــزات  بــه  مربــوط  اســت، 
سنگین اســت کــه امــکان نمایــش آن در تاالرهــا 
نیســت. ایــن تجهیــزات و تســلیحات تانک هــا، 
خمپاره اندازهــا،  نظامــی،  خودروهــای  نفربرهــا، 
ماکت هــای  هســتند.  بالگردهــا  و  توپ هــا 
و  بالســتیک  موشــک های  جنگنده هــا، 
فضاپیمــا  و ناوشــکن های ایرانــی نیــز در فضــای 
ــده  ــته ش ــه نمایــش گذاش ــوزه ب ــن م ــی ای محیط
اســت کــه شــکل و نمــای جذابــی را بــه اراضــی 

اســت. داده  عباس آبــاد 

از  ســردیس هایی  مــوزه  محیطــی  فضــای  در 
نیــز  مقــدس  دفــاع  دوران  شــهید  فرماندهــان 
شــهدای  خودروهــای  اســت.  شــده  نصــب 
نمایــش  بــه  مــوزه  ایــن  در  نیــز  هســته ای 
ایــن  گذاشــته شــده اســت. امکانــات عمومــی 
به شــکل های  نیــز  صندلی هــا  همچــون  مــوزه 
نظامــی و دفاعــی طراحــی و ســاخته شــده اســت. 
جعبــه  شــکل  یــا  مــوزه  ایــن  در  صندلی هــا 
مهمــات دارد یــا اینکــه شــکل شــنی های تانــک 

اســت.

ــمت  ــه در قس ــوزه ک ــن م ــر از ای ــش دیگ ــک بخ ی
شــمالی آن و در نزدیکــی درب ورودی از ســمت 
متــروی شــهید حقانــی قــرار دارد، مســجد جامــع 
به ماننــد  مــوزه،  مســجد  اســت.  خرمشــهر 
ــه  ــهر ک ــع خرمش ــجد جام ــی و معماری مس طراح
در مقاومــت 34روزه خرمشــهر و در ســال های 
و  مقاومــت  فرماندهــی،  مرکــز  مقــدس  دفــاع 
پشــتیبانی بــود، طراحــی و ســاخته شــده اســت.

در  حــرم  از  دفــاع  و  مقاومــت  جبهــه  روایــت    
مــوزه

جنوبــی  بخــش  در  و  گذشــته  ســال های  در 
کــه  شــد  ســاخته  گنبــدی  ســاختمان  مــوزه، 
سراســرنما )پانورامــا( نــام دارد. در سراســرنمای 
و  خرمشــهر  فتــح  حماســه  مقــدس،  دفــاع 
از  بهره گیــری  بــا  بیت المقــدس  عملیــات 
ــس  ــا پ ــود. ام ــده ب ــت ش ــری روای ــای تصوی هنره
انقــالب  بخش هــای  افــزوده شــدن  و  ادغــام  از 
اســالمی، تهــران و مقاومــت و مدافعــان حــرم بــه 
ایــن مــوزه، سراســرنما بــه موضــوع مقاومــت و 

یافــت. اختصــاص  حــرم  مدافعــان 

پــس از شــهادت ســردار ســلیمانی و بــا همــکاری 

موزه، مخاطباِن ناآشنا به 
جنگ ایران و عراق را با کلیت 
جنگ و دفاع مقدس آشنا 
می کند، اما اگر مخاطب 
سواالت بسیاری در خصوص 
جنگ داشته باشد و راویان 
نتوانند به سواالت او پاسخ 
مناسب بدهند، باید به 
دنبال افراد و مراکز دیگری 
باشد.
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مقاومــت  سراســرنمای  ســپاه،  قــدس  نیــروی 
شــهید ســلیمانی بــا حضــور فرماندهــان ارشــد 
نمایشــگاهی  به صــورت  مســلح  نیروهــای 
داعــش  انتحــاری  ماشــین های  شــد.  رونمایــی 
هــم کــه ســال گذشــته در محوطــه مــوزه انقــالب 
بــه نمایــش درآمــده  اســالمی و دفــاع مقــدس 
بــود، بــه داخــل ایــن سراســرنما انتقــال یافــت 
هفتــه  بــا  همزمــان  و  گذشــته  روزهــای  در  و 
مــوزه ای  به صــورت  سراســرنما  مقــدس  دفــاع 
بازگشــایی شــد و عمــوم مــردم می تواننــد از آن 

کننــد. بازدیــد 

  روایت مکتوب عاوه بر روایت بصری

مــوزه انقــالب اســالمی و دفــاع مقــدس عــالوه 
از دفــاع مقــدس  روایــت نمایشــی و هنــری  بــر 
و مقاومــت، اقدامــات دیگــری نیــز در راســتای 
آن  تدویــن تاریــخ جنــگ ایــران و عــراق و نشــر 
شــهید  تخصصــی  کتابخانــه  می دهــد.  انجــام 
افتتــاح  گذشــته  ســال های  در  اگرچــه  ســوداگر 
جنــگ  کتابخانــه  از  کمتــر  عمــری  و  شــده 
از  آرشــیو بســیار خوبــی  امــا  حــوزه هنــری دارد، 
و  پایان نامه ها، مســتندها  مجــالت،  کتاب هــا، 
و مقاومــت  مقــدس  دفــاع  حــوزه  نرم افزارهــای 
کتابخانــه  ایــن  کتاب هــای  بــه  دسترســی  دارد. 
یــک  بــا  و  اســت  شــده  آســان  بســیار  نیــز 
و  کتابخانــه  اینترنتــی در ســایت  جســت وجوی 
تمــاس می تــوان کتــاب را در منــزل دریافــت کــرد. 
وزارت  جنــِگ  اســناد  کتابخانــه  ایــن  مخــزن  در 
البتــه دسترســی  کــه  نیــز وجــود دارد  اطالعــات 
و بهره بــرداری از آن نیازمنــد مجــوز اســت. ایــن 
کتابخانــه البتــه ســالن مطالعــه خــوب و مناســبی 
هــم دارد کــه بیشــتر مورد اســتفاده دانشــجویان 
می گیــرد. قــرار  پشــت کنکوری  دانش آمــوزان  و 

مــوزه در حــوزه تدویــن تاریــخ جنــگ اقــدام بــه 
اســت  کــرده  شــفاهی  تاریــخ  جلســات  برگــزاری 
نقــش  بــه  مربــوط  جلســات  ایــن  بیشــتر  کــه 
لجســتیک  همچــون  مختلــف  بخش هــای 
نیــروی زمینــی ارتــش در دفــاع مقــدس اســت. 
مرکــز  بــا  مــوزه  شــفاهی  تاریــخ  تدویــن  تفــاوت 
اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس ایــن اســت 
اســناد  مبنــای  بــر  مرکــز  در  شــفاهی  تاریــخ  کــه 
شــفاهی  تاریــخ  امــا  اســت،  فرمانده محــور  و 
اســناد  برمبنــای  نمی رســد  به نظــر  مــوزه  در 
باشــد و بیشــتر نقش  محــور اســت. همچنیــن 
ــالب  ــوزه انق ــاب در ح ــار کت ــه انتش ــدام ب ــوزه اق م
می کنــد.  مقاومــت  و  مقــدس  دفــاع  اســالمی، 
کتــاب  عنــوان   100 بــه  نزدیــک  تاکنــون  اگرچــه 
انتشــار  آمــاده  و  شــده  منتشــر  مــوزه  توســط 
توســط  منتشرشــده  کتاب هــای  امــا  اســت، 
کتــاب  تنهــا  و  شــده اند  شــناخته  کمتــر  مــوزه 
»خورشــید در ســایه؛ عمــاد مغنیــه« ایــن مــوزه 
اســت کــه مــورد اســتقبال مخاطبــاِن بــازاِر کتــاب 

تفاوت تدوین تاریخ 
شفاهی موزه با مرکز اسناد 
و تحقیقات دفاع مقدس 
این است که تاریخ شفاهی 
در مرکز بر مبنای اسناد و 
فرمانده محور است، اما 
تاریخ شفاهی در موزه به 
نظر نمی رسد برمبنای اسناد 
باشد و بیشتر نقش  محور 
است.

