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کاوه گلستان

گســتردگی ،دگرگونــی و تنــوع اطالعات از
ویژگیهــای عصر امــروز اســت .در چنین
وضعیتــی اســرار و اطالعــات فروخفتــه
یکی پــس از دیگری ســربرآورده و روایت و
تحلیلهــای یکجانبه درباره یــک حادثه را
حتی اگر به تاریخ پیوســته باشد به بازنگری
وا میدارنــد .جنــگ عــراق علیه ایــران از
جملــه حــوادث تاریخی اســت کــه هر چه
از آن دور میشــویم درخصــوص برخــی
اتفاقــات بیشــتر بــا روایتهــای متفــاوت
روبــهرو میشــویم .بــا اینکه مــا در عصری
هســتیم که هنوز افراد بســیاری هســتند که
جــزو شــاهدان عینی وقایــع و حــوادث در
صحنه جنگ بودهاند .عملیات آزادسازی
سوسنگرد در آبان ماه سال  ۵۹یکی از وقایع
 8ســال دفاع مقدس است که روایتهای
مختلفــی از آن بازگــو شــده اســت .از این
رو بــه ســراغ پژوهشــگران و فعــاالن حوزه
دفــاع مقــدس از جمله محســن رخصت
طلب ،پژوهشگر تاریخ جنگ ،نصرتاهلل
محمـــــودزاده ،نویســــــنده پیشکســوت
حــوزه ادبیــات پایــداری و گلعلــی بابایی،
پژوهشــگر و مســتندنگار دفــاع مقــدس و
یکــی از پرکارتریــن و مؤثرتریــن چهرههای
ادبیات پایداری و مقاومت رفتیم و چرایی
روایتهای مختلف از یک واقعه در جنگ
تحمیلــی به طــور خــاص در ایــن گزارش
عملیــات آزادســازی سوســنگرد را مطــرح
کردیم که حاصل آن پیش رویتان قرار دارد.
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نقشه دفاع در مقابل حمله گازانبری روایت های جنگی

ëëانتشاراسنادجنگکلیدروشنشدنابهامات
محسنرخصتطلب ،پژوهشگر تاریخ جنگ
با اعتقاد به اینکه تا زمانی که اسناد جنگ منتشر
نشود تناقضات و تعارضات در روایتها وجود
دارد ،میگویــد« :بــرای ایــن موضوع میشــود
دالیــل مختلفــی برشــمرد ،یکــی اینکه اساســاً
بعضیهــا واقعیتهــا را نمیگوینــد و از نــگاه
شــخصی یا ســازمانی حادثه را روایت میکنند
کــه این خطــای بزرگی اســت چون بــه تاریخ و
ذهــن مخاطب لطمــه میزند .دلیــل دوم هم
اینکــه بعضیهــا مشــاهدات خود و دیگــران را
به همراه مطالعاتشــان واقعنگاری میکنند،
یعنــی حادثــه را طــوری بیــان و روی آن تأکیــد
میکننــد که گویی واقعیت تنهــا همان بوده که
آنهــا گفتهاند! بعضــی دیگر هم متأســفانه به
دلیل در دســترس نبودن اســناد جنگ آنچه را
کــه از زاویــه نگاه خودشــان در جنــگ دیدهاند،
همه واقعیت تلقــی میکنند .چه در خصوص
موضوع سوسنگرد و چه موضوعات دیگر».
وی در ادامــه میافزایــد« :در جنــگ چــه بســا
اگــر  5نفر یــک حادثــهای را از  5نقطه مختلف
ببیننــد هر کــدام میآیند و آنچه را کــه دیدهاند
نقــل میکننــد و آن را همــه واقعیــت تلقــی
میکنند بدون اینکه نقل دیگران از آن حادثه را
بشنوند .حتی گاهی صحبت دیگران را مصداق
خالف گویی تلقــی میکنند و این یکی از دالیل
روایتهای متفاوت از یک حادثه است».
ایــن راوی حــوادث جنگ تحمیلــی در تکمیل
ســخنانش میگوید«:به نظــرم اگر مــا بتوانیم
از اقداماتی که برخی کشــورها در مســتند کردن

