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شادروان عمران خلیلی)شاعر( فرج اهلل سلحشور ) فیلمساز ( امیر حسین فردی ) نویسنده (

هن��ر در معنای دقیق؛برانگیختگی  انس��ان اس��ت رو ب��ه زیبایی های 
معنوی!هنرمند اصیل و متعهد نیز همویی است که چشم به هنر متعالی دارد 

و ماموریت خود را در راستای ذات هنر تعریف کرده است.
از این روهنرمند متعهد دارای ویژگی ها یی است:

"نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
  نه هر که آینه سازد سکندری داند 

نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست  
کاله داری و آیین سروری داند"

هنرمند متعهد ؛نخست یک خداباور و دیندار واقعی است.کسی است که 
بواس��طه ایمان الهی ،خود را وقف راه حضرت حق کرده اس��ت.چنین انسانی 
هر لحظه زندگی خود را مجالی برای خشنود کردن پروردگار میبیند و تالش 
می کند ازاندیش��ه و نگاه و توان و هر گامش ،میوه ای برای درخت کارنامه 
خود به بارآورد. دوم ،او ذات و کارکرد هنر را می شناسد و یقین دارد که هنر 
متعالی ابزار ارتقاء ابالغ رسالت الهی است.پس چنین هنرمندی را با نفسانیت 

چه کار؟او را با دنیازدگی و امور لغو و پوچ چه نسبتی است؟
بنا برا ین،پرهیز هنرمند متعهد از ابتالئات مبتذل و نفسانی است که 
او و اندیش��ه و گوه��ر و میوه های خالقیت و خی��ال او را ارجمند و زالل و 

اندیشه ساز می کند.
امیر حسین فردی ،بی تردید هنرمندی متعهد بود.نویسنده ای بود که 
نمی توانست بی نسبت با هنر متعهد زندگی کند.نمی خواست که جزدر مسیر 
هنر اصیل ،قلم زند.نمی توانست که قلمش را جز در ساحت ادبیات عشق و 

زیبایی،انسانیت و عدالت ،نور و بالندگی معنا کند.
او خود را سرباز حیطه ادبیات و هنر "خدایی" تعریف کرده بود.وقتی از 
ایمان و انقالب حرف می زد پر شور و راسخ واژگان را به کار می گرفت .چه 
در حوزه بیان و چه در گس��تره ادبیات و هنر ،بر س��ر ارزشهای دینی تعارف 
نمی کرد.حرمت واژگان مقدس��ی چون "شهید " و "شهادت" را محکم پاس 

می داشت.دیدگاه های سیاسی خود را روشن و بی پرده ابراز می کرد.
نگارنده به یاد دارد که در دوران فتنه 88 آن هنگام که سره از ناسره  باز 
شناخته می شد و برخی قلم های منافق زبان به سکوت دوخته بودند ،استاد 
فردی بی محابا حرف زد و قلم به افشای فتنه گران عرصه ادب راند و تاختشان!

او به عنوان یک هنرمند مس��لمان در عین صالبت و جدیت در دفاع از 
ارزش��ها،هیچ گاه ش��کیبایی از کف نداد و "ادب"را فرو نگذاشت.بی تقوایی و 

بی عدالتی پیشه نکرد و با وقار و آرامش داستان های فاخر انقالبی نوشت.
دلواپس بود تا مبادا قلم های متعهد از هم جدا افتند.مبادا بچه مسلمانان 

بر اثر اختالفات جزیی و غفلت ها از یکدیگر دور شوند.
در نوش��تن وسواس عجیبی داشت . با طمانینه و عشق به حکایت و 
روایت می نشست.دلمش��غولی اش افزودن به تعداد کتابهایش نبود.نگران 
چیس��تی و چگونگی اثر بود.به همین دلیل هم تعداد آثارش اندک اما در 

زمره "بهترین "ها ارزیابی می شود. 
اهل تظاهر و تفاخر نبود. اما گوشه گیری های منفعالنه را هم بر نمی تافت. 
ه��ر کج��ا که باید حضور می یافت تا بازتاب هنر متعهد رنگ واقعیت گیرد ، 

بی مالحظه های کاسبکارانه،آشکار می شد.
می گویند :اس��تاد فردی زود از میان ما رفت! اما برآنم که استاد فردی 
بنا به آثارش و راهی که برای اهالی قلم و هنرمندان متعهد باز کرد و مش��ی 

روشنی که از خود به یادگار گذاشت ،هنوز در میان ماست.
اویی که قلب بیمارش هنوز برای دوستان "کیهان بچه ها"می تپد،برای 

همه کودکان و نوجوانان ایران!
محمد عزیزی -شاعر- می گفت :دختر آقای فردی در اتاق کار پدر ،در 
کیهان بچه ها،مجموعه ای از نقاش��ی ه��ای دوران کودکی اش را پیدا کرد.

همان نقاش��ی هایی که برای انتش��ار در کیهان بچه ها به پدر سپرده بود.اما 
گویا پدر برای نگرفتن فرصت از بچه های دیگر،نقاشی های دخترش را هیچ 

گاه به چاپ نسپرد.
او دوستدار همه بچه هایی بود که ندیده بودشان!اما برای آنها داستان نوشت!

یادش گرامی! 

*آقای غضنفری انگیزه شما از 
نوشتن این کتاب و دلیلی که باعث 
ش�د چنین موضوع�ی را انتخاب 

کنید چه بود؟
یکی از زی��ر مجموعه های کلی 
تاریخ هشت سال دفاع مقدس، پایان 
جنگ وپذیرش قطعنامه598 اس��ت .

زمان��ی که درمورد جن��گ مطالعه و 
پژوهش می ک��ردم وقتی به مطالبی 
راجع به پایان جنگ، پذیرش قطعنامه 
وآنچه حضرت ام��ام خمینی )ره( به 
عنوان سر کشیدن جام زهر از آن یاد 
کردن��د برخورد ک��ردم نظرم را جلب 
ک��رد و از موضوعات��ی ب��ود که مورد 
عالق��ه ی من ق��رار گرفت ت��ا اینکه 
روی ای��ن موض��وع کار وتحقیق کنم 
و چرایی پایان جن��گ را دنبال کنم.