ــر آن امضــا کردنــد. قــرار گرفــت و رهبــر انقــالب ب

ثــار  آ تولیــد  نمایشــی،  و  هنــری  ثــار  آ تولیــد 
پایان نامه هــای  از  حمایــت  تلویزیونــی، 
دانشجویی، انتشــار ماهنامــه ســرو و میزبانــی از 
برگــزاری مراســم های دفاعــی مقدســی به دلیــل 

برخــورداری از تاالرهــای خلیــج فــارس و هویــزه 
اســت. مــوزه  اقدامــات  دیگــر  از  نیــز 

  روایت موزه از جنگ ملی است

عــالوه بــر تهــران، در اســتان های دیگــر و حتــی 
در برخــی اســتان ها همچــون اســتان خوزســتان 
ــا در حــال ســاخت  چنــد مــوزه ســاخته شــده و ی
ــتند  ــتانی هس ــای اس ــا، موزه ه ــت. آن موزه ه اس
دفــاع  فرهنگــی  مرکــز  و  »مــوزه  به عنــوان  و 
آن  مأموریــت  می شــوند.  شــناخته  مقــدس« 
و  مــردم  نقــش  واقــع  در  و  اســتانی  موزه هــا 
یگان هــای نظامــی آن اســتان در دفــاع مقــدس 
را بــه نمایــش گذاشــته اســت، امــا مــوزه انقــالب 
اســالمی و دفــاع مقــدس مأموریــت ملــی دارد.
ایــن مــوزه عــالوه بــر موضــوع دفــاع مقــدس، در 
حــوزه مقاومــت و مدافعــان حــرم، اســتان تهــران 
و انقــالب اســالمی مأموریــت دارد. سراســرنمای 
مقاومــت شــهید ســلیمانی بــا هــدف پوشــش 
ایجــاد  حــرم  مدافعــان  و  مقاومــت  مأموریــت 
شــد، امــا در رابطــه بــا انقــالب اســالمی و اســتان 
ثــار  تهــران هنــوز اقدامــات مــوزه منجــر بــه تولیــد آ
مشــخص و چشــمگیر همچــون سراســرنمای 

مقاومــت نشــده اســت.
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روایت جنگ جنگروایتها

ویژه نامه تسنیم به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس

** 6 مــاه بعــد از شــروع جنــگ روایتگــری در ارتش 
آغاز شــد

کــه   ، بزرگــوار امیــر  هســتیم،  ممنــون  خیلــی    
به عنــوان  دادیــد.  قــرار  مــا  دراختیــار  را  وقتتــان 
 بفرماییــد؛ پروســه روایتگری و 

ً
ســؤال اول لطفــا

ثبــت وقایــع جنــگ در ارتــش جمهــوری اســامی 
در  محصولــش  و  گرفــت  شــکل  چگونــه  ایــران 

می شــود؟ بهــره وری  و  نگهــداری  کجــا 
ــش  ــگاری در ارت ــات ن ــا عملی ــری ی ــئله روایتگ مس
یکــی از وظایــف عــادی و تأییدشــده یگان هــای 
نظامــی حتــی در زمــان صلــح اســت، اینهــا وقایــع 
روزانه شــان را در دفاتــر خاصــی به نــام »تاریخچــه 
روش هــای  جــزو  ایــن  و  می کننــد  ثبــت  یگانــی« 
مســئله  در   

ً
مشــخصا اســت؛  یگانــی  متــداول 

جنــگ ایــران و عــراق می توانــم بگویــم کــه حداکثــر 
روایتگــری جنــگ در  آغــاز جنــگ،  از  بعــد  مــاه   6
ارتــش به صــورت مکتــوب و رســمی در دانشــکده 
بــه  اســتادانش  کــه  ارتــش  ســتاد  و  فرماندهــی 
جنــگ آمــده بودنــد، آغــاز و قــرار شــد از اســناد و 
قراردادهــا،  ح هــا،  طر  

ً
عمدتــا کــه  جنــگ  مــدارک 

اســناد و نقشــه های عملیاتــی اســت یــک نســخه 
ســتاد(  و  فرماندهــی  )دانشــکده  دافــوس  بــه 
داده شــود تــا آنــان ایــن اســناد را بــه روش خــود 

نگهــداری کننــد.
جنــگ،  دوم  نیم ســال  آغــاز  از  گفــت  تــوان  مــی 
مرحــوم  توســط  روایتگــری  یــا  تاریخ نــگاری  ایــن 
ســرهنگ یعقــوب حســینی کــه یکــی از افســران 
بســیار خــوب نیــروی زمینــی و معــاون عملیاتــی 
فرمانــده نیــرو بــود، شــروع شد. ایشــان در 6 مــاه 
اول جنــگ معــاون عملیاتــی فرماندهــی وقــت 
نیــروی زمینــی یعنــی مرحــوم قاســمعلی ظهیرنــژاد 

بودنــد.
روایتگــری در معنــای لغــوی یعنــی من چیــزی را که 
از کســی شــنیدم، بــرای شــما بگویــم؛ در حالــی کــه 
ــد روایتگــری را توســعه   شــما در اینجــا داری

ً
حتمــا

می دهیــد؛ یعنــی مثــاًل ممکــن اســت مــن چیــزی 
را از کســی نقــل کنــم و بگویــم »شــهید صیــاد ایــن 
را گفــت یــا ایــن کار را کــرد« امــا یک موقــع اســت 
کــه مــن از خــودم می گویــم یــا از کتــاب یــا ســندی 
ــا یــک زمــان اســت کــه تفســیر،  روایــت می کنــم ی
اینهــا  همــه  بــه  آیــا  می کنــم؛  تأویــل  و  تحلیــل 

روایتگــری می گوییــد؟
مشــاهدات،  از  اعــم  روایتگــری  از  مــا  منظــور    

اســت. شــخص  نظــر  یــا  و  نقل قول هــا 
نوشــتن تاریــخ جنــگ و عملیــات یــگان، یکــی از 
لشــکر  رده  در  حداقــل  مــا  یگان هــای  وظایــف 
را  فرمانــده  و  لشــکر  ح کارهای  شــر کــه  اســت 

. یســد می نو
  محصــول کار ایــن افــراد بــه کجــا مــی رود و در 

می شــود؟ نگهــداری  کجــا 
در تاریخچــه خــود یــگان اســت؛ یعنــی مــا تاریخچه 

لشــکر 21 یــا تاریخچــه عملیاتــی لشــکر 77 داریم.
  ایــن نگارش هــا پــس از 30 ســال کــه از پایــان 

گفتگو با امیر مسعود بختیاری:

 ناگفته ای که نگاه  به دفاع 
مقدس را تغییر دهد 

یم ندار
با شروع رسمی جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق در 31 شهریور ماه سال 59، یگان های 

مختلف ارتش جمهوری اسالمی ایران در نیروهای زمینی، هوایی و دریایی، به شکل مستقیم وارد 
این نبرد نابرابر شدند؛ ارتشی که به واسطه حوادث مرتبط با انقالب و برخی اتفاقات نظیر کودتای 

نقاب و... از ثبات الزم برخوردار نبود ولی افسران جوان و انقالبی ارتش توانستند این سازمان را سرپا 
نگه دارند و در عملیات های مختلف نظیر آزادسازی بیت المقدس، طریق القدس، ثامن االئمه)ع( 

و... نقش اساسی ایفا کنند.
برای بررسی روایت جنگ از نگاه ارتش، به سراغ امیر مسعود بختیاری رفتیم.

امیر بختیاری متولد 1320 در مسجدسلیمان، ازجمله فرماندهان نیروی زمینی ارتش در جنگ 
تحمیلی است که در معاونت عملیات نزاجا مسئولیت داشت.

ایشان همچنین کتاب هایی با موضع عملیات بیت المقدس، عملیات طریق القدس و نیز 
کتاب هایی با عنوان درس هایی از جنگ ایران و عراق و هشت سال دفاع مقدس نگاشته که در آن 
به موضوعات مختلف پیرامون نقش ارتش جمهوری اسالمی ایران در جنگ پرداخته شده است.
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جنــگ می گــذرد خروجــی هــم داشــته اســت؟
دافــوس  همــان  خروجــی اش  گفــت  شــود  مــی 
اســت. ایــن تاریخچــه ابتــدا در دافــوس شــروع 
 بــه نیــروی زمینــی در 

ً
بــه جمــع آوری شــد و بعــدا

چــون  شــد،  منتقــل  برنامــه  و  ح  طــر معاونــت 
نمی کردنــد. را  کار  ایــن  هنــوز  یگان هــا 

زمانــی کــه جنــگ پایــان یافــت، عقیدتــی سیاســی 
حســینی  یعقــوب  ســرهنگ  از  مشــترک  ســتاد 
نوشــته  کــه  را  تاریخچه هایــی  ایــن  کــرد  دعــوت 
شــده اســت مــدّون کنــد و مرحــوم حســینی نیــز از 
چنــد نفــر از جملــه مــن دعــوت کــرد و بــرای همیــن 
مدتــی افتخــار همــکاری با ایشــان را داشــتم و این 
کار را از ایشــان یــاد گرفتــم کــه چطــور بنویســم، 
خروجــی کار هــم بــه عقیدتــی سیاســی رفــت و در 

ــا 72 منتشــر شــد. ســال 1371 ی
خاکســتری رنگ  کتاب هــای  همــان    

می فرماییــد؟ را  هشــت جلدی 
بله.

