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گزارش جلسه رونمائی کتاب
«روند جنگ ایران و عراق»
مریم اسدی جعفری

برپایـی نمایشـگاه بینالمللـی کتـاب تهـران در
بهار هر سـال ،بهترین فرصت و بسـتر مناسـبی برای
معرفـی و ترویـج تازههـای نشـر حـوزه دفاعمقـدس
در بیـن مخاطبـان عـام و محققـان و کتابخوانـان
حرفهای محسـوب میشـود .مرکز اسـناد و تحقیقات
دفاعمقـدس نیـز هـر سـال بـا حضـور در شبسـتان
مصلای بـزرگ امامخمینـی(ره) ،ثمـره پژوهـش و
نشـر خـود را در اختیـار مخاطبـان قـرار میدهد و با
اسـتفاده از ظرفیتهای حاشـیهای نمایشـگاه کتاب،
بـه تبیین هرچـه بهتـر فعالیتهای خـود میپردازد.
یکـی از ایـن ظرفیتهـا ،برگـزاری آییـن رونمایی از
مجموعـه دو جلـدی «روند جنگ ایـران و عراق» در
بیستوششـمین نمایشـگاه بینالمللـی کتـاب تهران
در تاریـخ هفدهـم اردیبهشـت سـال جـاری بود.
ایـن مراسـم بـا حضـور و سـخنرانی «دریابـان

علـی شـمخانی» رئیـس مرکـز تحقیقـات راهبـردی
دفاعـی« ،دکتـر حسـین اردسـتانی» مدیـر مرکـز
اسـناد و تحقیقـات دفاعمقـدس« ،دکتـر حسـین
عالیـی» نویسـنده کتـاب «رونـد جنـگ ایـران و
عـراق»« ،سـردار محمـد درودیان» ناظر اثـر و «احمد
نصرتـی» همـکار نویسـنده کتـاب آغـاز شـد.
کتـاب «رونـد جنـگ ایـران و عـراق» در ده
فصـل تنظیـم شـده و تمـام حـوادث و وقایع جنگ
را بـه صـورت توصیفـی در برخـی مـوارد تحلیلـی،
از ابتـدای پیـروزی انقلاب اسلامی تـا نامهنگاری
صـدام حسـین بـا آیـتاهلل علـی اکبـر هاشـمی
رفسـنجانی ،رئیسجمهـور وقـت ایـران بـرای
پذیـرش معاهـده  ،1975مـورد بررسـی و تجزیـه
و تحلیـل قـرار داده اسـت.
تشـریح چگونگـی انتشـار کتـاب "روند جنگ
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ایـران و عراق"
دکتـر حسـین اردسـتانی :در پژوهشهـای
تاریخـی ،سـند ،راوی و شـاهدان میتـوان منابـع
اصلـی باشـند و منتـج بـه پژوهـش و چـاپ آثـار،
بـه مثابـه منابـع دسـته اول بشـوند .امـروز و بـه
خصـوص دهههـا و سـدههای آینـده ،تاریـخ ایـران
بـرای اطلاع از بزرگترین اتفاق تاریخـی ایران ،نیاز
بـه منابـع دسـته اول دارد .در صورتـی کـه منابـع
دسـته اول به میزان بیشـتری وجود داشـته باشـد،
امـکان تحریـف آن رویـداد بـزرگ ،کمتـر میشـود
و دسـتیابی و دسترسـی محققان ،اسـتادان و آحاد
جامعـه کشـور ،بـه واقعیـت و آنچـه در صحنههای
نبـرد گذشـته ،بیشـتر فراهـم میشـود.
مرکــز اســناد و تحقیقــات دفاعمقــدس در
مقــام مرکــز اصلــی منابــع در کشــور ،بــا اتــکاء
بــه جمــعآوری میدانــی منابــع در  8ســال
دفاعمقــدس ،تقریبــاً آنچــه منتشــر میکنــد،
جــزو منابــع دســته اول بــه حســاب میآیــد؛ یــا
منابــع و راویــان.
راویـان ،حاضریـن و شـاهدان صحنههـای نبرد
بودنـد و منابـع آنهـا از قبیل نوارهـا ،دفاتر و  ...از
منابع دسـته اول است.
چنـدی اسـت کـه در کنـار راویـان ،فرماندهان
هـم دربـاره دفـاع مقـدس و تاریـخ شـفاهی و آثـار
مکتـوب آنهـا ،کمـک بزرگی بـه منابع دسـت اول
کـرده و واقعیتهـای جنـگ ،بـه علاوه عمـق و
دامنـه آن ،را پوشـش دادهانـد .مهمتریـن ویژگـی
کتـاب سـردار عالیـی ،مشـاهدات و حضـور قابـل
مالحظـه ایشـان اسـت .یا بـه عنـوان رئیس سـتاد
یـا بـه عنـوان فرمانـده قـرارگاه در طـول جنـگ
در صحنههـای تصمیمگیـری در سـطح کالن
و اجـرای آن در سـطح میانـی و خـرد .البتـه در
سـطح خـرد کمتـر[ ،حضـور داشـتهاند] .آنچـه در
ایـن کتـاب آمـده ،بـه میـزان باالیـی اطمینـان از
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ایـن میدهـد کـه ایـن منابـع ،مشـاهدات و اگـر
بخشـی هـم شنیدههاسـت ،واقعیتهایـی اسـت
کـه در صحنـه نبـرد در میـان فرماندههـان گزارش
جلسـات آنهـا رد و بـدل شـده اسـت .آنچـه خـود
مـن در صحنـه  8سـال جنـگ شـاهد بـودم ،آقای
عالیـی از فرماندهانـی اسـت کـه در صحنههـای
اصلـی تصمیمگیـری حضـور داشـت و در اجـرای
آن تصمیمـات در صحنـه نبـرد ،جـزو فرماندهـان
بو د ند .
مـن بـه نوبـه خـودم در مقـام مسـئول مرکـز،
از ایشـان تشـکر میکنـم و عـرض میکنـم ،ایـن
کتـاب قـرار بود با  700-600صفحه منتشـر شـود.
هـر بـار عـودت دادیم ایشـان تجدید نظری داشـته
باشـند 200 ،صفحـه اضافـه شـد 100 ،صفحـه
اضافـه شـد تـا اینکـه در  1200صفحـه هـم که ما
متوقـف شـدیم ،با اصرار و فشـار ایشـان کـه دوباره
[کتـاب را] ببینـم ،بـا عرض معذرت از ایشـان ،من
اجـازه نـدادم کتـاب دوباره به سـردار عودت شـود
و تأکیـد کـردم که انشـاءاهلل در چاپهـای بعدی،
میتـوان بـا تجدیدنظـر و اضافات ،کتـاب را دوباره
چـاپ کـرد .از فرمانـده عزیـز جبهههـای جنـگ،
سـردار شـمخانی تشـکر میکنـم که قبـول زحمت
فرمودنـد و در خصـوص ایـن کتـاب ،براسـاس
مشاهداتشـان و فرماندهیشـان در دفاعمقـدس
بـرای جمـع سـخنانی ایـراد بفرماینـد .از جنـاب
آقـای عالیـی خواهـش میکنـم راجع به کتابشـان
بفر ما یند .