اینکه چه ش��د جنگ م��ا به آن صورت 
پای��ان پذیرف��ت؟ چرا ما نتوانس��تیم به 
بخش��ی از آن اهداف و شعار های امام و 
رزمندگان ومردم برسیم؟ چرا کار، ناقص 
و نیمه تمام رها ش��د وما نتوانس��تیم 
متج��اوز را تنبی��ه کرده و خس��ارات 
وارده را از او بگیریم و همچنین مردم 
مظلوم عراق را اززیر ستم حزب بعث 
نجات دهی��م ؟چرا بدون دس��تیابی 
به این اهداف مجبورش��دیم جنگ را 
خاتمه دهیم ؟ این سواالت مهم شاید 
در ذهن افراد بسیاری وجود داشته و 
دارد،من خودم در س��الهای گذش��ته 
با افراد مختلفی برخورد داش��تم که 
این سوال در ذهنشان مطرح بود وبه 
دنبال پاسخ برای آن بودند،مدام این 
س��واالت را می پرس��ند که چرا پایان 
جنگ اینطور تمام شد و چرا حضرت 
امام )ره( گفتند من جام زهر را برای 
رضای خدا نوشیدم  تعبیر جام زهر به 
معنای پذیرش قطعنامه است وهمین 
تعبیراتی که در پیامشان به کار می برند 
نش��ان دهنده ی این اس��ت که امام 
مجبور به پذیرش قطعنامه شده است.
*در روند پژوهش�ی که انجام 
دادی�د ب�ه چه نتایجی رس�یدید 
که خأله�ای معنایی، محتوایی  و 
سیاسی سایر پژوهش ها را پوشش 

می دهد ؟
بنده در این زمینه منابع مختلفی 
را مطالع��ه ک��ردم کتابهایی که مرکز 
مطالعات جنگ س��پاه منتشر کرده، 
کتاب ه��ای دیگر درم��ورد پذیرش 
قطعنامه که توسط نویسندگان مختلف 
نوشته شده و مقاالت بسیاری که در 
مجالت وفصلنامه های گوناگون در این 
زمینه چاپ شده را طی سالیان گذشته 
مطالعه کردم .همچنین مصاحبه هایی 
که مسئولین سیاسی نظامی کشور در 
این رابطه داشتند را مورد بررسی قرار 
دادم  ولی در هیچ یک ندیدم که این 
بحث را به طور جدی و دقیق پیگیری 
کرده و ریشه های این مسئله را مورد 
تجزیه وتحلیل قرار داده باش��ند، این 
بود که در ای��ن زمینه چنین خالئی 
را بعینه مش��اهده کردم و انگیزه ای 
شد تا کاری مستند و تحقیقی در این 

زمینه انجام دهم.
*آی�ا ب�ه منابع دس�ت اول و 
کسانی که در این مسئله صاحب 
نظ�ر هس�تند دسترس�ی پی�دا  

کرده اید؟
عم��ده ی مطالب��ی ک��ه در این 

تولد و زندگاني
می��رزا محمدعلي صائب تبریزي، در حدود س��ال 
1000 هج��ري درتبری��ز ب��ه دنیا آمد. پ��درش میرزا 
عبدالرحیم، از بازرگانان معتبر بود. خانواده صائب جزو 
هزار خانواده اي بودند که با فرمان شاه عباس اول، پس 
از فتح تبریز )1012( به اصفهان کوچ کردند و در محله 
»عباس آباد« سکونت گزیدند. صائب خود در برخي از 
اشعار به اصالت تبریزي خود اشاره کرده است؛ از جمله: 

صائب از خاك پاك تبریز است
هست سعدي گر از گل شیراز

ز حسن طبِع تو صائب � که در ترقي باد �
بلند نام شد از جمله شهرها، تبریز

ز خاك پاك تبریز است صائب، مولد پاکم
از آن با عشقباز شمس تبریزي سخن دارم 

)قهرمان 1387: 12(
دوران زندگان��ي صائب در خردس��الي با حوادث 
گوناگون همراه بوده اس��ت. باز پس گیري آذربایجان از 
عثماني ها � که سیزده سال آن را تصرف کرده بودند �  
توسط شاه عباس اول، بر تخت نشستن نوه شاه عباس 
اول )ش��اه صفي( در س��ال 1038 و حکمراني همراه با 
قتل و خون ریزي وي، از آن جمله بود. در سال 1034 
عازم سفر هند ش��د و چون به کابل رسید، با استقبال 
ظفرخان روبه رو ش��د و چند س��الي درآنجا ماند. شاه 
جهان روز دوشنبه هشتم جمادي الثاني سال 1037 در 
دار الخالفه اکبرآباد )آگره( بر تخت سلطنت جلوس کرد. 
یک هفته بعد ظفرخان )حاکم کابل( از سمت خود عزل 
شد و لشکر خان مشهدي به جاي وي منصوب گردید. 
با این همه، چون والي توران به تس��خیر کابل تصمیم 
گرفته بود، حکم ش��د که ظفر خان تا فرونشستن غبار 
فتنه، باقي بماند. بدین گونه، وي با کمک لش��کر خان، 
توانستند دشمن را تار و مار سازند. صائب در قصیده اي 
به فتح ظفرخان اش��اره مي کند )گلچین معاني 1373: 

27- 28( به ظفرخان مأموریت هاي دیگر محّول شد و 
صائب به همراه وي به آگره، الهور و برهان پور � و بعدها 
کش��میر � رفت. صائب نخستین دیوانش را به خواهش 