** تاریخچه یگان ها محرمانه نیست
  بــه ایــن ایــده کــه تاریخچــه یگانــی را از حالــت 
در  و  بیاوریــد  در  طبقه بندی شــده  و  محرمانــه 
اختیــار پژوهشــگران قــرار بگیــرد، فکــر نکردیــد؟
امــا  نیســت  طبقه بنــدی  یگانــی  تاریخچــه 
به هرحــال تصمیــم بــا فــردی اســت کــه قــرار اســت 

بــه شــما بدهــد. را  آن 
موجــب  مــن  به نظــر  کــه  نکاتــی  از  یکــی    
ایــن  کــه  اســت  ایــن  شــد  ارتــش  مظلومیــت 
ثارمــان نداریــم،  ج در آ دســت اطاعــات را بــرای در
ــپاه را  ــکرهای س ــده لش ــک فرمان ــک ت ــن ت ــًا م مث
کــه شــهید شــدند و یــا افــراد حاضــر را می شناســم 
کــی  اینکــه چه کســی چه زمانــی شــهید شــد،  یــا 
طــرف  در  امــا  داد؛  اســتعفا  یــا  و  شــد  جابه جــا 
مقابــل، جــز چنــد فرمانــده لشــکر معــدود ارتــش 
جابه جایی هایشــان  نــه  نمی شناســم؛  اصــًا  را 
چــه کار  را.  عملیات هــا  جزییــات  نــه  می دانــم  را 
بایــد کــرد تــا اگــر کســی خواســت مطلبــی دربــاره 
اختیــار  در  را  اســناد  ایــن  بنویســد،  عملیاتــی 

باشــد؟ داشــته 
در زمــان حاضــر اینهــا وجــود دارد و اگــر بخواهیــد 
باشــد،  مانعــی  نمی کنــم  فکــر  کنیــد  اســتفاده 
مانعــی هــم نبــوده اســت. شــاید ارتــش در یــک 
موقعیتــی قــرار گرفــت کــه خــودش از همــه اینهــا 
به ســراغش  کســی  چنــدان  ولــی  کــرد  اســتفاده 
نیامــد و فقــط خودمــان بودیــم کــه از خودمــان 

می کردیــم! دفــاع 
بنابرایــن تاریخچــه یگانــی وجــود دارد ولــی در خود 

یــگان نگهــداری می شــود.
ــگ  ــه جن ــر ب ــک و از دو منظ ــا دو عین ــواره ب ** هم

ــت ــده اس ــگاه ش ن
  شــما در رابطــه بــا تاریخچــه جنــگ تحمیلــی آیــا 
بــه روایــت دقیــق و درســت به عنــوان یــک روایــت 
شــاخص قائــل هســتید؟ روایــت موجــودی کــه از 
جنــگ وجــود دارد به نظــر شــما یــک روایــت کامــل 

و درســت اســت؟
پاســخ شــما نســبی اســت. روایــت کامــل یعنــی 
همــه چیــز مطابــق حقیقــت و صداقــت و تمامــی 
اعــداد از لحــاظ کمــی و کیفــی کامــل اســت کــه ایــن 
تابــع شــرایط زمــان اســت، گاهــی زمانــی اســت کــه 
جنگــی در حــال جریــان اســت و نمی تــوان تعــداد 
تلفــات را بیــان کــرد. گاهــی زمانــی اســت کــه یــک 
محدودیت هــای  و  گذشــته  جنــگ  از  ســال 
ــی  ــی و موقعیت ــی، مکان ــرایط زمان ــع ش ــِی تاب طبقات
حاکــم اســت، بنابرایــن ســؤالی کــه می فرماییــد 
کــه آیــا روایــت درســتی از جنــگ وجــود دارد، بایــد 
بگویــم هــم وجــود دارد و هــم وجــود نــدارد؛ بــه 
ایــن دلیــل کــه بــه ایــن جنــگ بــا دو دیــدگاه، دو 
عینــک، دو پنجــره و دو زمینــه فکــری نــگاه شــده 
اســت؛ یعنــی شــما بــا نــگاه خــاص خــود بــه جنــگ 

ــدگاه دیگــری. ــا دی ــد و مــن هــم ب ــگاه کردی ن
  منظورتان دو دیدگاه ارتش و سپاه است؟

ــده  ــدگاه، دو پنجــره و دو عینــک دی ــا دو دی ــه، ب بل
شــده اســت کــه گاهــی ایــن دو بــا هــم در تضادنــد. 
اگــر  دارد،  وجــود  درســتی  روایــت  آیــا  این کــه 
منظورتــان روایــت یکنواخــت اســت، بایــد بگویــم 
نــه؛ فکــر می کنــم هرگــز هــم نمی توانیــم چنیــن 
چیــزی داشــته باشــیم چــون مــن کمــاکان بــا دیــد 
خــودم موضــوع را درک کــردم و شــما بــا دیــدگاه 
نظیــر  دیگــری  مســائل  البتــه  خودتــان،  خــاص 

ســازمان گرایی هــم مؤثــر اســت.

به هرحــال جنــگ یــک امــر خطیــر و تــا حــدودی 
اگــر  پدیــده  ایــن  بازیگــران  لــذا  اســت  قهرمانــی 
فاتــح باشــند، به یک شــکل روایــت می کننــد و اگــر 
بــا ناکامــی مواجــه شــده باشــند به شــکل دیگــری، 
تعدیــل  نوعــی  بــا  نخواهنــد  یــا  بخواهنــد  پــس 
بــه آن پرداختــه می شــود، ضمــن این کــه برخــی 
مســائل، امنیتــی اســت و گاهــی ممکــن اســت 
مــن عملیاتــی را کــه بــا ناکامــی مواجــه شــده اســت 
در آن زمــان بــه شــما بگویــم کــه پیــروز شــدیم 

ولــی ده ســال دیگــر بگویــم نــه این گونــه نبــود، 
ایــن مــوارد پیــش آمــد. به نظــرم هــر دو روایــت 
می توانــد درســت باشــد امــا این کــه کامــاًل بــا هــم 
جمــع شــود، نمی توانیــم، زیــرا مــا کمــاکان بــا دو 

عینــک نــگاه می کنیــم.
؟   این را یک آفت می دانید یا امتیاز

چــاره ای  امــا  نــه؛  آفــت  ولــی  می دانــم  آســیب 
نبــوده اســت. هــر پدیــده ای ــــ چــه بخواهیــم و چــه 
نخواهیــم ــــ تابــع شــرایط زمانــی و مکانــی اســت و 
نمی تــوان مــکان و زمــان را از آن حــذف کــرد، مثــاًل 
اگــر بخواهیــد ایــن جنــگ را تحلیــل کنیــد بیــن 
ــا 1367 کــه هنــوز فضــا انقالبــی،  ســال های 1360 ت
ملتهــب و اعتراضــی اســت، یــک جــور دیگــر نــگاه 
می شــود و حــال در ســال 1399 در ایــن اتــاق و یــا 
محفــل کارشناســی یــک جــور دیگــر، نمی خواهــم 
بگویــم آفــت بــوده امــا آســیب بــوده اســت، در 
تمــام تاریخ هــای جهــان ایــن آســیب وجــود دارد.
  آیــا قائــل بــه مفهومــی به نــام روایــت رســمی کــه 
امــروز در خصــوص آن بحــث می شــود هســتید 