تکمیـل «روند جنـگ ایران و عـراق» در چاپ
دوم
سـردار حسـین عالیـی :یکـی از بـرکات روی
کار آمـدن دولـت جدیـد در سـال  ،84ایـن بـود
کـه خیلیهـا از دور مدیریـت خـارج شـدند و وقت
پیـدا کردنـد کـه بنویسـند و یـا تدریـس کننـد.
شـاید بشـود گفـت ،این یکـی از خوبیهـای دولت
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نهـم بـوده اسـت .از جملـه کسـانی مثـل اینجانـب
کـه مجبـور شـدیم ،بـرای خودمـان فکـری کنیـم.
لـذا بـه تدریـس و مطالعـه پرداختیـم.
یکـی از کارهـای خوبـی کـه پژوهشـگاه علـوم
دفـاع مقـدس ،خـدا رحمـت کند سـردار سـوداگر
انجـام داد ایـن بـود کـه توافقـی کردنـد و درسـی
بـه نـام دفاعمقـدس در دانشـگاهها راه اندازی شـد
و بـا کمـک فرماندهـان قرارگاههـای دوره جنـگ
و کسـانی کـه در آن زمـان ،در تصمیـم گیریهـا
شـرکت داشـتند و یـا در قرارگاههـا بودنـد،
کالسهایـی برای اسـتادانی که قـرار بود این درس
را در دانشـگاه هـا تدریـس بکننـد ،تـدارک دیـده
شـد .مـن هـم جـزو یکـی از اینهـا بـودم .در کنار
امیـران بزرگـوار ارتـش کـه در اینجـا خدمتشـان
هسـتیم .امیـر شـمخانی کـه زحمـت کشـیدند،
تشـریف آوردند و بسـیاری از اسـتادانی که در این
جلسـه هسـتند .مـن هـم بعضـی از درسهـا را در
آنجـا ارائـه میکـردم .در آنجـا متوجـه شـدم کـه
اگـر کسـی بخواهـد از ابتـدا تـا انتهـای جنـگ را
ببینـد [کـه] چه گذشـت و بخواهـد تحلیـل بکند،

در یـک کتـاب نمیتوانـد همـه را پیـدا بکنـد.
البتـه بـرادر عزیزمـان آقـای درودیـان و سـایر
راویـان مثـل آقـای نـداف ،خـود آقـای اردسـتانی
و دیگـران ،کتابهـای زیـادی راجـع بـه جنـگ
نوشـتند و زحمـات زیـادی کشـیدهاند .مـن دیـدم
کـه میشـود ،کتابـی را کـه از ابتدا چـرا اص ً
ال عراق
تصمیـم گرفـت با ایـران بجنگـد ،تـا زمانیکه خود
صـدام حسـین معاهـده  1975را پـس از جنـگ
پذیرفـت ،در ایـن چهارچوب تدوین کرد و مسـائل
جنـگ را بـه صـورت علمـی و بـی طرفانـه مطـرح
کـرد .بـا ایـن دیـدگاه ،شـروع کـردم .همینطور که
درس مـیدادم و مقـاالت مینوشـتم سـعی کـردم
یافتههایـم را در قالـب کتابـی تدویـن کنـم.
بع ــد جن ــاب آق ــای اردس ــتانی و مرک ــز اس ــناد
و تحقیقـــات دفاعمقـــدس فرمودنـــد کـــه ایـــن
کت ــاب را م ــا آمادگ ــی داری ــم ک ــه چ ــاپ کنی ــم
و بن ــا ش ــد کت ــاب ،چ ــاپ بش ــود 3 .س ــال ط ــول
کش ــید ک ــه کت ــاب را از ابت ــدا ت ــا انته ــا تکمی ــل
کـــردم .ولـــی هـــر بـــار کـــه نـــگاه میکـــردم،
میدیـــدم هنـــوز جـــای کار زیـــادی دارد .البتـــه
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ایـــن کتـــاب در شـــهریور ســـال  1389بـــرای
چـــاپ آمـــاده و تقدیـــم شـــد .ولـــی بـــا مســـائلی
برخ ــورد کردی ــم ک ــه آن مس ــائل ،باع ــث تأخی ــر
شـــد و چـــون در چـــاپ تأخیـــر میشـــد ،هـــر
دفعـــه میگفتـــم حـــاال کـــه چـــاپ نشـــده،
پـــس تکمیلتـــر بکنیـــم و بعضـــی از مســـائل را
اضافـــه میکـــردم .البتـــه ایـــن مجموعـــهای کـــه
االن چـــاپ شـــده ،بـــا آن کـــه مـــن در اختیـــار
دارم ،هنـــوز  100صفحـــه اختـــاف دارد .یعنـــی
اگـــر چـــاپ دومـــی در کار باشـــد 100 ،صفحـــه
مطالـــب تکمیلیتـــر بـــه
ایـــن دو جلـــد بـــاز اضافـــه
خواهـــد شـــد .علـــت ایـــن
امیر دریابان علی شمخانی :کاری
بـــود کـــه مـــن ظـــرف
نکنیم ،مجبور به نوشتن کتاب
 8ســـال گذشـــته ،در
"تحریفات دفاع مقدس" شویم
تمـــام جلســـات مربـــوط
بـــه جنـــگ شـــرکت
میکـــردم؛ چـــه جلســـات خاطـــرات ،چـــه
جلســـات تحلیـــل ،چـــه جلســـات بازخوانـــی
مفهومـــی جنـــگ ،چـــه جلســـاتی کـــه اســـتادان
دیگـــری ایـــن موضـــوع را تدریـــس میکردنـــد.
ً
مثـــا هرچـــه آقـــای شـــمخانی تدریـــس کـــرده
بودنـــد ،اگـــر در کالس نبـــودم ،گرفتـــم گـــوش
کـــردم .هـــر چـــه امیـــر موســـوی قویـــدل ،امیـــر
مفیـــد ،امیـــر معینوزیـــری ،امیـــر بختیـــاری و
دیگ ــران تدری ــس کردن ــد ،م ــن ی ــا در کالسه ــا
رفتـــم نشســـتم ،ببینـــم چـــه میگوینـــد و یـــا
اینکـــه همـــه را گرفتـــم و گـــوش کـــردم .هـــر
چـــه ســـردار صفـــوی ،ســـردار محســـن رضایـــی،
مطلـــب از اینهـــا منتشـــر شـــده یـــا گفتهانـــد،
یـــا خوانـــدهام و یـــا گـــوش کـــردهام .در تمـــام
جلســـات تاریخشـــفاهی ســـردار محســـن
رضایـــی ،شـــرکت و هـــر چـــه آنجـــا مطـــرح
شـــد ،بـــا دقـــت نـــگاه کـــردم و ســـعی کـــردم
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در ایـــن کتـــاب ،مطالبـــی را کـــه مینویســـم،
بـــا صحـــت و دقـــت باشـــد .ســـردار رشـــید هـــم
بعضـــی وقتهـــا بـــرای تاریـــخ شـــفاهیاش،
مـــا را دعـــوت میکردنـــد و گـــوش میکـــردم.