ظفرخان تدوین کرد.
صائب در س��ال 1042 به همراه پدرش )که براي 
دیدار او به هند آمده بود( به ایران بازگشت و در اصفهان 
س��کني گزید. وقتي عزم وطن کرد که از ورود پدرش 
به آگره �  به عزم بازگرداندن او به وطن � آگاه ش��د. از 
این رو قصیده اي در مدح خواجه ابوالحسن تربتي � پدر 
ظفرخان � سرود و از  وي، رخصت وطن کرد. نیز ممکن 
است علت اصلي سفر، وضعیت صائب در برهانپور بوده 
باش��د؛ چه اینک��ه در آن روزگار، وضعیت وي همانند 
وضعیتش در کابل با خوش��ي هاي فراوان همراه نبوده 
اس��ت. صائب پیش از عزیمت به وطن، به کشمیر رفته 
بود. ظفرخان در س��ال 1042 با امر شاه حاکم آن دیار 
ش��ده بود. صائب به همراه پدرش به کش��میر رفت و از 
آنجا به اصفهان بازگش��ت )گلچین معاني 1373: 33( 
در بازگش��ت به اصفهان ش��اه عباس دوم به وي، مقام 

ملک الشعرایي بخشید.
صائب ظاهراً در س��ال 1086 از دنیا رفته است و 
بیش از هش��تاد سال سن داش��ته است، اگرچه در این 

باره اختالفاتي نیز وجود دارد. )قهرمان 1387: 17(
ارزیابي شعر

صائب را باید به واقع بزرگ ترین شاعر سبک هندي 
دانست. هیچ یک از شاعران سبک هندي به اندازه صائب 
درمیان توده هاي مردم و نیز ادیبان و شعر دوستان ارج 
و قرب ندارد. از این رو صائب نماینده س��بک هندي و 
شعر او معیار بازشناخت این سبک و شاعران آن است. 
از این رو در بیان ویژگي هاي ش��عر صائب باید دانست 

که این ویژگي ها، ویژگي سبک هندي است.
از جمله ویژگي هاي ش��عر صائب، حضور اشیاي 
مختلف طبیعت اس��ت. در دیوان صائب، بیشتر اشیاي 

موج��ود در طبیعت در قال��ب مضامین گوناگون یافت 
مي شود. از سنگ و ریگ و درخت و گل و رودخانه تا 
بخیه کفش و فالخن و اشک کباب و؛ به خالف شاعران 
سبک عراقي که اغلب، الفاظ میخانه اي با رویکرد خاص 
در شعر آنان یافت مي شود. شاید یکي از علل پیروزي 
س��بک هندي و غلبه چند قرني آن در ادبیات فارسي 
نیز همین باشد. شاعران سبک عراقي به دلیل ادبیات 
عرفاني یا شبه عرفاني خود مجبور بودند که با ادبیاتي 
رمزآلود سخن بگویند و مضامین خود را در قالب الفاظي 
چون جام، سبو، ساغر، میخانه، باده و مي، بگنجانند اما 
شاعران سبک هندي چنین نبودند و آزادانه مي توانستند 
هر مضمون و موضوعي را با هر واژه اي که مي خواهند 
به صحنه خیال بکش��انند. چنین بود که ش��عر آنان از 
ش��مول بیش��تري در تصرف اجزاي طبیعت برخوردار 
شد. در این میان صائب با چیره دستي فراوان، توانست 
بیشترین مضامین را خلق کند تا آنجا که کمتر چیزي 
در طبیعت یافت مي شود که صائب درباره آن دست کم 

بیتي نسروده باشد.
زب��ان مردمي و بهره مندي از 
ادبیات کوچه و بازار از ویژگي هاي 
شعر صائب است. با آنکه شعر صائب 

� همانند دیگرش��اعران سبک هندي �  متهم به سخت 
فهمي و تزاحم خیال شده، در البه الي آن گاه به ابیاتي 
برمي خورید که کاماًل ساده و بي تکلّف و عوام فهم است: 

یك عمر مي توان سخن از زلف یار گفت
در بند آن مباش که مضمون نمانده است

و ازاین دس��ت ابیات در اشعار صائب تبریزي کم 
نیس��تند. نیز بهره مندي از محاورات مردم کوچه و بازار 
و همصدا ش��دن با دغدغه هاي آنان در کس��ب و کار و 
معیش��ت یا امور معنوي شعر صائب را براي بسیاري از 
مردم خوشایند س��اخته و باعث شده بسیاري از ابیات 

آن به صورت »َمَثل« در آید.
شعر صائب، ش��عر اخالقي است. درکشور ما شعر 
عرفاني، جایگاه ممتازي دارد و ش��اعراني چون حافظ، 

موالنا، عطار، سنایي و سعدي قله هاي مرتفع آن به شمار 
مي آیند. با این همه توده هاي مردم به دلیل ناآشنایي با 
مباني و مکاتب عرفان اس��المي و نیز عدم درک معاني 
الفاظ میخانه اي و خمریّه هاي عرفاني، با بخش هایي از 
اش��عارعرفاني ارتباط کامل و عمیق برقرار نمي کنند یا 
آنکه صرفاً از ظواه��ر الفاظ و عبارات آن لذت می برند. 
اما شعر اخالقي این گونه نیست. شعر اخالقي به دلیل 
آنکه اغلب رمزآلود نیست بیشتر در میان مردم جاي باز 
مي کند. شعر صائب نیز بخشي از ادبیات تعلیمي ماست 
و در درون خود حکمت هاي اخالقي فراواني نهفته دارد. 
این باعث شده که بسیاري از ابیات صائب در قالب پند 

و اندرز رواج یابد. 
در اندیشه صائب دو نوع اخالق وجود دارد: اخالق 
آرماني و اخالق عملي: »ذهن صائب اساساً آرمان گراست 

