جنگ با وجود  35سال سابقه فعالیت در حوزه پژوهش
تاریــخ جنــگ ،خروجی مناســب بــا نیازهــای جامعه را
نداشــته اســت و در این جهت کم کاری شده است .نسل
جدید با انبوهی از ابهام وســؤال در ارتباط با تاریخ جنگ
مواجه اســت که باید پاسخ گفته شــود .متأسفانه راهیان
نور هــم دارای توان وظرفیــت الزم برای پاســخگویی به
نیازهای نســل جدید نیســت و بــه ایســتگاههای خاطره
گویــی تبدیل شــده اســت .ایــن کار حتــی در زمــره تاریخ
شــفاهی هم قــرار نمیگیــرد و اقدامی ذوقــی و متکی به
ابتکار اشــخاص و دانســتههای محدود و گاه غیرمســتند
آنان اســت .مــا ایــن ضعــف را میپذیریــم و امیدواریم
بتوانیــم در آینــده در جهــت رفع آن اقدامــات مؤثری را
سامان دهیم.
تاریــخ شــفاهی جنــگ با یــک آســیب دیگر
هــم مواجــه اســت وآن اینکــه اغلــب مطالب
گردآوری شــده شــامل خاطــرات و دانســتههای
فرماندهــان میانــی بــه پاییــن اســت و اقــدام
چشــمگیری در جهت ثبت وضبط دانســتههای
فرماندهــان اصلــی جنــگ و مســئوالن تصمیم
گیــر انجــام نگرفتــه و در دســترس عمــوم قــرار
نــدارد و تنها منبعــی که در این رابطــه وجود دارد
روزنوشــتهای مرحــوم آیــتاهلل هاشــمی
رفســنجانی اســت ،جهت رفــع این نقیصــه آیا
اقدامی درنظر دارید؟
عمرتاریخ شــفاهی در ارتباط با جنگ 8ســاله از یک
دهــه تجاوز نمیکنــد .یعنی از یــک دهه قبل به این ســو
ایــن شــیوه تاریخ نــگاری به مراکــز علمــی و فرهنگی راه
یافته اســت .البتــه بعضی از افــراد درمقاطعی خاص با
نشــریات مصاحبــه میکردند و بطــور مقطعی مطالبی
گفته میشــد ،ولــی بحــث تاریخ شــفاهی مطــرح نبود.
مرکز اســناد و تحقیقات جنگ ســپاه هــم درهمین دهه
بــه موضــوع تاریخ شــفاهی پرداخته وظرف ایــن دهه با
بیــش از  30نفــر از فرماندهــان ارشــد و میانــی گفتوگو

انجام داده است .از این تعداد کار گفتوگوبا  5نفر تمام
شــده ،حدود  20نفردر حال انجام است و  5نفر دیگر نیز
در تدارک مقدمات آن هستیم .به عنوان مثال گفتوگو
بــا آقــای محســن رضایــی در 145جلســه انجــام گرفتــه
اســت که تــازه به نیمــه جنــگ رســیدهایم .همچنین کار
گفتوگو با ســردار غالمعلی رشــید و ســردار سید رحیم
صفــوی در حــال انجام اســت .گفتوگو با ســردار احمد
غالمپور فرمانده قرارگاه کربال هم تمام شــده که آن هم
نزدیک به  70جلســه اســت .همینطورگفتوگو با ســایر
فرماندهان لشــکرها در دســتورکار قــرار دارد که بتدریج
انجام خواهد شد .تعدادی از مسئوالن رزمی و پشتیبانی
هــم در فهرســت مرکز قــرار دارند که یــا انجــام گرفته یا
درحــال انجام اســت .از ایــن مجموعه تا کنــون جلد اول
خاطرات محســن رضایی منتشــر شده و ســه جلد دیگر
آن تا اردیبهشت انتشــارخواهد یافت .سه جلد دیگر آن
نیز با فاصلهای چند ماهه در سال  97انتشار مییابد.
در این مجموعه ما بــا انبوهی از مطالب تازه و ناگفته
مواجــه هســتیم کــه پیشبینــی میشــود روی برخــی از
قضاوتهــا تأثیــر بگــذارد .مجموعــه ایــن خاطــرات
احتماالً به  16جلد خواهد رســید .البتــه باید بپذیریم که
همــه مطالب قابــل چاپ نیســت،هیچ کجــای دنیا هم
همه داشــتهها و اســرار و مطالبشــان را منتشر نمیکنند.
آن مقــداری هــم کــه بعــد از  30ســال منتشــر میکنند،
همــه اســناد و مطالــب نیســت ،باز هــم تعــدادی را می
گذارنــد در بایگانــی بمانــد .اما ایــن مانــع از آن نبوده که
مــا همــه مطالــب را بــا جزئیاتش ثبــت وضبــط نکنیم.
مــا از ابتــدا کار تاریخ نــگاری مــان را کامل انجــام دادیم
وثبت و ضبط شــده در آرشــیوهای ما موجود اســت .زیرا
از اول ایــن را رســالت قطعــی خــود دانســتهایم که همه
مطالــب را گــردآوری کنیــم و در آرشــیوهای خودمــان
نگــه داریم .مــا همه چیــز را دقیــق نوشــتهایم ،آنچه که
بــه همــراه مالحظــات ســازمانی و مصالح ملی منتشــر
شــده تنها بخــش کوچکــی از منابع ماســت .بنــای ما در
مرکــز مطالعات وتحقیقات جنگ این اســت که به هیچ
وجه ،هیچ واقعهای را تحریف نکنیم.غلو ،بزرگ نمایی
و کوچــک نمایــی هم نکنیــم .براین اســاس مــا در مرکز
برای مصــون ماندن مطالــب از آســیبهای معمول با
دوســتانی که خاطرات افراد را ثبت و ضبط میکنند قرار
گذاشــتهایم که؛  -1مصاحبه کننده راوی همان فرمانده
ای باشد که در دوران جنگ اوقاتش را با او گذرانده است.
 -2همه اسناد و مدارک قابل دسترسی را مالحظه کرده،
آنگاه برای مصاحبه اقدام کند - 3.از ســایر فرماندهان و
افــرادی که درگیر همان موضــوع بودهاند دعوت کنند تا
در جلســات گفتوگو با نفر اصلی حضور داشته باشند تا
ضمن کمک به حافظه مصاحبه شونده ،از خطا گویی تا
حد ممکن جلوگیری شود تا تحریفی پیش نیاید.
آیا در این نشستها فرصت نقد فرماندهان
هم دست میدهد یا خیر؟
البتــه نقــد در حیطــه تاریــخ نــگاری جنــگ از جمله
موضوعاتی اســت کــه مورد اهتمــام بوده و هســت ،چرا
کــه نقــد جریــان گفتوگــو را زنــده وشــاداب میســازد و
موجب باز شــدن زوایای بیشــتری از مسائل میشود .اما
جنبههــای دیگــری هم مطرح اســت .برخــی معتقدند
تاریخ شــفاهی متکی به فرد مصاحبه شــونده اســت .به
ایــن معنــا که خواننــده وقتی کتاب به دســتش میرســد
و میبینــد روی آن نوشــته شــده خاطــرات آقــای فالن،
خــود به خــود مســئولیت همــه مطالــب کتــاب متوجه
مصاحبــه شــونده اســت ،هر چند راســت یــا دروغ گفته
باشــد .بزرگ نمایی کرده وخودش را مطرح کرده باشد؛
یا نه بالعکس خودش را پنهان کرده باشد و ...مسئولیت
همه مطالب برعهده مصاحبه شــونده اســت.خواننده
خــود قضــاوت میکند ،نیــازی نیســت تا ما بــا مصاحبه
شــونده وارد چالش شــویم .ما ســؤال کردهایــم او هم به
اندازه صداقت وبرمبنای شخصیت وجودی خود پاسخ
داده اســت .از این روما ســعی میکنیم در تاریخ شفاهی
یقــه نگیریــم ،امــا میدانیم نقــاط ابهام کجاها هســتند