بنابرایـــن ســـعی کـــردهام کـــه تـــا جایـــی
کـــه میشـــود ،مطالـــب جامـــع باشـــد ،مانـــع
باشـــد ،موجـــز باشـــد و بینظـــر از نظـــر علمـــی.
مـــا مدافـــع همـــه چیـــز دفاعمقـــدس هســـتیم،
ولـــی بـــا همـــه مســـائل ،ســـعی کـــردم تحلیلـــی
و علم ــی برخ ــورد کن ــم .ب ــه همی ــن خاط ــر م ــا
هـــر کجـــا در عملیاتهـــا شکســـت خوردیـــم،
دالیلـــش را هـــم نوشـــتهام .هـــر کجـــا پیـــروز
شـــدیم ،موفـــق شـــدیم ،نوشـــتهام .عملکـــرد
وزارت خارجـــه را بـــه صـــورت مقطعـــی تحلیـــل
کــردم .مثـ ً
ـا گفت ـهام اگــر وزارت خارجــه در ایــن
مقطـــع ،همچیـــن کارهایـــی را میکـــرد ،از نظـــر
مـــا بهتـــر جـــواب میگرفـــت .ضعفهایـــی کـــه
از سیاس ــت خارج ــی ای ــران در دوران جن ــگ ب ــه
نظـــر رســـیده را نوشـــتم .بـــه همیـــن خاطـــر،
اســـم کتـــاب را «تاریـــخ تحلیلـــی جنـــگ ایـــران
و عـــراق» گذاشـــتم.
متأسـفانه در سـپاه کتابهـا را میفرسـتند
عقیدتـی و حفاظـت .آنهـا بایـد کتابهـا را
ببیننـد و گاهـی کتابهـا بـرای بازبینـی ،دسـت
کسـانی میافتـد کـه احتمـاالً حـاال نمیگویـم
در جنـگ نبودنـد ،ولـی درکـی ندارنـد و اینهـا با
دیدگاههـای خودشـان بـه مسـائل نـگاه میکننـد.
ً
مثلا یکـی از دوسـتانی کـه مـن متأسـفانه او را
ندیـدم ،روی ایـن کتـاب نظـر داده و حرفهایـی
زده کـه بـرای مـن بعضیهایـش خنـدهآور بـود.
لیکـن مرکـز اسـناد ،مجبور شـد کـه رعایـت بکند.
از جملـه ،اسـم ایـن کتـاب تاریـخ تحلیلـی جنـگ
ایـران و عـراق اسـت ،او برداشـته ،نوشـته «رونـد
جنـگ ایـران و عـراق»! اصلا خـودم نمیفهمـم
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همایش
یعنـی چـه؟ .تاریـخ تحلیلـی یعنـی مـا مجموعـه
تاریخـی نوشـتیم و تحلیـل کردیـم .البتـه ایشـان
را تأییـد میکنـم .قبـول دارم ،مجبـور بودنـد ایـن
را چـاپ کننـد .حـاال عیبـی نـدارد ،چـاپ کردنـد.
ایـن هـم از اشـکاالتی اسـت کـه در نشـر کتـاب،
در کشـور مـا هسـت .نویسـنده مسـئول همـه چیز
هسـت.
نکتـه بعـدی اینکـه بعضـی از جاهـا را حـذف
ً
مثلا مـوردی را مثـال میزنـم کـه خیلـی
کردنـد.
خنـدهدار اسـت .مـن یکجـا نوشـتم حملـه
کمونیسـتها بـه آمـل .ایشـان نوشـته کـه این چه
ربطـی به جنـگ دارد؟ ایـن را از این زاویه نوشـتم
و تحلیـل کـردم کـه وقتـی کمونیسـتها هنـگام
جنـگ بـه آمـل حملـه کردنـد ،بخشـی از تـوان
سـپاه کـه بایـد در جنـگ درگیـر جنـگ میشـد،
از نظـر اطالعاتـی ،عملیاتـی و سـاختاری ،درگیـر
ایـن نـوع مسـائل شـد .یعنـی مسـائل داخلـی مـا،
حملات منافقیـن ،کمونیسـتها ،فرقهگراهـا و
دیگـران روی مسـائل جنـگ تأثیـر داشـته و بعضی
از اینهـا سـر نخهایشـان بـه خـارج از ایـران وصل
ً
مثلا راجـع بـه النـه جاسوسـی تحلیلـی
بـود .یـا
نوشـتم کـه تحلیـل را مجبـور شـدند حـذف کنند.
اشـکالی نـدارد ،انتقـاد هم نمیکنـم ،دارم گزارش
میدهـم کـه چـه اتفاقیهایـی افتـاده اسـت.
امیـدوارم در چـاپ دوم ،ان شـااهلل اگـر ایـن کار
انجـام شـد ،این کتاب هم با اسـم خـودش و هم با
آن مطالبـی که از نظر من درسـت و صحیح اسـت،
چـاپ بشـود .البتـه موظـف هسـتم که تشـکر کنم.
اول از بـرادر عزیـزم آقـای درودیـان کـه زحمـت
نظـارت محتوایـی ایـن کتـاب را کشـیدند و تالش
زیـادی کردنـد .دوم از بـرادر عزیـزم جنـاب آقـای
اردسـتانی و همـه دوسـتانی کـه در مرکـز اسـناد
و تحقیقـات دفاعمقـدس ،االن مشـغول هسـتند
و زحمـت چـاپ ایـن کتـاب را کشـیدند .از آقـای

نصرتـی ،آقـای انصـاری و از همـه تشـکر میکنـم.
اگـر اسـمی یـادم رفـت ببخشـید.
دیگـر اینکـه ایـن کتـاب را در اختیـار تقریبـاً
همـه امـرای ارتـش و فرماندهان سـپاه قـرار دادم.
بعضیهـا بـه مـن نظـرات خیلـی خوبـی دادنـد .از
همـه آنهـا تشـکر میکنـم .بعضیهـا هـم فقـط
نـگاه کردنـد و به مـن نظری ندادند .امیر شـمخانی
بـه مـن نظـر دادنـد و اسـتفاده کـردم .سـردار
رضایـی بـه مـن نظـر دادنـد .سـردار صفـوی با من
صحبـت کردنـد .امیـران ارتـش ،اکثـرا ً به مـن نظر
دادنـد .امیـران کـه تشـریف دارنـد ،امیـر بختیاری
بـرای مـن مطالبی را نوشـتند ،من اسـتفاده کردم.
سـردار رشـید وقـت زیـادی گذاشـتند .خیلـی
چیزهـا را مکتـوب بـرای مـن نوشـتند و دادنـد.
مـن خیلـی اسـتفاده کـردم .خیلـی از کسـانی کـه
کتـاب را در اختیارشـان قـرار دادم ،نظـر دادنـد و
مـن تقریبـاً بـه همـه فرماندهـان دوران جنگ؛ چه
سـپاه و چـه ارتـش و هـر کسـی در جنـگ نقشـی
ً
مثلا حتـی آقای
داشـته ،در اختیارشـان گذاشـتم.