و آنچه مي خواهد بس��ازد ناکجا آبادي اس��ت که در آن 
عاطف��ه و محب��ت و ذوق و صفا حکوم��ت مي کند. در 
دنیاي آرماني او، انس��ان مختار است نه مجبور، ایثارگر 
اس��ت، بلند همت است، با صحبت و نصیحت مي توان 
انسان ها را به راه آورد، دوستان یکدل و صافي ضمیرند 
و آنچه بایستة دنیاي نیکان و شهر نیکان است در ضمیر 
او رفت و آمد دارد. در آنجا عشق پاک فرمان مي راند و 
هوس را در آن راهي نیست؛ اما واقعیت زندگي دور و بر 
شاعر جز این بوده است. دنیاي الحقُّ لَِمن َغلَب، دنیاي 
وحشي بي ترّحم که در آن حاکم جز شمشیر نیست، که 
در آن پدر بر پسر و پسر بر پدر ترّحم نمي کند. پادشاه 
آدم خواراني را تربیت مي کند تا مخالفان را زنده زنده تکه 
و پاره کنند و ببلعند. انس��ان خون انسان را به حقیقت 
نه به مجاز مي نوشد. صائب که از آن قصر باشکوه خیال 
و از ناکج��ا آباد آرماني خود پایین مي آید، ناچار اس��ت 
در کجاآباد زندگي اخ��الق دیگري را به مردم بیاموزد: 
اخالقي که انسان ها بتوانند با آن خود را در دنیایي که 
توانا آکل است و ناتوان مأکول، حفظ کنند. اینجا انسان 
دیگر مختار نیست، موجود ضعیفي است که باید احتیاط 

و دور اندیشي پیشه کند.
چرا صائب؟

در دنیای��ی زندگی می کنی��م که فرهنگ منحط 
غرب می کوشد تا بنیان های اخالقی را سست سازد و 
ارزش های دینی را تحت الشعاع هیاهوی خود قرار دهد. 
امرزوه غرب در منجالب فسادهای اخالقی گرفتار شده 
و هویت خود را از دست داده است. به عکس، گلستان 
معارف اسالمی و فرهنگ دینی در شرق هنوز گل های 
معطر فراوان��ی دارد. هنرمند امروز تکلیف های فراوان 
دارد؛ هنرمند امروز باید بکوش��د تا جهانیان را مس��ت 
شمیم دلکش بوس��تان فرهنگ اسالمی کند. هنرمند 
امروز باید در مس��یر تقویت باورها و رش��د و بالندگی 
اخالق در جامعه بکوشد. هنرمند امروز باید مصداق آمر 

به معروف و ناهی از منکر باش��د؛ همان گونه که صائب 
و ش��اعران هم عصر او کوش��یدند تا باورهای اخالقی را 
گس��ترش دهند. هنر صائب ت��الش برای احیای ارزش 
ه��ای اخالقی – آن هم با زب��ان مردم روزگار خود و با 
بهره مندی از تمثیل– بود. صائب کوش��ید تا از اجزای 
طبیعت بهره ببرد و با انبوه مثال به سراغ دل های مردم 

برود و نکته به نکته اخالق را تعلیم دهد.
شاعر روزگار ما نباید از ادبیات تعلیمی غافل باشد. 
از دیرباز ش��اعران پارسی گو، در میان اشعار عاشقانه و 
غنایی، بخشی را به تعلیم مردم ویژه کرده بودند. سعدی 
که در شعر عاشقانه پهلوان است، در بوستان و گلستان 
به دنبال تعلیم و تعلّم است. حافظ که غزل های عرفانی 
او در اوج اس��ت، از پند و اندرز در میان غزل های خود 
غافل نمی ش��ود؛ اما شاعر امروز چرا این گونه نیست؟ 
پاسخ آن است که شاعر امروز نه چندان تالش می کند 
که معرفت خود را عمیق سازد و تحت تعلیم قرار گیرد، 
و نه چندان می کوشد که رسالت خود را ادا کند. از این 
رو باید تالش کرد تا تعلیم و تعلّم را در ش��عر و ش��اعر 

امروز احیا کرد. 

پانوشت ها: 
1.شعار، جعفر و زین العابدین مؤتمن )1386(، 
گزیده اشعار صائب تبریزي، با مقدمه حسن انوري، 

تهران: پردیس
2.قهرم��ان، محم��د )1375(، دی��وان صائب 

تبریزي، ج 1، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي
3.قهرم��ان، محمد )1387(، برگزیده اش��عار 
صائب و دیگر شعراي معروف سبک هندي، تهران: 
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاه 

ها )سمت(
4.گلچین معاني، احمد )1373(، فرهنگ اشعار 

صائب،ج 1، تهران: انتشارات امیر

به بهانه برگزاری همایش صائب تبریزی 
 در خرداد 

صائب
سر آمد

 شعر اخالقی 
 جواد محمد زمانی

به بهانه چهلمین روز سفر "امیر حسین فردی"

مهربانی که داستانش 
پایان ندارد...

 سید محمد مشکوة الممالك

اشاره:
اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مس�ئله بس�یار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بود، هرگز راضی به این عمل 
نمی بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود. خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده های معظم شهدا! و بدا به حال من که 
هنوز مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیده ام، و در برابر عظمت و فداکاری این ملت بزرگ احساس شرمساری می کنم.و 
بدا به حال آنانی که در این قافله نبودند! بدا به حال آنهایی که از کنار این معرکه بزرِگ جنگ و ش�هادت و امتحان عظیم الهی تا به 

حال ساکت و بی تفاوت و یا انتقاد کننده و پرخاشگر گذشتند!                     "امام خمینی )ره("
سخنان امام درباره قطعنامه 598 بسیار جانسوز است و جای بسی تامل دارد.به راستی دالیل پذیرش قطعنامه چه بود؟ کامران 
غضنفری متولد 1335 تهران،به دنبال رازهای این حادثه تاریخی طی  مطالعه وتحقیقات بس�یار دس�ت به تالیف کتابی با عنوان »راز 
قطعنامه« زده که جلد 48 از مجموعه نیمه پنهان موسسه کیهان است .کتابی که در مدت یك ماه به چاپ هفتم رسیده است.این کتاب 
با گردآوری اظهارنظرهای افرادی که در آن دوران از حیات سیاس�ی- اجتماعی برخوردار بودند، خواننده را به کش�ف حقایق تاریخی 

رهنمون  می سازد.در همین راستا گفت وگویی با نویسنده این کتاب ترتیب داده ایم.