وقایع مهم تاریخی خودشــان انجــام دادهاند،
الگــو بگیریــم میتوانیــم بــا اســتفاده از تجربه
بشری کاری اساسی انجام دهیم که در نتیجه از
تناقضات در روایتها کاسته شود .مثالً در لندن
مرکــزی با عنــوان مرکز مطالعات اســتراتژیک
ایجــاد شــده که محققان در آنجــا از بعد جنگ
جهانی دوم تا امروز توانســتهاند بیش از  3هزار
جلــد کتاب مرجع تدوین کننــد و همچنان هم
گروههایــی با حضــور یــا مراجعه به ایــن مرکز
راجــع به جنــگ جهانــی دوم مطالب مســتند
مینویسند .این مکان میشود یک مرکز مرجع
و دارای صالحیت که یک جمعی مینشــینند،
کار میکنند و بعد از اینکه اطالعات با مستندات
تأیید شد ،یک واقعه تاریخی را تبیین میکنند
کــه قابل اســتناد برای همه از جمله فیلمســاز،
داســتاننویس ،شــاعر و ...باشــد .ما متأســفانه
چون چنین کاری را تاکنون نکردهایم مشــکلی
را کــه در باال به آن اشــاره شــد را هــم داریم .اگر
مــا هم بتوانیــم با ایجاد یــک مجموعه یا مرکز
که همه دســتاندرکاران جنگ ،چه آنهایی که
در جبهــه حضور داشــتند ،چه آنهایــی که اهل
مطالعه هســتند ،تاریــخ نــگاران ،عالقهمندان
بــه تاریــخ و  ...را یکجا جمع کنیــم ،قادر بودیم
هــر واقعــه ای از جنــگ تحمیلی را کامــل تر از
قبل تبییــن و از تناقض گویی و بحث و جدلها
جلوگیری کنیم .اما متأســفانه ما ایــن امکان را
تاکنون نداشــته ایم و همیشــه از ارتش ،ســپاه ،
جهاد و دیگران نقلهای مختلفی از یک واقعه
داریــم کــه البته هر کدام درســت هم میگویند
امــا هر کــدام از روایتهــا بخشــی از واقعیت را

محسن رخصتطلب

بازگو میکنند ».این پژوهشگر تاریخ با اشاره به
روایتهایی که درباره مقاومت سوسنگرد بیان
شده است ،میگوید« :سوسنگرد هم مثل بقیه
وقایــع نقلهای متفاوتی دارد ،مرکز مطالعات
ســپاه با ســندهایی که در اختیار داشــته از زاویه
دید خودش از این مقاومت گفته اســت ،ارتش
هــم از زاویــه نــگاه خــودش ،نیروهــای مردمی
مثل شــهید چمران و دیگران هــم از زاویه دید
خودشان ماجرا را نقل کردهاند .اینها هیچ وقت
نشــده بنشــینند کنار هم یا مرجعــی هم نبوده
که هر کــدام از این نقلها را از روی رفتار علمی
ممیزی و پیاده ســازی کند و حرف اول و آخر را
بزند».
ëëروایتهــای متعــدد باعــث عــدم اعتمــاد
مخاطبانبهحقیقتواقعهمیشود
نصــرت اهلل محمودزاده نویســنده پیشکســوت
حــوزه ادبیــات پایداری با بیان اینکه متأســفانه