[محمـد] فروزنـده ،آقـای رفیقدوسـت و دیگـران،
بـه هـر نوعـی در جنـگ بودند ،اگـر مسـائلی دارند
مطـرح کننـد .بـرای خیلـی از مسـائل جنـگ،
وقتـی بـه موضوعـی برخـورد میکـردم بـا تـک
تـک آنهـا صحبـت میکـردم .بنابرایـن بعضـی
از ایـن اطالعـات در ایـن کتـاب هسـت کـه شـما
احتمـاالً در کتابهـای دیگـر پیـدا نخواهیـد کـرد.
چـرا؟ چـون بسـیار جزئـی و ریـز بـرای اینکـه به
یقیـن برسـم ،روی مسـائل ایـن کتـاب صحبـت
کـردم .مثالـی مـیآورم بـرای اینکـه بفهمـم بعـد
از فتـح خرمشـهر چـه اتفاقـی در تصمیمگیـری
افتـاد ،بـه بیـت امـام(ره) مراجعـه کـردم .چندیـن
جلسـه بـا حـاج حسـن آقـای خمینـی(ره) نشسـتم،
صحبـت کـردم تـا ایشـان باالخـره روزی نامهای را
از حـاج احمـد آقـای خمینـی آورد و بـه مـن داد.
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«روند جنگ ایران و عراق»

گفـت :ایـن را بخـوان و بـه من پـس بده .ایـن نامه
در  7صفحـه بـود .مـن نمیدانـم از شـماها چـه
کسـی ایـن نامـه را خوانـده؟ ولـی فکـر میکنـم از
مسـئولین جنـگ ،تنهـا کسـی کـه حتمـاً خوانـده،
مـن هسـتم .امیـدوارم روزی منتشـر بشـود .مـا
اسـنادی در ارتبـاط بـا جنـگ داریـم ،در ارتبـاط
بـا تصمیمگیریهـا داریـم کـه هنوز منتشـر نشـده
و اینهـا خیلـی کمـک میکنـد بـه روشـن شـدن
جنـگ .بنابرایـن مـن دربـاره بعضـی از مسـائل بعد
از فتـح خرمشـهر ،در ایـن کتـاب نظراتـی نوشـتم
کـه اینهـا بـه نظـرم مهـم اسـت و تاکنـون بـه
مذاکـرات شـورای عالـی دفاع نتوانسـتم دسترسـی
پیـدا بکنـم .اگر آن هم بـود ،خیلی به فهم مسـائل
کمـک میکـرد .علـی ایحـال این کتـاب را من ،از
همـه بُعد نوشـتم .آخـرش هم بخشهایـی دارد که
بُعـد موفقیتهـا را تحلیـل میکنـد.
در ایـن کتـاب بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه
موفقیتهـای جنـگ را نباید تک بُعـدی دید ،همانطور
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کـه شکسـتها را هـم نبایـد تـک متغیـره دیـد .بـه
همیـن خاطـر بـه مدلـی رسـیدم بـرای موفقیتها در
جنـگ کـه در ایـن مـدل ،نیـروی انسـانی ،رزمندگان
داوطلـب ،ایمـان ،ایثارگـری و شـهادتطلبی حـرف
باالیـی را میزنـد .ولـی فرماندهی ،سـاختار ،تجهیزات،
طراحـی عملیاتهـا و ...اینهـا همـه در موفقیـت و
پیروزیهـای مـا دخیـل بـوده کـه بخشـی از کتـاب
بـه ایـن مسـائل پرداختـه اسـت .در فصلهـای آخـر،
جنـگ از ایـن ابعـاد هـم مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار
گرفته اسـت .امیدوارم انشـااهلل آقای اردستانی بتوانند
نسـخهای از کتاب را در اختیار دوسـتانی که حداقل در
ایـن جلسـه هسـتند ،بگذارنـد .چون قیمـت کتاب هم
باال رفته اسـت .امیدوارم دوسـتانی هم کـه [این کتاب
را] خواندند ،اگر نظراتی داشـتند بـرای اینجانب ایمیل
کننـد .نمیدانـم ایمیلـم در کتـاب چاپ شـده یـا نه و
لیکـن در جاهـای دیگـر ایمیـل من هسـت ،بنویسـند
تـا مـا از نظرات آنها اسـتفاده کنیـم و بـرای چاپهای
بعـدی بتوانیـم ،مـورد بهرهبـرداری قـرار دهیم.

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

همایش
فرمانده در جنگ ،واقعهساز است
سـردار محمـد درودیـان :اصلـش این اسـت که
کتـاب الحمدهلل چاپ شـد .شـخصیت آقـای عالیی
و شـرایطی کـه توضیـح دادنـد ،منجـر بـه نوشـتن
کتاب شـد .انشـااهلل منجـر به فروش آن همشـود
و مباحثـی کـه ایشـان شـروع کردنـد ،بـه سـطح
باالتـر ارتقـا یابـد .فرمودنـد ناظـر [کتـاب] بنـده
بـودم ،امـا خدا شـاهد اسـت از روز اولی کـه به من
گفتنـد ناظـر ایـن کتـاب هسـتم ،هیـچ موقع حس
نظـارت بـه معنـی مرسـوم آن را نداشـتم .یعنـی
[بـرای مثـال] بخواهـم نکتـهای را متذکـر شـوم،
کمـک کنـم ،جهـت بدهـم ،سـاختار را تعییـن
ً
اصلا بـا آقـای عالیـی،
کنـم و ایـن بحثهـا نبـود.
چنیـن مناسـباتی را نداشـته و نخواهیـم داشـت و
در تدویـن ایـن کتاب هـم نبوده اسـت .بنابراین در
مطالعـه ایـن کتـاب فرضـی داشـتم کـه بر اسـاس
آن فـرض ،میخواهـم دو  -سـه نکتـه را بـه عرض
برسـانم .فـرض مـن این بـود و به مرکز هـم همین
را گفتـم کـه آقـای عالیـی فرمانـده جنـگ ،ایـن
کتـاب را نوشـته و مسـئولیتش هـم با خود ایشـان
اسـت .مـن خوانـدم .نکاتـی را یـادآوری کـردم که
تجربـه خـودم در نوشـتن بـوده و بـر مبنـای آن،
برخلاف مرسـوم کـه هـر کتابـی را یـک بـار ،ناظر
میخوانـد ،مـن سـه بـار خوانـدم کـه توضیحات را
آقـای اردسـتانی فرمودنـد .بـه نظرم کتاب ،از سـه
جهـت قابـل توجـه اسـت .یکـی از جهـت مؤلـف،
یکـی از جهـت موضـوع و یکـی از جهـت روش .از
جهـت مؤلـف ،بـه نظـرم ایـن کتـاب را از آنجـا که
فرمانـده جنـگ نوشـته ،کتـاب بـی همتایی اسـت.