گفت وگوی کیهان با کامران غضنفری نویسنده کتاب "راز قطعنامه"  

 پشت صحنه هایی از پذیرش 
قطع نامه 598 

کت��اب اس��تفاده ک��رده ام از مناب��ع 
دس��ت اول هس��تند.مانند کتابهایی 
که مرکز مطالعات وتحقیقات منتشر 
ک��رده ، این ها مطالب ومس��تنداتی 
اس��ت که دس��ت ان��در کاران جنگ 
خودش��ان حض��ور داش��ته و بعدها 
مطال��ب را ب��ه ن��گارش در آوردن��د، 
ی��ا نواره��ای مصاحبه های��ی که در 
زم��ان جن��گ مس��ئولین نظامی در 
آن عملیات ه��ای مختل��ف را تجزیه 
و تحلی��ل ک��رده و با راوی��ان جنگ 
مصاحب��ه کرده ان��د و مصالح جنگ 
را بازگ��و کردند،ت��ا اینکه پس از گذر 
ایام این نوارها پیاده شده و به صورت 
کتاب در آمده ،همچنین کتاب های 
متعددی از یادداشت های روزانه آقای 
هاش��می رفسنجانی و کتاب هایی که 
س��خنرانی ها ، مصاحبه های ایشان در 
آن ها منتشر ش��ده را مطالعه کردم. 
باتوجه به این که ایش��ان در آن زمان 
هم مسئولیت ریاست مجلس شورای 
اس��المی  و هم فرماندهی جنگ را از 
اواخرس��ال 62 تاپایان جنگ بر عهده 
داشتند  کتاب ها ویادداشت های روزانه 
ایشان به واقع یکی از منابع دست اول 

در این زمینه تلقی می شد . 
*به نظر شما مهم ترین اشکال 
سیاس�ی پژوه�ش ه�ای صورت 
گرفته از لحاظ منابع تاریخ انقالب 

چه چیزهایی  است؟
بیش��تر کارهایی ک��ه قبال انجام 
شده، به این مسئله به صورت سطحی 
و گذرا اش��اره ک��رده اند،بنده  تا االن 
ندیدم  که کس��ی به این مس��ئله به 
صورت��ی که در این کتاب آمده توجه 
کرده باش��د و عمدتا به اظهاراتی که 
مثال آقای هاش��می رفس��نجانی ویا 
افراد دیگ��ر در این باره عنوان کردند 
اکتفا کردند و همان ها را تکرار کردند.
از  مهم�ی  م�وارد  *لطف�ا  
مطالبی که عنوان شده را توضیح 

بفرمایید؟
به هر حال به ش��رارت هایی که 
صدام در سالهای پایانی جنگ داشته 
اشاره کرده اند ، همچنین بمباران های 
گس��ترده ی ش��هرها وروس��تاها ی��ا 
بمباران های وس��یع شیمیایی که به 
کار م��ی برده ، ورود آمریکا به صحنه 
جن��گ و منهدم کردن کش��تی های 
نظامی وتجاری ما،انهدام س��کوهای 
نفت��ی ی��ا هواپیماهای مس��افری ما، 
بحث پیرامون تحریم هایی که از ناحیه 
کشور های خارجی با آن مواجه بودیم 
وعمدتا تحریم تس��لیحاتی بوده ،عدم  
اس��تقبال مردم از حضور در جبهه و 
نداشتن بودجه کافی برای ادامه جنگ 
، نداش��تن توان دفاعی ب��رای مقابله 

باهجوم های دشمن دالیلی است که 
عمدتا عنوان شده ودر خیلی از کتابها 
و مق��االت به آن ه��ا برخورد کرده ام 
که تقریبا همه اینها را بسیاری از افراد  
تک��رار کردند،انگار همه این دالیل را 
پذیرفت��ه اند وبه عنوان ادله ی  پایان 
جنگ در کتابها و مقاالت مختلف بیان 
ک��رده اند بدون اینکه صحت وس��قم 
موارد گفته شده را بررسی کنند وصرفا 
به اس��تناد این که فالن آقا این حرف 
ه��ا را زده به همین اکتفا کرده و این 
م��وارد را به عنوان دلیل پذیرفته اند. 

ول��ی بنده دالیل مطرح ش��ده را یک 
به یک بررسی وتجزیه وتحلیل کردم 
وبا توجه به مستنداتی نشان دادم که 
آی��ا تک تک این ها از دالیل پذیرش 
قطعنامه از ناحی��ه حضرت امام )ره( 
بوده یا نبوده .این همان چیزی است 
که در کتاب های دیگر بیان نشده است 
، نکته اصلی که کسی تا به حال برروی 

آن کار نکرده همین موضوع است.
*فکر می کنید چقدر در این 

کار موفق بوده اید ؟
 ش��اید بتوان گفت به حدود 90 
درص��د از اهدافی که در این پژوهش 
انتظار داشتم رسیده ام و آن 10درصد 
به خاطرحوادث ووقایعی از جنگ است 
که باز گو نشده ،مطالبی که افراد اصلی 
دست اندرکار دوران جنگ از نزدیک 
با آن س��ر کار داشته وهنوز خاطرات 

خود را بی��ان نکردند تا به نگارش در 
آی��د ب��ه همین خاط��ر در مقدمه ی 
کتاب اش��اره کرده و از این گونه افراد 
درخواس��ت کردم  که امیدواریم بعد 
ازانتش��ار کتاب زمینه ای فراهم شود 
تا آنها نیزمطالب خود را ارائه کنند وما 
بتوانیم در ویرایش های بعدی کتاب 
از این مطالب تکمیلی استفاده کنیم. 
*بازتاب این کتاب در نهاد های 
داخلی ،مقامات و گروهها چگونه 