؟ یــا خیــر
آن  اســم  مــن  ولــی  رســمی  می گوییــد  شــما 
و  اولیــه  تهیه کننــدگان  می گــذارم.  دولتــی  را 
خوراک دهنــدگان ایــن ماجــرا )روایــات( بــر مبنــای 
و  نوشــتند  خودشــان  دیدگاه هــای  و  ذهنیــت 
حتــی ممکــن اســت بــر مبنــای ســازمان گرایی نیــز 
نوشــته باشــند و کســی هــم نمی توانــد قضــاوت 
قطعــی بکنــد و حکــم دهــد، بایــد ایــن را بــه آینــده 
از  و  کنیــم  موکــول  تطبیقــی  تاریخ نویســان  و 

بگذریــم. موجــود  بازیگــران 
پــدر  کــه  آشــتیانی  اقبــال  عبــاس  مرحــوم 
تاریخ نویســی در ایــران اســت جملــه ای دارد کــه 
ــد در ایــران 50 ســال پــس از  ــخ را بای ــد: تاری می گوی
نباشــند. بازیگرانــش  تــا  نوشــت  واقعــه ای  هــر 
  برداشــتی کــه از حرف هایتــان دارم ایــن اســت 

کــه بــه چنیــن گزینــه ای قائــل هســتید.
بلــه. هســتم. شــما نمی توانیــد بگوییــد قرائــت 
رســمی صددرصــد وجــود دارد ولــی تــا حــد بســیار 
زیــادی هســت. مــن معتقــدم در بخــش اقتصــاد 
یــا سیاســت حاکــم در جنــگ یــا مدیریــت عالــی 
حرف هــای  تأثیرگــذار،  نفوذهــای  یــا  جنــگ 
ــمی  ــخ رس ــی تاری ــت ول ــن هس ــرای گفت ــیاری ب بس
هشــتاد  یــا  هفتــاد  تــا  عملیــات،  بــاب  از  جنــگ 

اســت. صحیــح  بگویــم  می توانــم  درصــد 
در مــورد دفــاع مقــدس ســؤاالت و شــبهات    
ایــن  زمانــی  در  اگــر  و  می شــود  ح  مطــر زیــادی 
ــی  ــای سیاس ــزاب و گروه ه ــط اح ــات را فق موضوع
می گفتنــد، امــروز اینهــا توســط مــردم عــادی هــم 
ایــن  مهمتریــن  شــما،  نــگاه  از  می شــود.  بیــان 
ســؤاالت چیســت و چقــدر بــه آنهــا جــواب داده 

اســت؟ شــده 
پــس  ســال   40 ــــ   30 از  بعــد  امــروز  کــه  ســؤاالتی 
جــوان  نســل  در  به خصــوص  جنــگ  پایــان  از 
ح می شــود یکــی ایــن اســت  تحصیل کــرده مطــر

ساله روایتگری یا عملیات 
نگاری در ارتش یکی از 
وظایف عادی و تایید شده 
یگان های نظامی حتی در 
زمان صلح است. اینها وقایع 
روزانه شان را در دفاتر خاصی 
به نام »تاریخچه یگانی« 
ثبت می کنند و این جزو 
روش های متداول یگانی 
است
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کــه؛ رفتــار سیاســی، نظامــی، مدیریــت و همســایه 
بــودن بــا عــراق چه انــدازه در شــروع جنــگ نقــش 
داشــته اســت؟ و یــا این کــه؛ چــرا جنــگ ایــن انــدازه 
چــرا  کــه؛  می پرســند  این گونــه  و  شــد؟  طوالنــی 
بعــد از فتــح خرمشــهر جنــگ پایــان نیافــت یــا 
آتش بــس اجــرا نشــد؟ در مــورد همیــن ســؤال، 
مثــاًل  کــه  پرســید  را  ایــن  می تــوان  زمانــی  خــب، 
از قبــل چنیــن قــراری گذاشــته شــده باشــد کــه 
ولــی  کنیــم  تمــام  را  به فــرض در فالن جــا جنــگ 
چنیــن چیــزی نبــود، شــاید هــم زمــان مناســبی 
را  آن   1399 ســال  نــگاه  بــا  نمی تــوان  امــا  بــود 

تحلیــل کــرد، بایــد بــا همــان وضعیــت ســال 1361 
بســنجیم. را  آن 

شــبهات دیگــری هــم هســت؛ به عنــوان مثــال 
نقــش دیپلماســی مــا در ایــن جنــگ در ســطوح 
جلــوی  می توانســتیم  آیــا  و  بــوده  چــه  مختلــف 
یــا  نشــود  جنــگ   

ً
اساســا و  بگیریــم  را  جنــگ 

بودیــم؟ ناچــار  و  بــوده  اجتناب ناپذیــر 
شــبهه بعــدی ایــن اســت کــه؛ چــرا غرامتمــان را از 
عــراق نمی گیریــم؟ مــن بــه شــما جــواب می دهــم 
کــه شــرایط سیاســی منطقــه ایجــاب نمی کنــد کــه 
بــه طــرف  باشــد  نیــاز  بگیریــم و ممکــن اســت 
کمــک هــم بکنیــم؛ ممکــن اســت شــما دلیــل مــرا 
نپذیریــد و دلیــل و اســتدالل مــن در شــما تأثیــر 

نمی کنــد و ایــن شــبهات هســت.
ح می کننــد ایــن اســت  شــبهه دیگــر هــم کــه مطــر

کــه؛ در پایــان جنــگ مــا برنــده بودیــم یــا بازنــده؟
** باید اجازه دهیم سؤال بپرسند

  از نظر شما همه این سؤاالت اصالت دارند؟
مــن بــرای همــه ســؤاالت اصالــت قائــل هســتم؛ 

یعنــی شــما حــق داریــد ســؤال بپرســید ولــی گاهــی 
شــمایی  فکــری  جریــان  و  بــاور  اعتقــاد،  اوقــات 
کــه ایــن ســؤال را از مــن کردیــد مــورد قبــول مــن 
نیســت و لــذا ایــن ســؤال بــرای مــن اصالــت نــدارد 
امــا بــرای ســؤال کننده اصالــت دارد و بایــد اجــازه 
جلــوی  هیــچ گاه  مــن  و  بپرســند  ســؤال  دهیــم 

ســؤالی را نمی گیــرم.
  بحــث مخالفــت بــا پرســش نیســت امــا برخــی 
را  چیــزی  خــود  اثبــات  بــرای  اشــخاصی  اوقــات 
نــدارد  موضوعیــت  و  نیســت  ســؤال  اصــًا  کــه 
می پرســند، مثــًا ایــن پرســش کــه »آیــا ارتــش در 

ــت؟ ــل اس ــؤال اصی ــک س ؟« ی ــر ــا خی ــود ی ــگ ب جن
ســؤال  خاصــی  فکــری  جهــت  بــا  کــه   کســی 
قبــول  ببــرد؛  ســؤال  زیــر  را  شــما  کــه  می کنــد 
نــدارم، مثــاًل می پرســد؛ شــما چــرا جلــوی جنــگ را 
نگرفتیــد؟ می گویــم »مــن در جایگاهــی نبــودم کــه 
آتش بــس اعــالم کنــم یــا جلــوی جنــگ را بگیــرم و 
ــا  ــه ایــن عملیــات ی ــم نظــرم را راجــع ب مــن می توان

بگویــم.« عملیــات  آن 
  چطور باید با سؤاالت غیراصیل برخورد کرد؟

مــن به عنــوان یــک معلــم وظیفــه ام جــواب دادن 
به خاطــر  را  کســی  کــه  نیســتم  پلیــس  اســت، 
ســؤال غیراصیلــش جریمــه کنــم، ضمــن این کــه 
بایــد  دارنــد  ســؤال  کــه  کســانی  گفتــم  خــودم 

ح کننــد. پرســش خــود را مطــر
  آیــا راهــی وجــود دارد تــا از وقــوع چنیــن فضایــی 
پیشــگیری کنیــم تــا ســؤال ها اصالــت پیــدا کنــد؟
داریــم  مــا  کــه  کاری  می کنــم  فکــر  دارد،  راه  بلــه 
ــیاری  ــه بس ــت ک ــرده اس ــک ک ــی کم ــم خیل می کنی
حقیقــت را قبــول کننــد. شــفاف ســخن گفتــن بــر 

می نشــیند. دل 
  جمع بنــدی درکــم از ســخنان شــما ایــن اســت 
راه  یــک  بــردن حجــم اطاعــات شــفاف  بــاال  کــه 