نصرتاهلل محمودزاده

اخیــراً چند روایتی شــدن درخصوص مســائل
و اتفاقاتــی که در جنگ تحمیلی داشــتیم زیاد
شــده ،میگویــد« :روایتهــای متعــدد باعــث
میشود مخاطبان احســاس کنند صداقتی که
باید در روایت وقایع باشد وجود ندارد».
محمــودزاده میافزایــد« :یکــی از دالیلــی کــه
دربــاره تعــدد روایتها وجــود دارد این اســت
کــه هرکــس واقعــه را از زاویــهای مختــص بــه
خودش میبینــد .یعنی افراد با گذشــت زمان
با نگاه جدید به واقعه آن را بازســازی و تعریف
میکننــد و چــون آن صداقــت قبــل در جامعه
وجود ندارد ،نمــی توانیم قبول کنیم و بگوییم
اصل قضیه همین بوده است».
وی در ادامه میگوید« :مســائلی وجود دارد که
از نظر امنیتی و نظامی صالح کل کشــور اســت
کــه همچنان محرمانــه باقی بمانــد .چون این
موضوعمرسوماستکهبرایافشایبحثهای

گلعلی بابایی

محرمانه در هر کشور یک زمانبندی وجود دارد.
اینکه آن مســائل چه زمانــی و چطور باید گفته
شــود بسیار مهم اســت .اگر به واقعه مورد نظر
در زمان نامناســب پرداخته شــود ممکن است
از دریچه ســلیقه سیاســی و جناحی نگاه شــود
و بحــث دربــاره آن واقعــه به ســمتی بــرود که
بعضی خوششــان بیاید و بعضــی نه ،بنابراین
ممکن است اطالعات به درستی منتقل نشود.
فــرض کنید من بخواهم به عنوان محمودزاده
سال  59ماجرای سوسنگرد را برای شما بگویم
یــا بــه عنــوان محمــودزادهای کــه االن در ایــن
مملکت مثالً پســتی دارم حــرف بزنم ،موضع
بگیرم و نظر بدهم .ممکن اســت شرایط برای
من به گونهای باشد و شــواهد و مسائل امروزم
مرا به ســمتی ســوق دهــد که تصمیــم بگیرم
ماجرای سوسنگرد را طوری بازگو کنم که کسانی
خوششــان بیاید یا کسانی خوششــان نیاید! آیا

در پاسداشت سالروز شهادت جمعی از نخبگان صنایع موشکی و در رأس آنان سردار شهید حسن طهرانی مقدم
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نه ســال پیش درچنیــن ایامی ،درســاعاتی که
اهالــی پایتخــت و شــهرهای بــزرگ وکوچک
اطــراف آن ،درپایــان کار و تــاش روزانــه بــه
خانــه برمیگشــتند ،یکبــاره صــدای مهیبــی
شنیدند که منشــأ آن معلوم نبود .اما براحتی
میشــد حــدس زد کــه صــدای مهیــب بــه
همــراه لــرزش ناشــی ازآن ،در نتیجــه یــک
انفجاربسیارشــدید بــوده اســت .اولین خبرها
حکایــت از انفجاردرزاغه مهماتی در نزدیکی
کــرج داشــت ،امــا ایــن نمیتوانســت پاســخ
پرســشهای گوناگون مردمی باشــد کــه ازاین
حادثه شــوکه شــده بودنــد .کنجکاویها ادامه
یافت تا آنکه نام شهید حسن طهرانی مقدم
بهعنــوان یکــی از افــراد مؤثــر در راهانــدازی
صنایــع موشــکی کشــور از ویرانههــای مرکــز
صنایع موشکی کشــورهمچون ققنوسی از دل
خاکستر به پرواز درآمد و مردم شهرهای دور و
نزدیک از تجهیزسیستم دفاعی کشور به انواع
موشکهای دوربرد و میانبرد باخبرشدند .این
حادثــه مــردم را به یــاد روزهایــی انداخت که
رژیــم بعث عــراق ناجوانمردانه هــراز چندی
شهرهای بیدفاع ومسکونی را با موشکهای
روســی هدف قرارداده و بعضاً محلــهای را به
خــاک وخــون میکشــید و چیزی جلــودارش
نبود .آن روزها ایران بهدلیل در اختیار نداشتن