بوده است ؟
زمان��ی ک��ه مطالب ای��ن کتاب 

از هفت��ه ی دف��اع مق��دس دراواخر 
شهریور91 تاآبان 91،طی 31 شماره 
به صورت پاورقی در کیهان چاپ شد، 
همزم��ان چند عکس العمل از ناحیه 
اقای هاشمی رقسنجانی در صفحه ی 
اول روزنام��ه ها با تیتر درش��ت دیده 
شد.حدوداً بعد ازچهار تا پنج  شماره 
از چ��اپ پاورق��ی ها ،ایش��ان عبارت 
"تحریف تاریخ دفاع مقدس توس��ط 
جبهه ندیده ها" را بکار بردند، چند روز 
بعد عبارت "بی هویت ها"  وحدود یک 
هفته بعد در صحبت های خودعنوان 
کرده بودند که بعضی افراد که امام را 
ندیده و نمی شناسند و در آن دوران 
حضور نداشته، جبهه را ندیده و خوف 
حضور در جبهه را داشته اند  آمده اند 
با اغراض سیاسی وجناحی خود وقایع 
دف��اع مقدس را تحری��ف می کنند، 

این ها تحلیل گران منصفی نیستند.
ای��ن موارد و چند عکس العمل دیگر 
من را بر آن داش��ت که اواخرمهرنامه 
ای سر گشاده خطاب به آقای هاشمی 
برای روزنامه کیهان  ارسال کنم ودرآن 
پاسخ اتهامات غیر مستقیم ایشان را 
دادم.متن این نامه را در قس��مت آخر 
کتاب تحت عنوان نامه ی نویس��نده 
،آورده ام.در واقع این عمده ترین و تند 
ترین عکس العمل از ناحیه ایشان بود 
شاید هم چنین عکس العملی طبیعی 
ب��ود چرا که بخش عمده ای از کتاب 
مربوط به اقدامات وسیاست های ایشان 
در زمان جنگ می ش��ود و در کتاب 
نش��ان دادیم که خط ومشی ایشان با 
خط ومشی  امام )ره( دو چیز جدا از 
هم بوده ودر نهایت هم برای دستیابی 
به هدف خود ش��رایط را به گونه ای 
پی��ش بردند که ام��ام )ره( مجبور به 

سر کشیدن جام زهر شود.
*چرا در کت�اب راز قطعنامه 
به سرانجام اجرای 598 قطعنامه 

اشاره نشده است؟
 البت��ه از نظ��ر بن��ده اش��اراتی 
تلویح��ی  داش��ته ایم ، مث��ال از قول 
اقای هاش��می آوردیم بعد از مدت ها 
که از قطعنامه می گذش��ت سال 69 
گله کرده بودند که به نظر می رس��د 
ش��ورای امنیت وسازمان ملل تمایلی 
به اجرای قطعنامه در ش��رایط آتش 
بس ندارند ،این حرف که در یادداشت 
ه��ای خود آورده ان��د گویای مطالب 
زیادی اس��ت که به برخ��ی از آن ها 
اش��اره کردم ، این بدان معناس��ت که 
ایش��ان به طور ضمنی اقرارمی کنند 
که فریب سازمان ملل وشورای امنیت 
را خورده اند چرا که ش��ورای امنیت با 
وعده اینکه به چیزهایی که گفته بود 
عمل خواهد کرد ایش��ان را به دنبال 
پذی��رش قطعنامه توس��ط جمهوری 
اس��المی دلخوش ک��رده  و وقتی به 
هدف خود می رسند زیر بقیه ی قول 
هایی ک��ه داده بودند می زنند،همان 
گونه که دیدیم  پذیرفته ش��دن آتش 
بس توس��ط جمهوری اسالمی ایران 
مرحل��ه اول ب��ود و باید بقی��ه مفاد 
قطعنامه اجرا می شد من جمله اینکه 
می بایست کمیته ای تشکیل می شد 
تا آغاز گر جنگ و متجاوز را شناسایی 
کند، که شورای امنیت عمال این کار 
را نک��رد. م��ا در تی��ر 67 قطعنامه را 
پذیرفتیم ولی س��ال 69 سازمان ملل 
بع��د از اینکه عراق ب��ه کویت حمله 
ک��رد و زمان��ی که امری��کا و غرب با 
صدام درگیری پیدا کردند ، دبیر کل 
س��ازمان ملل آقای خاویر پرزدکوئیار 
دردوره ریاس��تش گزارش��ی تهیه و 

در آن اش��اره کرد عراق آغاز گر جنگ 
بوده است.آقای هاش��می سعی کرد 
این را پیروزی مهمی برای جمهوری 
اس��المی تلقی کند و آن را دستاورد 
بزرگ خود قلم��داد کند، در صورتی 
که این اقرار دبیر کل ساز مان ملل در 
یک گزارش به ش��ورای امنیت اعالم 
شد وشورای امنیت هیچ گاه براساس 
این گزارش قطعنامه ای صادرنکرد که 
عراق را رسما به عنوان متجاوز اعالم 
کند ،چون می دانس��تند ب��ا این کار 
مسئله، بار حقوقی پیدا خواهد کرد و 
باید پس از تعیین متجاوز ،او خسارت 
های جن��گ را بپردازد.در نتیجه آنها 
اصال چنین قطعنامه ای صادر نکردند و 
خسارت های ما نیز برزمین ماند. آقای 
هاشمی سال 81 یا82 در یک مصاحبه 
به این اش��اره دارند که عراقی ها هنوز 
هم خود را مسئول پرداخت خسارت 
به ما نمی دانند و این نش��ان می دهد 
که چنین چیزی از سوی سازمان ملل 
وشورای امنیت صادر نشده بود که اگر 
صادر می ش��د حتماً اقدام عملی هم 
صورت می پذیرفت. بنابراین  قطعنامه 
598 فق��ط ب��ه معنای آت��ش بس و 
عقب نش��ینی به مرزهای بین المللی 
انجام شد ،حتی تبادل اسرا که در آن 
تحت عبارت کل��ی گفته بودند طبق 
کنوانسیون ژنو اسرا را مبادله کنند نیز 
تا سال 69 انجام نپذیرفت . اما  چون 
در مرداد 69 عراق  مورد تهدید امریکا 
قرار گرفته بود مجبور ش��د نیروهای 
خ��ود را از مرز ای��ران جمع کرده وبه 
مرز کویت وعربستان اعزام کند،از آن 
جا که می خواس��ت خیالش از بابت 
مرزهای ایران راحت باشد مجبور شد 
قرار داد1975الجزایر وتبادل اس��رای 