چـرا؟ چـون فرمانـده در جنـگ ،مثـل سیاسـتمدار
در عرصـه سیاسـت ،واقعهسـاز اسـت .یعنـی
بخشهایـی در جنـگ هسـت کـه علـی شـمخانی،
آقـای رضایـی و دوسـتان دیگـر مثـل آقـای عالیی
ایجـاد کردنـد و بنابرایـن از این حیـث اهمیت دارد

کـه آن آدمـی کـه در آن جایگاه ،آن واقعـه را رقم
زده چـه مبنایی داشـته اسـت؟ چه تفکری داشـته
و چگونـه آن را ایجـاد کرده اسـت.
بنابرایـن ایـن مهمتریـن قوت کتاب اسـت و به
نظـرم ایشـان تاکنـون تنهـا فرماندهای هسـتند که
بـا ایـن سـبک و سـیاق ،چنیـن کتابـی نوشـتهاند.
کنـار ایـن قـوت ،ضعفش هـم درون خودش اسـت.
انتظاراتـی ایجـاد میکنـد کـه بنـده اگـر آن کتاب
را بنویسـم ،صـد نفـر بـه بـه و چـه چـه میکنند و
خـودم دوسـت داشـته باشـم کـه ایـن را بگوینـد.
ولـی وقتـی آقـای عالیـی این کتـاب را مینویسـد،
میگوینـد فرمانـده جنـگ نوشـته کـه برجسـتگی
و امتیازاتـی در درون خـودش ایجـاد میکنـد.
انتظاراتـی کـه اینهـا میتوانـد ضعفـش باشـد که
آیـا آن چیزهایـی کـه انتظـار بوده ،در آن هسـت؟
ً
مثلا بخشهایـی از جنـگ اسـت کـه بـه نظـرم
فقـط ایشـان میتوانـد توضیـح بدهـد .مثـل آن
دورهای کـه ایشـان فرمانـده نیـروی دریایـی بودند
کـه در کتـاب هـم بخشهایـی از آن آمـده اسـت.
ایـن بخشهـا بـه نظـرم بـی نظیـر اسـت .ولـی آن
نکتـهای هـم کـه گفتم ،هسـت.
دربـاره موضـوع عـرض کنـم کـه جنگ هشـت
سـاله اسـت و میشـود نگاهـی کلی به آن داشـت.
ولـی بـا تأثیـر بیشـتری همراه اسـت که بـاز هم به
نظـرم از ایـن جهـت ،کتـاب بـی همتاسـت .کتابی
هـموزن کتاب ایشـان کـه کل جنگ ،تحلیل شـده
باشـد و تقریبـاً بیشـتر مسـائل جنـگ را تشـریح
کـرده باشـد وجـود ندارد
اسـتحضار داریـد ،نـگاه کلـی بـه موضـوع ،هـم
توانایـی ذهنـی و قـدرت فکـری میخواهـد ،هـم
اشـراف بـر موضـوع و بـه نظـرم الحمـداهلل هـر
دو را ایشـان داشـته اسـت .ولـی اینکـه مبانـی
ایشـان نسـبت بـه هویـت جنگ چـه بـوده مغفول
اسـت .ایـن مبانـی و پیشفرضهـا یـا گاهـی در
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چهارچـوب نظـری در اول کتـاب ،گفته میشـود و
گاهـی درالبلای کتاب اسـت .بـه نظرم ایشـان در
البلای کتـاب اسـت .شـاید اگـر مبانـی بـه عنوان
تجربیاتشـان و آن نـکات خـاص از جنگ را در اول
کتـاب میآوردنـد ،بهتـر بـود .بنابرایـن ایـن ضعف
در درون جـای میگیـرد.
نکتـه سـوم روش اسـت کـه مـن بـه نظـرم این
کتـاب ،بـا همـه برجسـتگیهایش ،یک برجسـتگی
بـزرگ دیگـری دارد کـه باز هـم ضعفـش در درون
خـودش اسـت .اینکـه واقـع محـور و بـر اسـاس
عملیـات اسـت .یعنـی اگـر شـما عملیاتهـا را از
کتـاب حـذف کنیـد ،کتـاب از هـم میپاشـد .ایـن
هـم دلیل دارد .ایشـان فرمانده عملیات بوده اسـت.
بنابرایـن طبیعـی اسـت که کتاب این شـکل باشـد.
بنابرایـن ،ایـن قـوت و برجسـتگی کـه بـر محوریت
عملیاتهـا ادامـه پیـدا کـرده ،ضعفـش هـم درون
خـودش بـوده کـه میشـود اشـاره کـرد .نکتـه آخر
را بگویـم .نکتـهای کـه هـم بـه کتـاب آقـای عالیی
برمیگـردد هـم بـه کلیـت کتـاب نوشـتن در حوزه
جنـگ ایـران و عـراق و هـم به خـود بنده کـه باید
بـا تالشـمان و دعـای دوسـتان ،انشـااهلل بـر طرف
بشـود .ایـن کـه این کتـاب و کل کتابهایـی که در
حـوزه تاریخـی ،نظامـی ،تحلیلـی نوشـته میشـود،
مشـخصه ایـن کتابهـا این اسـت که واقـع محور و
در چهارچـوب مفهـوم جنـگ دفاعی اسـت نه مورد
جنـگ .در مـورد جنـگ دفاعـی اسـت یعنـی چی؟
یعنـی آن بخشـی که مـا در جنگ عمـل کردیم ،در
مـورد کل جنگ نیسـت .مثل امروز .فـرض بفرمایید
امریـکا و رژیـم اشـغالگر مـا را تهدیـد میکننـد،
یعنـی منطـق جنگ شـکل میگیـرد .اگر بـر فرض،
جنـگ بشـود ،مـا از خودمـان دفـاع میکنیـم .حاال
اگـر کتـاب ما در مـورد کل این جنگ باشـد دفاعی
نیسـت و اگـر فقـط آن کاری کـه مـا انجـام دادیـم
را بنویسـیم« ،دفاعـی» میشـود .معتقـدم مهمتریـن
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افقـی کـه در آینـده کتـاب نوشـتن وجـود دارد و
بایـد بـه آن بپردازیـم ،نـگاه بـه جنـگ در مفهـوم
خـود جنـگ اسـت .یعنـی بایـد فراتـر از آن چیزی
کـه بـه عمـل مـا و بـه دفـاع برمیگـردد ،بپردازیم.
بـاز هـم تبریـک میگویـم خدمـت سـردار عالیـی.
تشـکر هـم میکنـم از مرکـز.
به ثمـر نشسـتن تجربیـات جنگی «حسـین
عالیـی» در کتاب
احمـد نصرتـی :بررسـی و تحلیل ابعـاد گوناگون
جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه ایـران و حماسـه
آفرینیهـا و ایثارگریهـای بـی نظیـر امـت انقالبـی
و قهرمانـی ایـران و آثـار و پیامدهـای منطقـهای و
بینالمللـی آن ،کاری بـس عظیـم و دشـوار اسـت.
بدیهـی اسـت ،قـدم نهـادن در ایـن عرصـه خطیـر،
رسـالت و ادای دینـی اسـت ،بـر عهده اندیشـمندان
و پژوهشـگران متعهـد و بـه ویـژه آنـان که خـود در
دوران  8سـاله دفاعمقـدس حضـوری فعـال و مؤثـر
داشـتهاند.