فعالیت ما در تاریخ نگاری مکتوب،
مخاطب محور نیست ،بلکه اهتمام برای
ثبت همه ابعاد یک واقعه است.درحالی که
در تاریخ شفاهی ممکن است برخی سؤاالت
پرسیده شده و برخی پرسیده نشوند .ولی یک
پژوهشگر تاریخ مکتوب موظف است به رفع
تمام ابهامات پیرامون یک واقعه بپردازد.
قطعاً بخشی از مخاطبان ما در آینده به سراغ
مطالب ما میآیند ،مطالبی که امروز ممکن
است هیچ مخاطبی نداشته باشد ،اما در
آینده مراجعان جدی خواهد داشت چون از
جامعیت برخوردار است

و همانهــا را تبدیــل بــه ســؤال میکنیــم .البته بــا توجه
به تســلطی کــه وجــود دارد وبا تکیه بــه اســناد ،نقدها به
صورت سؤال مطرح میشوند.
آیــا فقــدان مرحــوم اردســتانی تغییــری در
رویکردهــای مرکــز مطالعــات و تحقیقات جنگ
داشته است؟
مــا هماکنــون بــه روال ســالهای قبــل کارهــا را دنبال
میکنیم و تا اآلن تفاوت چشمگیری در کار بوجود نیامده
اســت؛ چون تقریباً تغییــر مدیریتها در فضــای کاری ما
تأثیرچندانــی ندارند .البته نمیخواهم این را مطلق کنم
ولی تا کنون اتفاق خاصی پیش نیامده است.
اخیــراً بــا موضوعــی روبــه رو هســتیم وآن
اینکــه افرادی به عنــوان مطلع میآینــد و مطالبی
را بــا عنــوان ناگفتههــای جنــگ مطــرح میکنند.
گاهی مطالبشــان را مســتند بــه بــزرگان میکنند.
دیــده نشــده مرکــز شــما بــه عنــوان یــک مرجــع
مؤثر،عکسالعملی نشــان دهد و درصــدد تأیید یا
نفی این گفتهها برآید یا با توضیحاتی آن گفته ها را
تصحیح و تکمیل کند .دلیل این انفعال چیست؟
مرکــز از ابتــدا بنایــش ایــن بــوده کــه بــه کار خــودش
مشــغول باشــد وکمتر به حواشــی بپردازد؛ چرا که مرکز
آنقدر ســرمایه انســانی در اختیارندارد که وارد چالش با
این گونه مســائل شــود و ورود به اینگونه حواشی موجب
بازمانــدن از کار اصلــی مان میشــود .اینطــور هم نبوده
که همه جا ســکوت اختیار کنیــم .در مقاطعی که امهات
مســائل جنــگ را زیر ســؤال بردهانــد ،ما با تولیــد کتاب و
جزوه یا بــا انجام مصاحبه درصدد پاســخگویی برآمده
وبه رفع شــبهات پرداختهایم .اما از آنجا که این موضوع
تمامــی نــدارد و کش دار اســت مــا ترجیــح میدهیم به
جــای فرعیات توان و همت خود را صرف کارهای اصلی
کنیم تا هر چه زودترآثار وزین بیشتری بیرون بدهیم و از
این طریق بطور مستقیم و غیرمستقیم پاسخ بسیاری از
ابهامات را نیز بدهیم.
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