خود با ایران را بپذیرد. 
*به جنگ عراق و کویت اش�اره 
کردی�د اما چرابه نامه های پنج گانه 
صدام حسین از اردیبهشت سال69تا 
اواخ�ر مرداد69که حمل�ه عراق به 
کویت ص�ورت می گیرد اش�اره ای 

نشده است ؟
ای��ن ه��م دلیل��ی ب��ر صح��ت 
پیش بینی ه��ای حض��رت ام��ام )ره( 
است،بر خالف ادعاهای آقای هاشمی 
رفس��نجانی که از س��ال  61و62 به 
دنبال پذیرش واعالم اتش بس ، پایان 
جنگ ونشس��تن پش��ت میز مذاکره 
ب��ا صدام بودن��د، حضرت ام��ام )ره( 
چنین اعتقادی نداشتند و می گفتند 
ص��دام علی رغ��م ادعایش ، هیچ گاه 
طالب صلح نیس��ت و این درخواست 
او فق��ط برای این اس��ت که خودرا از 
زیر ب��ار حمالت ما خ��الص کرده و 
فرصتی پی��دا کند  تا با تجدید قوای 
بیش��تری به ما مج��دداً حمله کند. 
دی��دگاه امام )ره( این ب��ود که صدام 
آدم بش��و و اهل صلح نیس��ت و فقط 
ادعای صلح می کند، چیزی که آقای 
هاشمی باور نمی کردند، البته در یک 
مصاحبه اشاره می کنند که نظر امام 
بر این بود که صدام اهل صلح نیست 
وتظاه��ر می کند ماهم این تحلیل را 
پذیرفتیم. و در کتاب همین را از آقای 
هاشمی سوال کردیم ، گفتیم شما در 
طی سالیان جنگ تحمیلی خالف این 
عمل کردید پس چرا می گویید تحلیل 
امام )ره( درس��ت بود و شما هم قبول 

داشتید؟شماکه مدام در پی اعالم آتش 
بس و مذاکره با صدام حس��ین بودید! 
بی��ن عمل ش��ما وادعایی ک��ه دارید 
تناقض وجود دارد.این ها مواردی است 

که در کتاب به آن اشاره کرده ایم.
*ب�ه نظ�ر ش�ما چ�را صدام  
قرارداد 1975 الجزایر را پذیرفت؟

عراق آن زمان در موقعیت ضعیفی 
قرار داش��ت ، این قرارداد را دوس��ال 
پس از پای��ان جنگ با م��ا پذیرفت . 
ص��دام ت��ا پی��ش از حمله ب��ه ایران 
در جل��وی دوربی��ن ه��ای تلویزیون  
قرارداد1975الجزای��ر را پاره می کند 
و م��ی گوید این ق��رارداد باطل بوده 
واعتباری ندارد،این عقیده را تا پایان 
جنگ هم داشت،پس از آن وقتی که 
حمل��ه به کویت پیش آمد و امریکا و 
متحدانش در دنیا جلوی او صف آرایی 
کردن��د و خ��ود را در مقاب��ل آنها در 
خطر دی��د مجبور بود ک��ه مطمئن 
باش��د ک��ه از ناحیه ای��ران حمله ای 
رخ نمی دهد، در این ش��رایط بود که 
ش��روط ما را پذیرفت، یکی از شروط 
جمهوری اس��المی این ب��ود که باید 
قرارداد1975الجزای��ر را بپذیری��د و 
پذیرش آن را رسما اعالم کنید ،عراق 
نیز چ��ون مجبور ب��ود چنین کاری 
کرد ،اگ��ر صدام بحث حمله به کویت 
را نداشت همچنان سر حرفهای خود 

ایستاده بود .
 مطلبی که بنده به آن اشاره کردم 
البته خیلی در این زمینه وارد نش��دم 
این اس��ت که آیا برخی از مسئولین 
واقعا قطعنام��ه 598،درتیرماه 67 را 
پذیرفت��ه بودند یا نه، از قبل پذیرفته 
بوده و منتظر بودند حضرت امام )ره( 
را وادار به پذیرش قطعنامه کنند؟بنده 
این چنین در کتاب به آن پرداخته ام: 
در اس��فند 1366 شبکه  abcآمریکا 
خب��ری را اعالم م��ی کند و می گوید 
که نماین��ده ایران در س��ازمان ملل 
آقای محمد جعفر محالتی به شورای 
امنیت اعالم م��ی کند که جمهوری 
اسالمی ایران قطعنامه 598 راپذیرفته 
و آماده ی اجرای مفاد آن است،سوال 
مطرح این اس��ت که چه کس��انی به 
نماینده جمهوری اس��المی ایران در 
س��ازمان مل��ل دس��تور داده اند که 
چنین کاری را کند؟چون نماینده ما 
درسازمان ملل نمی تواند با اختیار خود 
چنی��ن کاری را انجام دهد حال چه 
کسانی این خواسته را داشتند؟حضرت 
امام که تا 23تیر 67به هیچ عنوان زیر 
بار پذیرش قطعنامه نرفته بود، رئیس 
جمه��ور وقت مقام معظم رهبری نیز 
تا آن زمان قطعنامه را نپذیرفته بودند 
پس چه کس��انی به نماینده ما گفته 
بودند به سازمان ملل برود و به شورای 
امنیت اعالم کند ک��ه ما قطعنامه را 
پذیرفتیم  آنها حتی این را از امام)ره( 
هم مخفی ک��رده و در واقع امام )ره( 
را در جری��ان کار قرار نمی دهند،این 
نشان می دهد یک دیپلماسی پشت 
صحنه است که بدون اطالع امام )ره( 
و ریی��س جمهور وق��ت چنین عمل 
میکند. پس از آن هم تظاهر می کنند 
که ما با خط و مشی امام )ره( همگام 
و هم��راه هس��تیم ،در حض��ور مردم 
ورس��انه ها نیزهیچ بروز نمی دهند که 
پش��ت صحن��ه چ��ه کاری را دنبال 
می کنند و حوادث پس از آن به شدت 
مشکوک است اینها هیچ کدام توجیه 
نظامی ندارد. برخی از آقایان س��عی 
کرده اند طی این بیست و چند سال 
به مردم وانمود کنند که این سقوط ها 
توجیه نظامی دارد در صورتی که اصال 