آنـان کـه عارفانـه و عاشـقانه در راه اهـداف
متعالـی اسلام و لبیـک به نـدای امام(ره) فرزانهشـان،
همـه هسـتی خـود را در طبـق اخلاص گذاشـتند
و بـه تکلیـف شـرعی و میهنـی خـود عمـل کردنـد.
گروهـی از آنـان جانشـان را بـرای خشـنودی و
رضایـت خداونـد فدا کردنـد و با آمادگـی تمام ،برای
پیـروزی یا شـهادت در انتظارند و هرگـز دچار تزلزل
نمیشـوند .آنانکـه امـروز در عرصـه هـای مختلـف
نظـام مشـغول فعالیـت هسـتند و بـر فرهیختـگان و
اندیشـمندان آنـان الزم اسـت کـه در حـد وسـع و
تـوان خـود ،در حوزههـای گوناگـون دفاعمقـدس
پژوهـش نمـوده و آثاری وزیـن ارائه نماینـد تا عالوه
بـر اشـاعه فرهنـگ نـاب دفـاع مقـدس از تحریـف و
انحـراف آن جلوگیـری کننـد.
کتابـی که امـروز برای رونمایـی آن در این مکان
گـرد هـم آمدهایـم ،حاصـل تجربیـات ،مشـاهدات

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

همایش
و اندوختههـای علمـی فرمانـده دالور دوران
دفاعمقـدس و پژوهشـگر ارجمنـد ،جنـاب آقـای
دکتـر حسـین عالیـی ،عضـو هیئـت علمی دانشـگاه
امـام حسـین(ع) می باشـد کـه در آن ،سـیر حوادث و
رویدادهـای جنـگ ایران و عراق از دیـدگاه فرمانده و
پژوهشـگر دفاع مقدس بررسـی و تحلیل شـده است.
نظـر بـه اینکـه تاکنـون کتابـی بـا ایـن رویکرد
و ایـن قالـب تألیـف نشـده اسـت ،ایـن اثـر میتواند
بـرای عالقهمنـدان و محققـان تاریـخ دفاعمقـدس
و همچنیـن عمـوم مـردم مفیـد باشـد و خلاء و
کمبودهـا را در ایـن زمینه جبران نمایـد .اگرچه این
حوزه ،آنچنان وسـیع و گسـترده اسـت که راه برای
تألیـف آثـاری از ایـن دسـت همچنان باز میباشـد و
فقـدان کتابـی جامـع و مانـع دربـاره تاریـخ تحلیلی
دفاعمقـدس همچنـان احسـاس میشـود .بدیهـی
اسـت ،تلاش محقـق محتـرم جنـاب آقـای دکتـر
عالیـی در تدویـن ابعـاد گوناگـون رویدادهای جنگ
بـه صـورت تاریخـی و تحلیلـی شایسـته قدردانـی
اسـت .در واقـع انجـام دادن چنین پژوهشـی در نوع
خـود کاری بـس دشـوار و طاقـت فرسـا و نیازمنـد
تجربـه و دانـش فـراوان و مالحظـات بسـیاری مـی
باشـد .انتشـار ایـن کتـاب ،گامـی مهـم در تدویـن
تاریـخ تحـوالت جنـگ تحمیلـی به شـمار مـیرود و
امیدواریـم صاحبنظـران و نخبـگان ایـن عرصـه بـا
پیمـودن گامهای بعـدی ،آثاری وزیـن در این زمینه
عرضـه کنند.
کتـاب «رونـد جنگ ایـران وعراق» یا بـه عبارتی
«تاریـخ تحلیلـی جنـگ تحمیلـی عراق علیـه ایران»
در ده فصل سـازماندهی شـده اسـت و بـا توجه به
حجـم آن در دو جلد منتشـر شـد .به طـور خالصه،
مباحـث مربـوط بـه جنـگ از ابتـدای پیـروزی
انقلاب تـا شـروع تهاجم گسـترده عـراق بـه ایران،
عملیاتهـای آزادسـازی سـرزمینهای اشـغالی
شـامل ثامناالئمـه ،طریقالقـدس ،فتحالمبیـن و

بیتالمقـدس و عملیاتهـای بعـدی ماننـد رمضان،
مسـلمبن عقیـل ،محـرم ،والفجـر مقدماتـی ،والفجر
 3 ،2 ،1و  4در جلد اول و دیگر عملیاتها از جمله
والفجـر  5و  ،6خیبـر ،بـدر ،والفجـر  ،8کربلای ،1
کربلای  ،3فتـح  ،1کربلای  4و 5و  8و  9و 10و
فتـح  5و والفجـر  10و مرصـاد در جلـد دوم آمـده
اسـت .موضوعـات مختلفـی از قبیـل جنگ شـهرها،
جنـگ نفتکشهـا ،حملات شـیمیایی عـراق،
مسـائل منطقـهای و بینالمللـی ،قطعنامههـای
شـورای امنیـت سـازمان ملـل بـه ویـژه قطعنامـه
 598و رویدادهـای پایـان
جنـگ نیز به تناسـب در هر
دو جلـد مطرح شـده اسـت.
امیر دریابان علی شــمخانی:
امیــد اســت ایــن اثــر
متاسفانه بسیاری از مستندهای
گرانمایــه ،مــورد رضایــت
تلویزیون ،فیلمهای سینمایی،
حــق قــرار گرفتــه و کام
کتب خاطره حتی کار بسیار
تشــنه مشــتاقان علــوم
و معــارف دفاعمقــدس
مستتر روایت جنگ و راویان
بــه ویــژه جوانــان عزیــز
جنگ در ایــام راهیان نور به
و دانشــجویان گرامــی را
دلیل تأکید بر حماسی بودن
ســیراب نمایــد.
امیــر دریابــان علــی
جنگ و برنامه بعد از بیان یک
شــمخانی :مــن بــا توجــه بــه
راوی که مداحی است
اینکــه مســتمع بیانــات
بــرادران عزیــز بــودم ،خــودم
خســته شــدم .لــذا بعیــد اســت دوســتان آمادگــی
داشــته باشــند کــه مــن طوالنــی صحبــت کنــم.
ولــی آنچــه را کــه دوســتان بیــان کردنــد ،بعضــی
از نکاتــش مــد نظــرم و در یادداشــتهایم بــود
کــه تکــرار نمیکنــم .نکاتــی را کــه دوســتان بیــان
کردنــد ،نــکات درســتی بــود .عــرض کنــم کــه جنگ
تحمیلــی شــباهتها و تفاوتهایــی بــا واقعــه کربــا
دارد .مــن از شــباهتها نمیگویــم .شــباهتهای
عقیدتــیاش ،بــاوریاش ،هدفــیاش ،تأثیــر واقعــه
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کربــا ،پیــروزی خــون بــر شمشــیرش ،نقشــش
در برجســتگی حضــور مــردم بــر کســی پوشــیده
نیســت .میخواهــم تفــاوت در ثبــت و ضبــط را
بیــان کنــم .دوســتان مســتحضر هســتند کــه واقعــه
کربــا از زمــان وقــوع تــا زمــان مکتــوب شــدنش،
فاصلــه زمانــی زیــادی دارد .تعریــف واقعــه کربــا و
صحنــه رزم ،انتقــال از مدینــه بــه مکــه و مکــه تــا
کوفــه آغــاز شــده و خــود  6ســاعت درگیــری و...