مقابلــه بــا ســؤال غیراصیــل اســت.
نــه  و  دادن  پاســخ  حوصلــه  بــا  طــور  همیــن 
می کننــد  ســؤال  وقتــی  یعنــی  کــردن،  ســرکوب 
بالفاصلــه نگوییــم »ایــن چــه ســؤالی اســت کــه 
می پرســید؟«، اگــر مــن بــا مهــارت و آرامــش جــواب 
ــر خــود را می گــذارد؛ به خصــوص  شــما را بدهــم اث
این کــه بــرای حرفتــان مــدرک، اســتدالل و منطــق 

داشــته باشــید.
** بزرگتریــن آســیب های جنــگ، دوگانه  گویی هــا 

و چندگانه  گویی هاســت
ــه  ــیبی ک ــش و آس ــن چال ــما مهمتری ــر ش   به نظ
)اعــم  دارد  وجــود  حاضــر  زمــان  روایت هــای  در 
آن  از رســمی و غیررســمی( و تحلیــل موجــود از 

هشــت ســال چیســت؟
مثــل  مشــخص  عملیــات  یــک  مثــاًل  این کــه 
روایــت  جــور  یــک  شــما  را  خرمشــهر  آزادســازی 
مــن  و  بــه حســاب خــود می گذاریــد  و  می کنیــد 
حســاب  بــه  اســت  ممکــن  و  می کنــم  روایــت 
خــودم بگــذارم. بزرگتریــن شــبهات و آســیب های 
جنــگ، دوگانه گویی هــا و چندگانه گویی هاســت 

کــه برخــی از آنهــا گریزناپذیــر اســت.
 سازمان سپاه و ارتش است؟

ً
  مشخصا

داشــتند  حضــور  جنــگ  در  ســازمان  دو  ایــن 
وکامــاًل طبیعــی اســت کــه دو گونــه دیــد و روش 
دارنــد و ایــن اســت کــه می گویــم بایــد به تبــع زمــان 

و مــکان نــگاه کــرد.
اســتاد  و  کهنه ســرباز  یــک  به عنــوان  شــما    
ایــن  اینکــه  بــرای  پیشــنهادی  دانشــگاه 
چالش هــا بــه حداقــل برســد داریــد؟ مثــًا ایــده 
مــن ایــن اســت کــه یــک ســپاهی و ارتشــی بــا هــم 
تاریخــی را بنویســند؛ ایــن حرف هــا خیلــی دور از 

اســت؟ دســترس 
ایــن یــک ایــده آرمانــی اســت ولــی در عمــل پیــاده 
نمی شــود، چــون شــما بــا لهجــه خودتــان صحبت 

می کنیــد و مــن هــم بــا لهجــه خــودم.
اشــکال نــدارد بــا لهجــه خودشــان صحبــت    
کننــد، مثــًا شــهید صیــاد و آقــای رضایــی بــا هــم 
می نشســتند و یــک روایــت 40 ــــ 50 صفحــه ای از 
کلیــات جنــگ می دادنــد و افــرادی مثــل مــا روی 

می کردنــد؟ کار  جزئیاتــش 
حرف شما درست و متین است.

  اصًا تاشی هست؟
تــالش  ارتــش  در  مــا  هســت.  تــالش  بلــه، 
صیــاد  شــهید  مؤکــد  دســتور  یعنــی  می کنیــم 
شــیرازی بــود، حتــی زمانــی کــه مرحــوم یعقــوب 
حســینی کتابــش را می نوشــت بنــا بــه اعتقــادات 
ســربازی اش می نوشــت و تــالش می کــرد تاریــخ 
درســتی بنویســد و اصــاًل بحــث رقابتــی نبــود. او 
می نویســد  کــه  را  عملیاتــی  ح  شــر می خواســت 
حقیقتــی باشــد؛ ولــی مثــاًل شــما می گوییــد »تــا 
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آیــا دیدیــد  امــا  را درســت نوشــتید«،  اینجایــش 
مــن هــم در آن گوشــه بــودم؟ می گویــم مــن شــما 

ندیــدم. را 
را  کار  ایــن  بایــد  امــا  دارد  وجــود  شــبهات  ایــن 
کــرد و خوشــبختانه خیلــی هــم جلــو رفتــه اســت 
به خصــوص مســئله تطبیــق تاریخ هــا؛ یعنــی شــما 
تعریــف خودتــان را می کنیــد و مــن هــم تعریــف 

را دارم. خــودم 
ــان  ــدگان، راوی ــا گوین ــگ م ــای جن ــی از ویژگی ه یک
و خاطره گویــان متعــدد اســت یعنــی هرکــس کــه 
بــه جنــگ رفتــه اســت، خاطــرات خــود را می گویــد و 
ح های  اینهــا هرکــدام بــر مبنــای آنچــه دیدنــد و شــر
راســت  اســت، همــه هــم  از عملیــات  مختلــف 
می گوینــد ولــی یــک نفــر ایــن طــور ماجــرا را دیــده 
و دیگــری طــور دیگــر، در ایــن وســط، فرماندهــان 

هــم مالحظــات خودشــان را دارنــد.
  مثــًا چــرا شــما و آقــای درودیــان بــا هــم یــک 
کتــاب نمی نویســید؟ شــما راوی ارتــش و ایشــان 

راوی ســپاه.
مــا بــا هــم دوســتیم ولــی نمی دانــم چــرا نمی شــود 

کــه بخواهیــم بــا هــم تاریــخ بنویســیم.
مــن بــا زبــان خــودم می گویــم و دیگــری بــا خط خود 
و  تجهیزات محــور  ســازمانی  ارتــش  می نویســد. 
جنگــی اش  روش هــای  لــذا  اســت  روش محــور 
و  آیین نامه هــا  اصــول،  روش هــا،  مبنــای  بــر 
تجهیزاتــش و یــک دکتریــن مــدون اســت، حــاال 
اگــر شــما ایــن را قبــول نداریــد یــا دیــدگاه دیگــری 
داریــد و دیدگاهتــان انســان محور اســت، تــا زمانی 
کــه شــما بــر اعتقــادات خــود هســتید و مــن هــم 
بــر اعتقــادات خــود هســتم قدری مشــکل اســت.
  خــب، شــما همدیگــر را بــه چالــش بکشــید تــا 
مــا بتوانیــم از درون آن حقیقتــی را آشــکار کنیــم، 

به نظــرم اصــًا بــه آن فکــر نکردیــد.
چرا، خیلی فکر کردیم.

  آن را دور از دسترس می دانید؟
اصــاًل؛ مــن ایــن را بــه تاریــخ واگــذار می کنــم و آینــده 

خــود بــه خــود روشــن می کنــد.
  اگر شما حرف نزنید کسی چیزی نمی داند.

به نــام  انگلیســی  معــروف  خ  مــور از  جملــه ای 
مثــل  تاریــخ  می گویــد  کــه  اســت  تویــن  آرنولــد 
خورشــیدی اســت کــه نــور خــود را می تابانــد ولــی 
امــا  را می گیــرد  آن  و جلــوی  ابــری می آیــد  گاهــی 
کنــار مــی رود؛ یعنــی دوبــاره  ابــر  ایــن  به هرحــال 
حقیقــت تاریخــی روشــن می شــود و فعــاًل بایــد 

کنیــم. تحمــل 
بنــده گاهــی اوقــات می توانــم چیــزی را به راحتــی 
مثــاًل  اینکــه  بــرای  نمی گویــم  امــا  بگویــم 
بازمانــدگان از جنــگ و خانــواده شــهدا ناراحــت 
 
ً
نشــوند، ایــن یکــی از مالحظــات اســت، ضمنــا
شــما داریــد اآلن بــا قــدرت برآمــده از ایــن جنــگ 
زندگــی می کنیــد؛ یعنــی اگــر ایــران می گویــد مــن 
ــر  ــد، اگ ــگ می گوی ــن جن ــه ای ــدم« از کیس »قدرتمن

مــن بخواهــم دائــم بــه نقــد و ایــراد بپــردازم...