توان موشکی نمیتوانست دشمن را از اینگونه
اقدامــات ناجوانمردانه بــاز دارد و رژیم بعث
عــراق با برتری در این بخــش از همان ابتدا با
پشــتگرمی به ســکوت محافل بینالمللی از
سالحهای غیرمتعارف علیه مناطق مسکونی
استفاده میکرد و بر ضعف قوای خود در برابر
اراده مردم ایران برای مقابله با تجاوز بعثیان
سرپوش مینهاد.
ëëژاندارم منطقه فاقد توان موشکی
پس از جنگ جهانی دوم با وجود آنکه سامانه
موشکی در کنار کارکردهای فناورانه در توسعه
علــوم ،همچنیــن گســترش ایدههــای صلــح
آمیز ،بخش عمدهای از توان نظامی یک کشور
در جهت اهداف آفندی و پدافندی محســوب
میشــود ،اما ارتــش ایران قبــل ازانقالب فاقد
ایــن ســاح بــود .ایــن درحالــی بود کــه اغلب
همسایههای ما از جمله عراق به موشکهایی
با بردهای متفاوت مجهــز بوده وتوازن قدرت
کــه اصــل مهمــی دربازدارندگــی از تهاجــم
دشمن است در این بعد برقرار نبود.
البتــه تالش ناموفــق ونیمبندی تحــت عنوان
«پروژه شــکوفه» یــا پروژه گل در ســال 1356با
همکاری مشــترک ایــران و اســرائیل در جهت
ســاخت موشــکهای دوربــرد آغــاز شــد کــه
در مراحــل بعــدی معلوم شــد طرحــی برای
کالهبرداری از ســوی اســرائیلیها بــوده و هیچ
یک از مراحل آن کلید نخورد .اما آن هنگام که

اولین موشــک عراقی  10روز قبل از آغاز هجوم
سراســری ارتش این کشــور به خاک کشورمان،
کاروان مقامات رسمی کشور شامل ابوالحسن
بنیصدرریاستجمهوری،محمدعلیرجایی
نخســتوزیر ،تیمســار ولیاهلل فالحــی رئیس
ستاد مشــترک ،سرلشکر قاسمعلی ظهیرنژاد
فرمانده نیروی زمینی ارتش و سرلشــکر جواد
فکــوری وزیر دفــاع را که برای بازدیــد از مرز به
منطقه غرب رفته بودند هدف گرفت ،اهمیت
ایــن ســاح دانســته شــده و از همــان روز ایــده
جبران این نقیصه در مجموعه سامانه دفاعی
کشــور در ذهنهــا شــکل گرفــت .آغــاز جنــگ
شــهرها از ســوی عراق با شلیک اولین موشک
اســکاد بی 300معروف به موشــک  9متری در
 16مهر 1357یعنی  17روز پس از آغاز رسمی
جنــگ بــه دزفول و بــه بــار آمــدن خرابیهای
بســیار و شهادت تعداد زیادی از مردم عادی و
بیپناه در یک لحظه ،مسئوالن را برآن داشت
تا هرچــه زودتر چارهای بــرای رفع این نقیصه
بیابنــد .درآن شــرایط تنها راه منصــرف کردن
رژیــم بعث عــراق از ارتــکاب چنیــن جنایاتی
مقابله به مثل بود ،یعنی تحقق خواسته مردم
که در شــعار «موشــک ،جواب موشــک» تبلور
داشــت ،ولی دســتها برای ایــن کار خالی بود
و برنامهای هم برای تولید موشــک نداشــتیم.
اغلــب کشــورها هــم ایــران را تحریــم نظامی
کرده وحاضر نبودند چنین ســاحی در اختیار