تاریــخ دقیقــی در ذهنــم نیســت ولــی دههــا ســال
بعــد ،تحــت عنــوان مقاتــل ،منتقــل شــده و مکتــوب
شــده و بعــد ،زبــان بــه زبــان ،ســینه بــه ســینه ،بــه
شــکلی کــه امــروز میبینیــم بــه مــا رســیده اســت.
بــه همیــن دلیــل ،امــروز از تعــداد رزمندههــای
در خدمــت ابــی عبــداهلل ،حتــی بعضــی از اعضــای
خانــواده ابــی عبــداهلل تــا نیــروی مقابــل ،کمیــت
اختــاف اســت .هــر چنــد در اصــل وقــوع و زمــان
وقــوع ،بــه شــکلی اجمــاع وجــود دارد ولــی در
تعریــف ابعــاد و زوایــای مختلــف وقــوع ،اتقــاقآرا
وجــود نــدارد .ایــن اصــل حادثــه اســت .امــا در طول
 1400ســال در زمانهــای مختلــف ،حکومتهــای
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متفــاوت ،جغرافیاهــای متفــاوت ،شــهر و روســتا،
اشــکال ســنتی دیگــری بــر ایــن روایــت تحمیــل
شــده اســت .بــه نحــوی کــه بــرای پیرایهزدایــی از
آن حادثــه بــزرگ ،متفکریــن اســامی مثــل شــهید
مطهــری ،تحریفــات عاشــورا مینویســند.
جن ـگ تحمیلــی تفاوتــش بــا آن حادثــه ،ایــن
اســت کــه بــه قــول غربیهــا ثبــت «آنالیــن»
داشــته اســت .ضبــط آنالیــن داشــته و ورای کتابــت
و انتقــال ســینه بــه ســینه و زبــان بــه زبــان ،انتقــال
تصویــری ،ضبطــی ،کتبــی ،فیلمــی آن هــم بــه
شــکل همزمــان بــا وقــوع حادثــه داشــته اســت .این
تفــاوت مابیــن حادثــه کربــا بــا حادثــه  8ســال
دفاعمقــدس اســت کــه بــرای آن مــا مجبوریــم،
تحریفــات عاشــورا بنویســیم .نبایــد گرفتــار
گردابــی بشــویم کــه همــان پدیــده ،امــروز بــر ایــن
پدیــدهای کــه گزارشــاتش آنالیــن نوشــته میشــد،
مکتــوب میشــد ،ضبــط میشــد ،حاکــم بشــود
کــه متأســفانه حاکــم شــده اســت.
مـن از ایـن زاویـه میخواهـم جایگاه ایـن کتاب
را بیان بکنم .مثلثی به اسـم نویسـنده ،ناظر و ناشـر،

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

همایش
کنـار هم قـرار گرفتند و این اثر را بـه وجود آوردهاند
کـه هم نویسـنده ،هـم ناظر و هـم ناشـر در حقیقت
برجسـتگیهای منحصـر بـه فـردی دارند .نویسـنده،
خـود میـداندار اسـت .ناظر نیسـت .در جنـگ زنده
اسـت .در ردههـای عالـی تصمیمگیـری جنـگ بوده
اسـت .ناظـر ،صاحـب سـبک اسـت و کتـب متعـدد
جنگی نوشـته اسـت .ناشـر صاحب گنجینـه عظیمی
از اسـناد منحصـر بـه فـرد اسـت .ایـن مثلـث کـه
مثلـث مبارکـی اسـت ،دسـت بـه انتشـار ایـن کتاب
زده اسـت .سـردار عالیـی ،ایـن کتـاب را مبتنـی بـر
دو حقیقـت ،دو نـوع کتـاب یـا ترکیـب دو موضـوع،
مبتنـی بـر توصیـف و تحلیـل ،تنظیم کرده اسـت.
توصیفـش واقعهنگاری اسـت .تحلیلـش نوع نگاه
بـه وقایـع اسـت .لـذا تحلیلش ،نـوع نگاه خـودش به
وقایـع اسـت .امـا توصیفـش ،توصیف رخدادهاسـت.
اینهـا را بایـد از همدیگـر تفکیک کـرد .علت اینکه
مـن عـرض میکنم ،مـا نباید وادار شـویم کـه کتاب
«تحریفـات جنگ» را بنویسـیم ،این اسـت کـه امروز
مـن احسـاس میکنـم بسـیاری از انباشـتگیهای
مطالـب راجـع بـه افـراد ،راجـع بـه سـازمانها و
نحیـف شـدن مطالـب ،راجـع بـه بعضـی از افـراد و
سـازمانها ،بـا نـگاه امروز سیاسـی نسـبت بـه دیروز
اسـت .متأسـفانه مـا نسـل جنـگ را دچـار سـؤال و
ابهـام کردهایـم پیـش از این ،دوسـتان بـه اینکه دو
واحـد درسـی در دانشـگاهها گنجانـده شـده اسـت،
اشـاره کردنـد .خداونـد تبـارک و تعالـی میفرمایـد:
شـرط پایـداری یـک واقعـه در تاریـخ ،در عـدم بروز
نکـردن تناقـض آن اسـت وگرنـه محـدوده تأثیـرش
کم میشـود.
جنـگ هـم موضـوع صرفـاً ایرانـی نیسـت .تنهـا
موضـوع رزمنـدگان ایـران نیسـت .موضوع سـرداران
نیسـت .در کشـور مـا و در همه جای دنیـا ،پر کردن
اوقـات فراغـت در فضـای مجـازی یا با وسـایل دیگر،
بـا بحـران مواجهـه اسـت .بایـد جاذبههـای قـوی در

کتابخوانـی تزریـق کـرد کـه فـرد بـه کتـاب مراجعه
بکنـد .حـاال اگـر دو واحد درسـی راجع بـه جنگ در
دانشـگاه گذاشـتیم[ ،دانشـجو] آمد و کتاب ارتش را
خوانـد و راجـع به پدیدهای ،برداشـتی کرد [سـپس]
کتـاب سـپاه را خوانـد و برداشـت دیگـری کـرد،
خاطـره فرماندهای را شـنید و برداشـت سـومی کرد،
ایـن چـه خواهـد گفـت؟ او از درون متالشـی خواهد
شـد و متاسـفانه بسـیاری از مسـتندهای تلویزیونی،
فیلمهـای سـینمایی ،کتـب خاطـره ،حتـی کار
بسـیار مهـم روایـت جنـگ و راویـان جنـگ در ایـام
راهیاننـور ،به دلیـل تأکید بر حماسـی بودن جنگ،
موضوعـات و پیرایههایـی بـه جنـگ بسـته میشـود
کـه غیـر از آه برای نسـل جـوان و نه عبـرت! چیزی
بـه ارمغان نمیآورد .از شـهدای جنگ ،اسـطورههای
غیرقابـل تقلید سـاخته می شـود .این فـردی که این
را میسـازد ،خیـال میکنـد دارد خدمـت میکنـد.