این طور نیست.  
*دلیل شما بر چنین ادعایی چیست؟

ی��ک دلیل این ک��ه در بهمن 64 
که رزمن��دگان ما فاو را تصرف کردند 
ع��راق حدود دوم��اه ونیم ه��ر روز با 
استفاده از همه ی امکانات تانک ،توپ ، 
و...  بمباران ه��ای هوایی وش��یمیایی 

پاتک های بس��یار ش��دید و سنگینی 
م��ی کند تا آن جا را باز پس بگیرد اما 
بچه ها مقاومت کرده و عقب نش��ینی 
نمی کنند تا صدام نا امید شده وتلفات 
بسیار سنگینی در این عملیات می دهد 
چیزی حدوده چند ده هزار نفر کشته 
و زخمی می دهند، به گونه ای که نقل 
می شود فرماندهان عالی رتبه عراق به 
صدام اعالم می کنند که ادامه این کار 
فقط خود کش��ی است و فاو همچون 
قتلگاه می ماند .رزمندگان ما تحت هر 
شرایطی آن جا را حفظ کردند اما چرا 
در 28فروردین 67ظرف 24 س��اعت 
ف��او را از ما پس می گیرند؟این قضیه 
اصال توجیه نظامی ندارد. یا شلمچه ای 
که ما درعملیات کربالی 5 با آن همه 
ش��هید ، جانباز ، اسیر و... توانستیم به 
پش��ت دیوارهای بصره برسیم چطور 
می شود ظرف 8ساعت آنجا را تخلیه 
ک��رده و عقب نش��ینی کنی��م؟ اینها 
هیچکدام توجیه نظامی نداش��ته و با 
عالمت س��وال روبروس��ت، ما انشااهلل 
قص��د داریم که این مطالب را پاس��خ 
دهیم.البته در کتاب اش��اراتی به این 
مطلب کرده ام گفته ام کسانی که در 
ماجرای تحمیل پذیرش قطعنامه و جام 
زهر به امام )ره( نقش داشته اند، عمدتا 
همان کس��انی هستند که در ماجرای 
فتنه ی سال 88 دخیل بوده اند . همان 
کسانی که نامه می نویسند و دست هارا 
به عالمت تس��لیم بلن��د می کنند، در 
پای��ان جنگ هم نامه زده و می گویند 
مردم دیگر از رفتن به جبهه ها استقبال 
نمی کنند،دیگ��ری نامه م��ی زند که 
توانایی پشتیبانی از جبهه ها را نداریم 
یا اینکه پول برای پش��تیبانی از جبهه 
نداری��م ما هم��ه این ه��ا را در کتاب 
بررس��ی کرده و اس��تدالل کردیم که 
ادعاهایی بوده که صحت نداشته است. 
مثاًل آقای محس��ن رضایی که فرمانده 
س��پاه بودند در تیر ماه 67 نامه ای را 
خطاب به آقای هاش��می رفس��نجانی 
نوشته و آقای هاش��می همان نامه را 
خدم��ت امام خمینی )ره( می برد. در 
این نامه می گوید ما هیچ پیروزی در 
زمین��ه ی نظامی نخواهیم داش��ت و 
دیگ��ر نمی توانی��م در مقابل حمالت 
ع��راق مقاومت کرده و حمالت آنها را 
دفع کنیم و اگر بتوانیم تعداد سه هزار 
توپ، س��ه  هزارتان��ک،300  هواپیما 
وهل��ی کوپترو امکانات دیگر داش��ته 
باشیم تا  پنج سال بعد امکان عملیات 
آفندی را خواهیم داشت این در حالتی 
اس��ت که ما آمریکا را از خلیج فارس 
بیرون کنیم ودر کنارآن شورای عالی  
پشتیبانی جنگ هم بتواند درخواست ها 
و بودجه ی ما را تامین کند که شواهد 
و قرائ��ن نش��ان می دهد ک��ه این ها 
پشتوانه چنین کاری را برای بودجه ی 
مورد درخواس��ت ما ندارن��د، در واقع  
ایش��ان در این نامه دستان خود را  به 
معنای تسلیم باال برده است. حضرت 
امام )ره( نیز در نامه ای که برای سران 
می نویسند اش��اره ای به نامه ی آقای 
رضایی می کنند و متن نامه را آنجا می 
آورند ،ما در کتاب از آقای رضایی سوال 
کردیم که اگر این ادعای ش��ما که در 
نامه خود نوشتید صحت داشت مبنی 
بر نداش��تن امکانات و نیاز به این که 
نیروهای سپاه به  هفت  برابر افزایش 
پی��دا کند، ارتش به دونی��م برابر ،دارا 
بودن س��ه ه��زار توپ وتان��ک،300 
هواپیماو هلی کوپترو..... چطور می شود 
در مرداد 67 ، یک ماه پس از این نامه 
در حالی که هیچ کدام از این امکانات 
و آن بودج��ه ی مورد درخواس��ت را 
نداشتید درخواست عملیات آفندی به 
داخل خ��اک عراق را دارید؟ پس این 
نشان می دهد آن نامه ی شما صحت 
نداشته و تحلیل شما کذب بوده وصرفا 
بر این اس��اس دس��تتان را به عالمت 
تس��لیم بلند کرده تا ام��ام را وادار به 

پذیرش قطعنامه کنید.
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