ما قــرار دهنــد .همچنیــن دانش موشــکی نیز
کــه جزئــی از اســرار نظامی محســوب میشــد
در دســترس نبود .عــراق همچنان بااســتفاده
ازامکان موشــکی خود شــهرهای بیدفاع ما را
مورد هجوم وحشیانه قرار میداد تا آنکه لیبی
حاضر شــد تعداد محدودی موشــک میانبرد
در اختیــار کشــورمان قــرار دهــد که ایــن اقدام
لیبی بهدلیل همراه شــدن خدمه موشکهای
ارسالی و تعصب عربی آنان فاقد تأثیرگذاری
بود.
ëëبنیانگذاری صنایع موشکی در سال 63
ســال  ۶۳ایــران تصمیــم گرفــت تــا اقدامــی
اساســی در جهت تولید موشــک انجــام دهد.
از اینرو گروهی از سپاهیان با محوریت حسن
طهرانــی مقــدم بــه منظور فــرا گرفتــن نحوه
آمادهســازی و پرتاب موشک مأموریت یافتند
تا به ســوریه ،تنها کشوری که در این موضوع با
ایران حاضر به همکاری بود ،سفر کنند .سوریه
بهدلیل انعقاد قرارداد با شــوروی ســابق قادر
بــه فروش موشــک به ایــران نبود امــا آمادگی

داشــت تــا دانش موشــکی را بــه نیروهــای ما
منتقل کند .چندی بعد موشکهای معدودی
کــه از لیبــی و کره شــمالی خریداری شــده بود
توســط خدمه خودی به اهدافی اقتصادی در
عمــق عراق شــلیک شــد .در نتیجــه آن برای
مدتی حمالت موشکی عراق متوقف شد ،اما
از آنجا که کشورمان با محدودیت موشک روبه
رو بود نتوانســت کامالً به اهــداف بازدارندگی
خــود از ایــن طریــق دســت یابــد و عــراق بــا
دســتکاری تعــداد زیادی از انبوه موشــکهای
خریــداری شــده از شــوروی ســابق بــرد آنها را
افزایش داد تا موشکهایش تهران وشهرهای
دوردست را نیز هدف قرار دهند.
ëëجنگ نفتکشها مصیبتی دیگر
جنــگ نفتکشهــا که بــه هــدف قــرار دادن
اهــداف اقتصــادی در خلیــج فــارس از طریق
عملیات نظامی (هوا -دریا) توســط موشک و
بمباران هوایی در دوران جنگ تحمیلی عراق
علیه ایران اطالق میشود در سال  1364آغاز
شــد و با هدف قرار دادن کشــتیهای تجاری –