در حالـی کـه این خدمت نیسـت .این منزویسـازی
اسـت .لـذا داشـتن یـک رفرنـس و مرجعـی کـه آدم
فـردا وقتـی میخواهـد ایـن کتـاب ،چنیـن خصلتی
دارد .البتـه بینقـص نیسـت .مـن نقصهـا را خواهم
گفـت ،ولـی آدم میتوانـد ،در ایـن کتـاب قطـور بـه
دور از تحریفـات جنـگ بـه ایـن کتاب ارجـاع بدهد.
بـه خاطر مختصـر کردن بحثم ،بقیـه بحثم را در
ایـن چهارچـوب ادامـه نمیدهـم .اما کتاب بـه نظرم
میآیـد ،بـا توجـه بـه برجسـتگی کـه دارد ،یعنـی
نویسـندهاش فرصـت اجبـاری پیدا کرده کـه در این
 8سـال[ ،همانطـور که اشـاره کـرد] مطالعاتی کرده،
حضـوری که در جلسـات داشـته ،همـه اینها تالش
بـرده ،زمان بـرده ،عمر برده ،سـوال و جوابهایی که
از افـراد مختلـف کـرده ،خود برجسـتگی شـخصیت
علمـی سـردار دکتـر عالیـی ،سـابقه میـدانداری
و فرماندهـیاش ،ایـن کتـاب را نسـبت بـه سـایر
کتابهـا و جامـع بـودن کتابـش متمایـز میکند.
ناظـر محترم ،این تمایز را غنا میبخشـد .سـردار
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درودیـان ،همانطـور که عـرض کردم صاحب سـبک ملـت ایـران بـا پیـروزی انقلاب بـه رهبـری امـام
در ادبیـات جنـگ و مرکـز تحقیقـات جنـگ اسـت خمینـی(ره) بـه دسـت آورد و نگذاشـت آن را با نقض
کـه یکـی از برجسـتهترین مراکـز صاحـب اسـناد تمامیـت ارضـی دچار خدشـه بکنند .نسـل جنگ به
جنـگ اسـت .اینهـا کنـار هـم مجموعـه خوبـی را مفهـوم ارتـش ،سـپاه ،مردم ،بسـیج اجازه نـداد ،این
ارائـه دادنـد .مـن اعتقـاد دارم ،کتـاب بـه پیـش از خواسـته نـابـه حـق قدرتهـای جهانـی بـه دسـت
جنـگ اشـاره نکـرده و ایـن بی وزنـی اسـت .اعتقاد صـدام محقـق شـود .بـه همیـن دلیـل ،رزمنـدگان
دارم ،آخـر کتـاب والفجر  9را توضیح داده و اشـتباه اسلام پیـروز شـدند .امـروز اسـتقالل اقتصـادی ما،
توضیـح داده اسـت .اینطـوری نیسـت .جلسـه اول اسـتقالل فرهنگـی مـا و حتـی اسـتقالل سیاسـی
شـورای عالـی دفـاع بـا امـام(ره) دربـاره خرمشـهر را مـا تحـت تهاجـم اسـت .آیـا تجربـه جنگ کـه ثابت
اشـاره کردید که جمعبندی اش درسـت نیسـت .هر کـرد دشـمنان نمیتواننـد در آن میـدان ،پیـروزی
چنـد در جلسـه دوم تصحیح میکند .اگر انسـان آن بـه دسـت آورند ،بـرای میـدانداران این سـه صحنه
جلسـه را فقـط بخوانـد ،برداشـت متفاوتی از جلسـه میتوانـد ایـن موضوع را بـه ارمغان بیـاورد که اعالم
دوم خواهـد کـرد .بایـد حتمـاً
کننـد ،در پایـان جنگ سـختی
شــمخانی:
علی
دریابان
امیر
کـه در حـوزه سیاسـت ،اقتصاد
جلسـه اول را تشـریح کنیـد،
و فرهنـگ رخ داده ،دشـمن را
ولـی بـه هر حـال در توصیفش
موضوعــات و پیرایههایی به
وادار به عقبنشـینی و شکست
سـعی کردیـد ،توصیـف کاملی
جنگ بسته میشود که غیر از
بکننـد؟ انشـاهلل خواهنـد کرد.
باشـد .تحلیلـش هم که اشـاره
ندارد
جوان
نسل
برای
آه
ثمـره ایـن کتـاب ،در حقیقـت
کردنـد ،نـگاه سـردار عالیی به
جنگ اسـت کـه تحلیل نسـبتاً
تحقـق فرمایـش رهبـر معظـم
درسـتی اسـت .تحلیـل درسـت و جامعـی اسـت .انقالب(مدظلـه) حضـرت آیـت اهلل خامنـهای اسـت کـه
تحلیـل قابـل اعتماد و قابـل اتکائی اسـت .به همین فرمودنـد« :ایـن جنگ ،یک گنج اسـت ».آیـا خواهیم
دلیـل مـن توصیـه میکنم به کسـانی کـه در جنگ توانسـت ایـن گنج را اسـتخراج کنیم؟ آقـای عالیی،
بودنـد ،ایـن را حتمـاً بخواننـد .وقتـی میخواننـد ،قسـمت عمـده ایـن معـدن را اسـتخراج کردهانـد
حتمـاً خاطـرات باشـکوهی در ذهنشـان زنـده امـا همانطـور کـه خـود ایشـان اشـاره کردنـد ،اگـر
میشـود کـه فرامـوش کردهانـد .مـن خـودم ورق فرصـت پیـدا کننـد ،ایـن کتاب جـا دارد کـه -200
زدم ،ولـی گذاشـتم کـه حتمـاً مطالعه کنم .کسـانی  300صفحـه دیگـر بـه آن اضافـه شـود .ده فصـل،
کـه در زمـان جنگ بودند و نبودنـد[ ،اگر] این را که  1200صفحـه کتـاب ،پـر از موضوعـات و مالتهای
بخواننـد ،مـی فهمنـد چقـدر همراهی نکردنشـان ،غیرتکـراری اسـت .امیـدوار هسـتیم خداونـد،
خسـران برایشـان بـه ارمغـان آورده اسـت .کسـانی همانطـور کـه تـا االن آقـای عالیـی را نصـرت داده
کـه نبودنـد ،بخواننـد و عبـرت بگیرنـد .لـذا کتـاب کـه در همـه حوزههـا موفـق باشـد بیـش از پیـش
مـیارزد .آدم حتمـاً با دقـت آن را مطالعه کند .حتی یـاری دهـد ،عالیی امـروز مشـهورتر از دیروز اسـت
کسـانی کـه خـود را صاحبنظـر جنـگ میداننـد .و عالیـی دیـروز مشـهورتر از امروز اسـت .عالیی هم
وقتـی ایـن را میخواننـد ،حتمـاً یـاد میگیرنـد .بـه سـردار بـزرگ جنگ اسـت هم دکتـر موفـق امروز .
هـر حـال ،اسـتقالل ناشـی از جنـگ مهمی بـود که والسلام علیکـم و رحمـه اهلل و برکاتـه .
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