  مثــال گویایــی بــود و حرفتــان را کامــًا متوجــه 
شــدم؛ امــا در بعضــی موضوعــات کــه اصــًا وارد 
می بینیــم  اختــاف  نمی شــود  حوزه هــا  ایــن 
»مــن  می گویــد  یکــی  زدیــد،  مثــال  خودتــان  و 
هــم  او  و  ندیــدی«  را  مــن  تــو  و  بــودم  گوشــه  آن 
می گویــد »مــن ایــن گوشــه بــودم و تــو ندیــدی«؛ 
باالخــره می شــود ایــن گوشــه ها را بــه هــم نشــان 

داد.
مــن  و  بنویــس«  هــم  را  »مــن  می گوییــد  شــما 
مســتند  بایــد  و  تاریخ نویســم  »مــن  می گویــم 

ندیــدم.« را  تــو  و  بنویســم 

شــخصیت  یــک  به عنــوان  شــما  به نظــر    
دانشــگاهی فراینــد گــردآوری روایت هــای جنــگ 

اســت؟ علمــی  چقــدر 
ــد. در  ــروع ش ــی ش ــت و غیرعلم ــوده اس ــی نب علم
ابتــدا به صــورت تاریخ نــگاری و تاریخ نویســی و بــا 
روش تحقیــق شــروع نکردیــم امــا به مــرور جلــو 
آمدیــم. نمی گویــم در زمــان حاضــر علمــی کامــل 
شــدیم ولــی بــه روش هــای علمــی خیلــی نزدیــک 
تحقیقــی  روش  بــه  و  مســتند  یعنــی  شــدیم، 
و  بازنگــری  به نوعــی  اســناد  و  شــده ایم  نزدیــک 
جزئــی  مســائل  از  حتــی  و  می شــود  بازنویســی 

گذشــته فاصلــه گرفتیــم.
کــردن و  یعنــی مســتند صحبــت  بــودن  علمــی 
ــه دلیــل و روش تحقیــق بــودن کــه ایــن  متکــی ب

کار شــروع شــده اســت.
  آیــا به نظــر شــما الزم اســت نهادهایــی ماننــد 
ــگ،  ــان در جن ــر نقش آفرین ــش و دیگ ــپاه و ارت س
در زمــان گــردآوری مطالــب دســته بندی اعمــال 
بــرای  دانشــگاه  در  بخــش  ایــن  مثــًا  کننــد؟ 

نخبــگان تدریــس شــود و بخشــی هــم بــرای مردم 
عــادی غیردرگیــر باشــد؟

ایــن  ولــی  خیــر؛  می گوییــد  شــما  کــه  به صورتــی 
خــود بــه خــود پیــش آمــده اســت.

مــن وقتــی به عنــوان یــک عنصر نظامــی و حرفه ای 
قلــم برمــی دارم و شــروع بــه نوشــتن می کنــم خــود 
آکادمیــک می شــود و شــما به عنــوان  بــه خــود 
یــک داســتان نویس یــا فیلم نامه نویــس وقتــی 
چیــزی  مطابــق  می نویســید  و  برمی داریــد  قلــم 

می نویســید کــه می خواهیــد.
»ایــن  بگوینــد  مــن  بــه  برخــی  اســت  ممکــن 

کتــاب چیســت کــه نوشــتید؛ هرچــه می خوانــم 
نمی فهمــم!«،  چــون ایــن کتــاب تخصصــی اســت. 
کتابــی کــه مــن می نویســم فقــط بــه درد کســی 
می خــورد کــه دوره دانشــگاهی را دیــده باشــد و 

بشناســد. را  آیین نامــه  و  جنــگ 
کــه  هســتید  قائــل  موضــوع  ایــن  بــه  آیــا    
جمهــوری  ارتــش  ماننــد  مختلــف  نهادهــای 
هــم  مــردم  تــوده  بــرای  پکیجــی  بایــد  اســامی 

باشــند؟ داشــته 
حــرف شــما از لحــاظ تئوریــک درســت اســت، امــا 
یــک فرزنــد شــهید یــا همســر شــهید می خواهــد 
ــم  ــا نمی توانی ــد؛ م ــوهرش بدان ــدر و ش ــورد پ در م
بگوییــم مثــاًل »کتــاب بیت المقــدس یــا والفجــر8 

را بخــوان و ببیــن چیســت!«
  بودنش را مفید می دانید؟

بــه  و  می کنیــم  توصیــه  همه جــا  مــا  بلــه، 
می گوییــم  فیلم نویســان  و  خاطره نویســان 
»شــما ایــن کتاب هــا را بخوانیــد و بعــد از روی آن 
مثــاًل فیلم نامــه بنویســید چــون اگــر همین جــوری 
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نمی شــود.« بنویســید  بخواهیــد 
دیــدگاه  بــا  حاتمی کیــا  آقــای  مثــال  به عنــوان 
خاصــی  ژانــر  یــا  بنویســد  می خواهــد  خاصــی 
مدنظــرش اســت بعــد مــن می گویــم مثــاًل »چــرا 
فــالن موضــوع فنــی را رعایــت نکردیــد؟« در حالــی 
کــه او اصــاًل نمی خواهــد بــه ایــن موضــوع بپــردازد 

هســتید. شــما  موردنظــرش  شــخصیت  و 
  من انتظار داشتم شما به این قائل باشید.

خیــر. مــا بایــد قــدری فضــا را بــاز کنیــم، ولــی وقتــی 
ســپاه  یــا  ارتــش  مثــل  رســمی  ســازمان  یــک 
نبایــد  دیگــر  کنــد،  روایــت  را  جنــگ  می خواهــد 
قصــه بنویســند؛ متأســفانه گاه گــداری می بینیــم 
کــه در داخــل ایــن بیــان رســمی قــدری قصــه وارد 

شــده اســت.
ارتش هــای  جــدی  کارهــای  از  یکــی  معمــواًل    
متولــی  ســازمان های  و  دنیــا  شناخته شــده 
حفــظ تاریخ شــان، ایــن اســت کــه کار را بــه بیــرون 
روایت هــای  بــا  هــم  آنهــا  و  می دهنــد  ســفارش 
مختلــف مثــًا فیلــم می ســازند و بیشــتر ســرمایه 
مــورد  در  ایــن  اســت؛  ســازمان  بــه  مربــوط  هــم 

ارتــش مــا چطــور اســت؟
نداریــم  اعتبــار  یــا  پــول  بگویــم  نمی خواهــم 
نیســت،  ســپاه  به کفایــت  مثــاًل  اعتبارمــان  یــا 
مردمــی  نــگاه  یــک  جامعــه  بگویــم  می خواهــم 
بــه جنــگ دارد نــه یــک دیــدگاه حرفــه ای؛ چــون 
عمــده مــردم در ایــن جنــگ بودنــد و حضــور مــردم 
بخشــی از قــدرت ملــی مــا محســوب می شــود، لــذا 
مــن دوســت دارم فیلمــی بســازم کــه بــرای عامــه 

مــردم قابــل فهــم باشــد.
یــک فیلــم نظامــی صــرف و تخصصــی را فقــط مــن 
و شــما کــه در ارتــش هســتیم نــگاه می کنیــم، این 
جامعــه را جــذب نمی کنــد و لــذا به ســمت تهیــه 
آن  در  مردمــی  نقــش  کــه  می رونــد  فیلم هایــی 

پررنگ تــر اســت.
کــه قــدری  بایــد بگوییــم  ابتــدا  ارتــش  در مــورد 
فیلم ســاز  و  دوربیــن  بــه  رســیدن  از  دســتش 
تهــی بــوده اســت، مثــاًل مــن مرحــوم مالقلی پــور 
کــه وقتــی می خواهــد در مــورد  را مثــال می زنــم 
میــان  خــودش  چــون  بســازد،  فیلــم  چزابــه 
نیروهــای مردمــی بــوده و نیــروی بســیجی بــوده 

می کنــد. پیــاده  را  آنجــا  دیــدگاه 
ایشــان در واحــد نظامــی نبــوده اســت کــه بتوانــد 
می گویــم  باشــم،  مــن  اگــر  امــا  بســازد،  نظامــی 
فیلــم  در  »چــرا  مثــاًل  اســت؛  نبــوده  این جــوری 
درجــه افــراد را اشــتباه زدیــد؟«؛ ایــن مشــکالت 
دســت  در  فضایــی  آن چنــان  بنابرایــن  هســت؛ 
دوم  و  بســازد  فیلــم  بتوانــد  کــه  نبــود  ارتــش 
این کــه از لحــاظ مالــی امکانــات برایــش فراهــم 
نبــود و ســوم یــک فیلــم حرفــه ای، ســناریونویس 

می خواهــد. داســتان نویس  و 
می شــود  هــم  این طــور  می کنــم  احســاس    
گفــت کــه روحیه و ســاختار میلیتاریســتی رســمی 
خــود ارتــش، بــه روی ایــن مســئله تأثیر می گــذارد.