مــن باید چمران را محور مقاومت قرار بدهم؟
یا شهید تجالیی و یکسری از بچههای سوسنگرد
را؟ بچههای تبریز را محور مقاومت قرار بدهم
یا کســانی که االن مســئولیتهایی دارند و آنجا
هم بودند اما نقش تعیین کنندهای نداشــتند،
اما میتوانند نقش آنهایی را که شهید شدند به
خودشان نسبت دهند و بگویند که ما این کار را
کردهایم؟! اگر هم کســی بخواهد بیاید یکسری
واقعیتها را بگوید که اتفاقاً آن مسأله به ضرر
فــردی میشــود کــه االن در کشــور مســئولیت
دارد ،اینجا دیگر بحث سیاســی شده یا تحریف
شــده و ...بنابرایــن معموالً افرادی کــه تاریخ را
مینویســند همــه را نمیگویند و نمینویســند
و حرفهــا را میگذارنــد بــرای نســلهایی کــه
دیگــر این جناح بندیها وجود ندارد ،چون این
بهترین راه است».
محمــودزاده بــا بیان اینکــه خــودش از افرادی
بوده که در سوسنگرد از شاهدان موضوع بوده و
در ماجرا دخیل هم بوده و حضور فعال داشته
اســت ،میگوید« :من داوطلبانه به سوســنگرد
رفتــم .مــن شــاهد بــودم مهمترین چیــزی که
سوســنگرد را توانســت نجــات دهــد ،مقاومت
درونی بچههای داوطلب بود اما همیشه کمتر
به آن پرداخته شده است .االن متأسفانه طوری
شده که اگر کســی بخواهد حقایق یک واقعه را
دریابــد ،باید مثل یک محقــق چندین مطلب
را کنــار هــم بگــذارد تا بــه نتیجه برســد .راحت
نمیتوانیــد بگوییــد کــه اگــر از مجله فــان یا از
کتابهای فالنجا راجع به این موضوع مطلبی
بخوانم خیالم راحت است که همهاش واقعی
اســت .متأســفانه این مشــکل بخصوص برای
نســل جــوان وجــود دارد .به همیــن خاطر هم
میبینید که گرایشهای جوانــان امروز در واقع
چپ و راســت یــا افــراط و تفریط اســت و افراد
متعادل کمتر داریم .متأسفانه االن کتابهایی
که نوشته میشود کتابهایی هستند که اکثراً به
ســمتی میرود که موضوعــی را به خواننده القا
کنــد که قضیه این اســت! و این باعث شــده در
این حوزه ریزش خواننده داشــته باشــیم ».وی
در ادامه خاطره ای درباره آزادسازی سوسنگرد
تعریف میکنــد و میگوید« :خاطــره فراموش
نشــدنی از یک جمله تاریخی از بچههای تبریز
دارم .وقتــی عملیــات تمــام شــد و سوســنگرد
آزاد شــد ما در قســمت مالکیه مســتقر بودیم.
جلســهای گذاشــته و ســؤالی مطرح شــد که اگر
دوباره عراق آمد و سوســنگرد را محاصره کرد،
مــا بایــد چــه کار کنیم؟ بیــن افــراد حاضر یک
بحثــی شــد و همان کســی کــه من میگویــم از
بچههای تبریز بــود ،گفت« :میمانیم و باز هم
مقاومت میکنیم» گفتم :چــرا؟ گفت« :اگر ما
بایســتیم و مقاومت کنیم و در محاصره باشیم
امــام چون ما را دوســت دارد ،بــه خاطر نجات
ما میتواند به ارتش و نیروهای نظامی دســتور
بدهد که بیایند و سوســنگرد را آزاد کنند! اما اگر
ما نباشــیم دلیلــی ندارد امــام کاری کنــد ».آن
جوان  19،18ســال بیشــتر نداشــت اما به نظرم
ایــن بهتریــن تحلیــل بــود .از چنیــن فــردی با
چنین تحلیلی میشود به میزان ارتباط عمیق
جوانان با امام پی برد؛همان انگیزهای که باعث
مقاومت مردم در شهرهای مرزی شد».
 ëëباید به نویســنده و محقق اعتماد کرد ،مگر در
مواردخاص!
گلعلــی بابایــی پژوهشــگر و مســتندنگار دفاع
مقدس نظری متفاوت دارد و میگوید« :اینکه
در بعضــی از موضوعهــا ،روایتهای متفاوتی
میشــنویم طبیعــی اســت چــون هــر واقعــه
شــاهدان متعــددی دارد و هرکس هــم با نگاه
خــودش به واقعه نگاه و بعد تحلیل و قضاوت
میکند و در مورد هر حادثهای ممکن است این
اتفاقبیفتد».