البتــه داریــم به مــرور وارد می شــویم؛ مثــاًل فیلــم 
شــوق پــرواز دربــاره شــهید عبــاس بابایــی یــک 
بیــان  بــا  کــه  حالــی  در  بــود،  پربیننــده  ســریال 
می کنــد،  تصویــر  لطیــف  مقــداری  و  ســینمایی 
در عیــن حــال ممکــن اســت مــورد اعتــراض مــِن 
کــه »چــرا مثــاًل شــهید  قــرار بگیــرد  نظامــی هــم 
ــه  ــش رفت ــرش روی کول ــده و دخت ــم ش ــی خ بابای
و ایشــان چهــار دســت و پاســت؟«، مــن می گویــم 
»ایــن خلبــان و بــا لبــاس پــرواز اســت، ایــن یعنــی 

چــه؟«
داریــم  به خصــوص  خلق وخویــی  ایرانی هــا  مــا 
مثــاًل اگــر یــک تیمســار در خانــه اش بــه آشــپزخانه 
آبگوشــت  کاســه  لبــاس نظامــی اش  بــا  و  بــرود 
را بیــاورد زیــاد خوشــایندمان نیســت، در حالــی 
ــه اخــالق  ــد ب ــز عــادی اســت. بای کــه ایــن یــک چی
و هنجارهــای اجتماعــی نــگاه کنیــم. مــا داریــم بــه 
نــوع فیلم ســازی کــه مدنظــر شماســت، نزدیــک 
برخــورد  کــه  جایــی  تــا   

ً
عمدتــا امــا  می شــویم 

داشــتم ســینماگران و تهیه کننــدگان، امکاناتــی را 
کــه در اختیــار نهادهــای دیگــر اســت ندارنــد و مــا 
می خواهیــم شــما قــدری دقیق تــر راجــع بــه مــا کــه 
دیدمــان دیــد نظامــی منظــم اســت، نــگاه کنیــد.
  برخــی می گوینــد »می خواهیــم مثــًا به ســراغ 
کــه  موقعــی  از  برویــم«؛  ارتــش  سرلشــکر  فــان 
شــکلی  ایــن  »چــرا  می گوینــد  می کنیــم  شــروع 
کار  دراماتیــک  الزامــات  ایــن  می گویــم  اســت؟«، 

اســت، ایــن قــدری فضــا را تنــگ می کنــد.
ایــن الزاماتــی اســت کــه مــن راجــع بــه کتاب هــا 
گفتــم یعنــی عینــک مــن بــا عینــک شــما فــرق 
دراماتیــک  موضــوع  ایــن  می گوییــد  مثــاًل  دارد، 
اســت و مــن می گویــم »اصــاًل نمی توانــم بفهمــم 

چــرا ایــن ســرباز کمربنــد نــدارد.«
  شما خودتان را راوی می دانید؟

خیر، من در حد خودم راوی هستم.
  این سؤال برای راوی گری حرفه ای است.

مــا در ارتــش اصــاًل چنیــن چیــزی نداشــتیم. مــا 
ســازمانی داشــتیم به نــام »رکــن یــک« یــا »بخــش 

انســانی ســازمان« کــه شــب بــه شــب بایــد کارهای 
گرفتــه  صــورت  لشــکر  در  روز  آن  کــه  را  مهمــی 
بــود می نوشــتیم، مثــاًل فرمانــده لشــکر عــوض 
شــد، فــالن تیمســار رفــت و تیمســار فالنــی آمــد 
و امــروز تیــپ یــک مــا جــدا شــد و ایــن به صــورت 
یــک گــزارش خبــری می دادنــد کــه ایــن کارهــا را 
کردنــد و وقتــی کســی به عنــوان فرمانــده جدیــد 
می آیــد می توانــد آن را ورق بزنــد و متوجــه شــود 
ایــن یــگان چــه ســابقه و بک گرانــدی دارد؛ ولــی 
راوی گــری به صورتــی کــه مثــاًل آقــای درودیــان یــا 

آقــای اردســتانی بودنــد اصــاًل نداشــتیم.
  چــرا ارتــش چنیــن ســازمانی مثــل ســپاه کــه 
نیــاورد؟  وجــود  بــه  اســت  کــرده  تربیــت  راوی 
شــاید نخواســت یــا نتوانســت؛ مــن بــا چیزهایــی 
و  نخواســت  ارتــش  می کنــم  فکــر  شــنیدم  کــه 
می گوینــد ایــن جــزو آموزه هــای ارتــش نیســت، 

نخواســت؟ را  ایــن  چــرا 
و  می کننـد  کار  کـه  افـرادی  می گویـد  ارتـش 
مسـئولیت دارنـد و در جنـگ هسـتند بایـد حـوزه 
بایـد  مـن  یعنـی  بداننـد؛  کامـاًل  را  خـود  وظایـف 
به عنـوان فرمانـده لشـکر بدانـم کـه شـما بـا چـه 
روی  مـن  می نویسـید؟  را  ایـن  نظامـی  سـابقه 
راویـان مـورد نظـر شـما اشـکال دارم؛ شـما بـا چـه 
سـبک نظامـی و چـه ریشـه کارشناسـی شـروع بـه 

کردیـد؟ نوشـتن 
مشــاهده  ببیننــد،  کــه  بــود  ایــن  راویــان  کار    
گــزارش  کننــد و بنویســند؛ یعنــی  کننــد، ضبــط 
درگیــری،  محــل  مثــل  داشــتند  اینهــا  را  منطقــه 
، خــط و...، امــا امیــران ارتــش بارهــا گفتنــد  ســنگر
»چنیــن چیــزی در ارتــش تعریــف نشــده اســت و 
نداشــتیم«؛ مثــًا دوربیــن را از درب قــرارگاه یــا اتاق 
جنــگ بــه داخــل راه نمی دهنــد کــه فیلم بــرداری 
یــا عکاســی کنــد. اآلن ایــن اتفــاق افتــاده اســت 
دارد  اســناد  و  گردآوری هــا  از  انبوهــی  ســپاه  کــه 
و دســت ارتــش خالــی به نظــر می آیــد، در زمــان 

حاضــر بــرای جبــران آن بایــد چــه کار کــرد؟
این کــه وجــود چنیــن راویانــی باعــث شــده اســت 
از  متقنــی  و  علمــی  دقیــق،  بســیار  ســابقه  کــه 
جنــگ باشــد بنــده اصــاًل اعتقــاد نــدارم چــون ایــن 
راویــان در ابتــدا بلــد نبودنــد روایــت کننــد، احتمااًل 
بایــد چــه کار  یــا مســئول نمی دانســته  فرمانــده 
کنــد و ایــن راوی برایــش کاتــب بــوده و می نوشــته 
اســت در حالــی کــه اغلــب فرماندهــان مــا دفتــر 
یــک  به عنــوان  مــن  دارنــد،  روزانــه  خاطــرات 
مســئول، هرشــب خاطــرات خــودم را می نویســم 

و می توانیــد اینهــا را فــراوان ببینیــد.
  راویان مطالب را ضبط می کردند.

کــه  چیزهایــی  از  آنهــا  می دانــم  کــه  آنجایــی  تــا 
ضبــط می کردنــد بــرای مباحــث جلســه اســتفاده 
بگذارنــد  کالس  به عنــوان  شــب  تــا  می کردنــد 
و یــک بــار دیگــر مــرور کننــد کــه چــه گذشــت و 
ــای  ــد ضبط ه ــروز می بینی ــه ام ــی ک ــب چیزهای اغل
آن موقــع اســت. مــا نیــاز نداشــتیم چنیــن کاری 

یک فیلم نظامی صرف و 
تخصصی را فقط من و شما 
که در ارتش هستیم نگاه می 
کنیم. این جامعه را جذب 
نمی کند و لذا به سمت 
تهیه فیلم هایی می روند که 
نقش مردمی در آن پر رنگ 
تر است.
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بکنیــم و می دانیــم چــه داریــم می گوییــم. چیــزی 
کــه آنهــا ضبــط کردنــد، برایشــان حکــم آموزشــی 

داشــت ولــی مــا نیــاز نداشــتیم.
  ولــی در زمــان حاضــر اینهــا مانــده اســت و دارد 

ــود. ــتفاده می ش ــند اس ــوان س به عن
اســتفاده  ســند  به عنــوان  می گوییــد  شــما 
می شــود مــن اصــاًل آن را به عنــوان ســند قبــول 

نــدارم.
قبــول  را  تاکتیکــش  اســت  ممکــن  شــما    

اســت. مانــده  ایــن  ولــی  باشــید  نداشــته 
مثــاًل حرفــی بیــن مــن و شــما بــوده اســت و آن را 
ضبــط کردیــد، آن موقــع بــرای ســند ضبــط نکردیــد 
و جنبــه آموزشــی داشــته اســت و اآلن می گوییــد 

ایــن ســند را داریــد.
فانــی  از  مثــًا  کــه  اســت  ایــن  مــا  بحــث    
قــرارگاه  در  رمضــان  عملیــات  شــب  می پرســم 
می گویــد  گذشــت؟  چــه  تاریــخ  فــان  در  کربــا 
ــت.«،  ــود اس ــط موج ــوار ضب ــی ن ــت ول ــادم نیس »ی
حــاال چــه بــا نیــت آموزشــی ضبــط شــده باشــد چــه 
بــا هــر نیــت دیگــری. از امیــر ارتــش کــه در آنجــا 
حضــور داشــته و صدایــش در نــوار ضبــط شــده 
اســت می پرســیم، می گویــد »مــا از بیــن می بردیــم 
موضــوع  در  ایــن  نداشــتیم.«،  اجــازه  اصــًا  و 

می کنــد. ایجــاد  چالــش  یــک  تاریخ نــگاری 
شــما  فرمایــش  فــرم  بــه  معتقــد  چنــدان  مــن 
نیســتم. کدام یــک از ارتش هــای جهــان روایتگــر 
راه  فرمانــده  بغل دســت  نفــر  یــک  کــه  دارنــد 
موقــع  همــان  فرمانــده  ایــن  بنویســد؟  و  بــرود 
از حرف هایــش  کــه دارد حــرف می زنــد، بخشــی 
طبقه بنــدی اســت، از کجــا معلــوم کســی کــه کنــار 
فرمانــده می نویســد درک درســتی از حرف هــای 

اســت؟ داشــته  فرمانــده 
  ضبط برای همین است.

اواًل مــا آن موقــع ضبــط نداشــتیم، دوم بــه ایــن 
نمی شــد  هــم  پیش بینــی  و  نبــود  نیــازی  ضبــط 
اینهــا  همــه  شــود؛  طوالنــی  این قــدر  جنــگ  کــه 
کــه؛ چنــد مــورد  ایــن ســؤال می رســاند  بــه  مــرا 
کنــار دســت  کــه  ارتش هــای جهــان هســتند  از 
 
ً
مرتبــا و  باشــد  کاتــب  یــا  راوی  یــک  فرمانــده 
دســتور  و  صورت جلســه  فــرم،  اینهــا  بنویســد؟ 
آلمــان در دو جنــگ جهانــی 6 هــزار  ارتــش  دارد. 
و  راوی  کــرد؛  پیشــروی  روســیه  در  کیلومتــر 
قصه گــو کجاســت؟ یــک چیــزی در ارتش هــا در 
عملیــات متــداول اســت و وقتــی عملیــات شــروع 
اســت؛  حــوادث  جــدول  به نــام  فرمــی  می شــود 
در  شــد«،  تلفــن  یــک  تیــپ  »از  می گویــد  یعنــی 
ایــن ســاعت فرمانــده تیــپ می گویــد »مــن دچــار 
کردیــم و فرمانــده  ایــن مشــکل شــدم، چــه کار 
لشــکر گفــت ایــن کار را بکنیــم.«، چیــزی کــه شــما 

داریــم. حوادثمــان  جــدول  در  مــا  می گوییــد 
  چرا منتشر نکردید؟

منتشــر کــردن ایــن جــدول حــوادث بســتگی بــه 
نیــاز دارد. بســیاری از ایــن تاریــخ و مناســبات در 

اســت.  ســندمان  و  اســت  حوادثمــان  جــدول 
جــدول حــوادث عملیــات فتح المبیــن خیلــی از 
مــال راویــان ســپاه مســتدل تر و منطقی تــر اســت 
و یــک ســند بین المللــی اســت. شــما بایــد بیاییــد 
را  عملیــات  فــالن  حــوادث  »جــدول  بگوییــد  و 
می خواهــم.«، اســمش جــدول حــوادث اســت؛ 
یعنــی از لحظــه ای کــه می گویــد »بســم اهلل قاصــم 
الجباریــن« شــروع بــه نوشــتن می کنــد کــه مثــاًل 
کــه  ایــن  امــا  کــرد؛  فالنــی در فــالن تاریــخ تلفــن 
آب  چ  پــار یــک  مثــاًل  بنویســد  قصــه  بخواهــد 
برداشــت رفــت بیــرون و آمــد یــا غــذا شــور بــود را 

نمی نویســد.
  وقتــی هیئــت معــارف جنــگ شــکل گرفــت، 

ایــده آن بــر اســاس همیــن کمبــود نبــود؟
خیــر. این طــور نیســت، شــهید صیــاد شــیرازی 
جــوان  نســل  بــه  را  جنــگ  ایــن  تجــارب  گفــت 
منتقــل  حضــوری  زبــان  بــا  افســری  دانشــکده 
محتــرم  »دانشــجوی  بگویــم  مــن  یعنــی  کنیــم؛ 
فرمانــده  مــوارد،  ایــن  در  افســری!  دانشــگاه 

گرفــت.« تصمیــم  این طــور 
  فقط برای دانشگاه تعریف شده بود؟

 کم کــم توســعه پیــدا کــرد و بــه انتقــال 
ً
بلــه، بعــدا

تاریــخ جنــگ و معــارف جنــگ تبدیــل شــد. شــما 
همــه مســائل تخصصــی جنــگ را نمی توانیــد بــه 
غ التحصیــل مهندســی دکتــرای  دانشــجو یــا فار
بایــد  جامعه شناســی و... منتقــل کنیــد و فقــط 
تاریــخ ایــن جنــگ و فداکاری هایــی را کــه نیــروی 

انســانی کــرده و اثراتــی کــه ایــن جنــگ در تاریــخ 
ایجــاد کــرده و نقشــی را کــه ارتــش داشــته اســت 
منتقــل کــرد. شــما نمی خواهید از هیئــت معارف 
جنــگ تعــدادی متخصــص و کارشــناس جنگــی 
کــه هیئــت معــارف  بیاوریــد. وظیفــه ای  بیــرون 
جنــگ به عهــده دارد ایــن اســت کــه نســل ســوم 
جنــگ  ایــن  کــه  کنــد  متوجــه  را  جنــگ  از  بعــد 
 بــه شــما می گوید »نســل 

ً
چگونــه گذشــت، ضمنــا

گذشــته شــما در ایــن شــرایط این طــور جنگیــد، 
کــرد  حــل  این گونــه  داشــت،  را  مشــکالت  ایــن 
از  کــرد«؛ یعنــی مجموعــه ای  و این گونــه تحمــل 
مســائل مربــوط بــه جنــگ منهــای مســائل بســیار 
تخصصــی و علمــی. شــهید صیــاد شــیرازی آمــد 

ــت. ــوده اس ــگ ب ــم در جن ــش ه ــن ارت ــد ای بگوی
  به نظر شما جنگ ناگفته دارد؟

بله.
بیانــش  بــا  کــه  اســت  ناگفتــه ای  منظــور    

شــود. عــوض  ماجــرا  یــت 
ّ

کل بــه  نگاهمــان 
آقــای  نــدارد.  وجــود  ناگفتــه  گفــت  نمی شــود   
محســن رضایــی چنــد بــار گفــت »جعبــه ســیاه 
ایــن جنــگ پیــش مــن اســت و یــا مــن آن را بــاز 
وجــود  ناگفتــه  اســت  معلــوم  پــس  می کنــم.«، 
دارد. بــدون تردیــد نمی توانیــد بگوییــد در جنــگ 
نــه در ســطوح عملیاتــی امــا در ســطوح مدیریتــی 
ــر جنــگ  عالــی جنــگ و ســطوح سیاســی حاکــم ب
را  شــما  نــگاه  کــه  ناگفتــه ای  امــا  نــدارد  ناگفتــه 

عــوض کنــد به نظــر مــن وجــود نــدارد.