نفتی در خلیــج فارس به مقصــد بنادرایران
لطمهای جدی به صدور نفت و پیکره اقتصاد
کشــورمان وارد آورد .هــدف عــراق از بــهراه
انداختــن این جنــگ وارد آوردن فشــار بیش
از پیــش بــر ایــران بود ،زیــرا با کاهــش درآمد
نفتــی از طریــق محدود شــدن صــدور نفت،
همچنیــن افزایش هزینههــای تولید و صدور
نفت بهدلیل انهدام منابع و پایانههای نفتی
و افزایش حق بیمه نفتکشهای خارجی و
غیره تأمین موشــکهای میانبرد برای ایران
که گاهی تا دوونیم میلیون دالر هر یک از آنها
هزینه در بر داشتند مقدور نبود.
ëëموشک سالح بازدارندگی
موشــک با وجود آنکــه در ماهیــت خود یک
ســاح است و ســاح وســیلهاى براى جنگ و
درگیــرى ،امــا در بیــن همه تســلیحات ،هیچ
سالحى به اندازه موشک دربازدارندگی نقش
نــدارد ،موشــک در میان تســلیحات باالترین
کارآیی را در زمینه بازدارندگی داشته و بیشتر
در جلوگیرى از شرارتهای جنگی مؤثر است
تــا وقــوع جنــگ .از ایــنرو از نیمه دوم ســال
 1362درنتیجــه حمــات موشــکی ســنگین
توســط رژیم بعث عراق که گســتره آن بیش
از گذشــته بــود و ناامنی در شــهرها را تشــدید
کــرده بود مقامــات عالیرتبــه کشــور را برآن
داشــت تا تصمیم مهمی بگیرند؛ تصمیمی
کــه سرنوشــت تــوان نظامــی ایــران را تغییــر
دهــد .این درشــرایطی بــود که هیــچ امکان و
زیرساختی برای این کار وجود نداشت.
دراین راســتا 13 ،نفر از یگان توپخانه سپاه به
فرماندهــی «حســن طهرانی مقــدم» ،برای

وی درخصــوص اینکــه مخاطــب از کجــا بایــد
بدانــد که کــدام روایت بــه واقعیــت نزدیک تر
است ،توضیح میدهد« :دستیابی به واقعیت
سازوکار خودش را دارد ،یعنی وقتی مستندنگار
یــا تاریــخ نویس یا کســی که قــرار اســت درباره
واقعهای بنویســد و آن را توصیف کند ،اول باید
تحقیــق و پژوهش انجام بدهد ،راســتیآزمایی
کنــد ،حرفهای مختلــف را بشــنود و مدارک و
مســتندات را ببینــد ،بعد قضاوت یــا ثبت کند.
راستی آزمایی و همپوشــانی کردن اطالعات با
همدیگــر و رســیدن به یک خروجی مشــخص
میتواند ابهامات را برطرف کند .البته در برخی
وقایــع هم شــاید اصالً خروجی حاصل نشــود.
مثــل خیلی از مســائل جنــگ که در مــورد آنها
هنوز یک اتفــاق نظر پیش نیامده اســت .مثل
بحــث پایان جنگ یــا ادامه جنگ بعــد از فتح
خرمشهر یا قبول قطعنامه و خیلی از بحثهای
دیگــر کــه آنها هــم بــه خاطــر اینکه مســئوالن
کمتر راجــع به آنها صحبت و اظهارنظر کردند
همچنان د ر هالهای از ابهام مانده اســت ».این
مســتندنگار دفاع مقدس ادامــه میدهد« :اگر
کســی محقق نباشــد مثالً یــک جوان کــه برای
اطالعــات شــخصی دنبــال موضوعــی اســت،
نبایــد به عنوان یک آدم شــکاک بــه هر چیزی
با شــک نگاه کنــد ،خیلــی از موضوعات جنگ
روایتهای متفاوت ندارند و شــکی در واقعیت
آنها وجود ندارد بلکه برخی ســخت میگیرند.
خیلــی روایتها هســتند که شــکی در واقعیت
آنها وجود نــدارد .ما در کتابها میخوانیم که
در بعضــی عملیاتهــا شکســت ،در بعضــی
عملیاتهــا پیــروزی و در بعضــی عملیاتهــا
عقبنشینی داشتیم .در تعدادی شهید زیادی
دادیــم و ...اینهــا همه وجــود دارد و در خیلی از
کتابها به طور مستند آمده است .وقتی کتابی
را یک مؤسســه یــا ســازمانی مینویســد قطعاً
آنجــا آدمهــا و فیلترهایی بوده کــه اطالعات را
تأیید و راســتیآزمایی کردهانــد ».بابایی با بیان
اینکــه روایتهای مختلف راجــع به یک واقعه
بیشــتر در خاطــرات صــدق میکنــد ،میگوید:
«هر فرد از نگاه شــخصی بــه واقعه نگاه کرده و
آن را روایــت میکند .مثالً خاطرات افراد از یک
عملیات میتوانــد متفاوت باشــد .این تفاوت
هم بــه خاطر جایگاه فردی اســت کــه هرکدام
دارنــد ،یــک موقــع عملیــات را فــردی که تک
تیرانــداز بــوده نقل میکند کــه او فقط خودش
و چنــد متر اطرافش را میدیــده و همان را هم
بازگو کرده است .یک موقع هم همان عملیات
را یــک فرمانده روایت کرده که قطعاً او شــعاع
بیشــتری از جغرافیــای این عملیــات را دیده و
اطالعات بیشــتری راجع به آن عملیات داشته
اســت .حاال اگر فرد محقق و پژوهشــگر باشــد،
بایــد با مســتندات ،روایت راویهــا ،مکتوبات و
مدارک شنیداری بیشتری از آن واقعه را بررسی
و بعــد قضاوت کند اما اگر مخاطب عام اســت
بایدبهنویسندهمطلباطمینانکند.مگراینکه
میان مطلبی که خوانده با دانستههای قبلیاش
ابهامی به وجود بیاید که آنجا باید تحقیقاتش را
بیشتر کند تا به یک جمعبندی برسد.
ëëشــناخت قوتها و ضعفها برای رســیدن به
واقعیت
آشــنایی با دیدگاهها و نظریات دیگــران درباره
مســائل جنگ ایــران و عراق ،شــناخت قوتها
و ضعفهــای تحلیلهــای جنــگ ایــران و
عراق،آگاهــی از میــزان صحــت اطالعــات و
اخبــار منتشــر شــده و در صــورت نیــاز اصــاح
آنها ،اطالع از توانمندی نویســنده ،پژوهشگر و
تحلیلگران آثار ،اســتفاده از تجربه افرادی که از
نزدیک در صحنه واقعه بودند و مسئولیتی در
آن داشــتهاند ،ضرورت دارد تا به حقیقت یک
واقعه که چندین روایت دارد ،پی برد.

گذراندن دوره آموزشــی عازم سوریه شدند تا
س از گذرانــدن دورههــای الزم ،اولین یگان
پ 
موشــکی ایــران را راهاندازی کننــد .وزیر وقت
ســپاه نیز مسئولیت تجهیز اولین هسته یگان
موشــکی ســپاه را برعهــده گرفــت و اینگونه،
اولین گامها برای شــکلگیری یگان موشــکی
کشوربا هدف بازدارندگی برداشته شد.
حسن طهرانی مقدم ،محور این گروه بود که
تجربه کاردر توپخانه سپاه را در چنته داشت.
ایــن گــروه در آبــان  1363راهی ســوریه شــد
و کار خــود را شــروع کــرد و در فرصتــی کوتــاه
فرماندهــی ســکو ،مونتاژ و بارگیری موشــک،
تزریــق ســوخت ،اســتقرار موشــک و نصــب
کالهک ،نصب سرجنگی ،هواشناسی ،تست
و ...را آموخت.
با بازگشت افسران جوان به کشور ،ایران موفق
شــد با تکیه برتوانمنــدی نیروهــای خودی و
با اســتفاده از موشــکهای خریداری شــده از
فشــار دشمن کاسته و در دوران دفاع مقدس
ضربــات متقابلی را نیز به طــرف عراقی وارد
نمایــد .ایــن موفقیتهــا مرهــون نخبــگان
گمنامی همچون حسن طهرانی مقدم است
که در میانه راه با جسارت علمی و خودباوری
دو فرونــد از موشــکهای خریــداری شــده را
در اختیــار گرفت تا با مهندســی معکوس به
ساختار آن پی برده و تولید آن را آغاز کند.
درپــی ایــن اهتمــام غیرتمندانــه امــروز
کشــور بــه فنــاوری تولید انــواع موشــکهای
پیشــرفته دســت یافته و این توانایــی عاملی
در بازدارندگــی تهاجــم دشــمنان بــه خــاک
کشورمان محسوب میشود.

