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 مطهری

رئیس سازمان امور موزه ها و یادمان های 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس
موفقیت هایی که نظام مقدس جمهوری 
اســامی بعــد از دفاع مقــــــــــدس، در 
عرصه های دفــاع و امنیت، دفــاع از حرم، 
فنی مهندسی، هوافضا، پزشــکی، نانو و 
ســایر حوزه ها به دســت آورده به واســطه 
نقش آفرینی نیروهای جوانی است که با 
الگو گرفتن از دفاع مقدس پیشرفت را برای 
ایران اســامی به ارمغان آوردند. بنابراین 
در گام دوم انقــاب نیــز بایــد جوانانــی 
تربیت شــوند کــه متکی بــه فکــر و نیروی 

خود باشند. دفاع پرس

 طاهر موهبتی
 معاون توسعه مدیریت، منابع 

و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران
براســاس قوانین، ۱۰۰ درصــد هزینه های 
درمانی ایثارگران رایگان است و باید توسط 
دولت پرداخت شود اما برخی موارد و مواد 
قانونی دربــاره این خدمت رســانی اجرایی 
نشــده که بایــد مــورد بررســی قــرار گیرد. 
برخی قوانین در حوزه بهداشت و درمان، 
اشــتغال و مســکن ایثارگران که ریشه در 
قوانیــن برنامــه ششــم توســعه دارد بایــد 
اصاح شــده و یــا برخــی قوانیــن ناکارآمد 
حذف شود و عاوه بر آن برخی مواد قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیازمند 

بررسی است. ایسنا

در یک ســال اخیر، چند پروژه این عزیزان نیز به 
سرانجام رسیده است.

در تولید و تالیف این آثار ســبک 
خاصی را دنبال می کنید؟

البته که سبک و روش تولید آثار و اعتبارسنجی 
روایت های شفاهی و اسنادی در این مرکز، ویژه 
و خاص اســت. پژوهشــگران مرکز برای اینکه 
روایت مســتند و معتبر عرضه کنند، از 3منبع 
منحصربه فرد این مرکز شامل گنجینه اسنادی، 
روایت شــفاهی فرماندهان شــاخص و روایت 
مســتند راویان، توأمان و محققانه بهره می برند. 
در همین راستا تاکنون، 3جلد از فصلنامه نگین 
به آسیب شناســی روایت پرداخته اســت و این 
موضوع همچنان در دستور کار است. در چند سال 
اخیر، این مرکز عالوه بر رویکرد توصیف تاریخی 
حوادث، بر تبیین و چرایی جنگ، پاسخ به شبهات 
و روایت های مخدوش، اشــتباه و دروغ متمرکز 
بوده است. افزون بر توصیف و تبیین، تالش شده 
است که تاحدودی به حوزه تولید دانش، درس ها 
و دستاوردها و آموزه های دفاع مقدس نیز پرداخته 
شود. این مرکز یک نقشه راه، در چارچوب مقاطع 
و مراحل دفاع مقدس و برگرفته از نظام مسائل و 
موضوعات در اختیار دارد. نقشه جامع پژوهشی 
مرکز در همین چارچوب تعریف شــده اســت. 
هم اکنون از میان ۲ هزار و ۷۵ پروژه تعریف شده 
در نقشه جامع، ۸۵۰ پروژه فعال و جاری در مرکز 

اسناد و تحقیقات دفاع مقدس داریم.
با آنکه در عنوان این مرکز اختصاصا 
دفاع مقدس ذکر شــده اما در سال های اخیر 

ما شاهد چاپ کتاب هایی با موضوع »جبهه 
مقاومت« و ســال های بعد از جنگ تحمیلی 

هستیم؟ کمی از آثار جدید توضیح دهید.
هرچند کار اصلی و اساســی مرکز، تاریخ نگاری 
دفاع مقدس است اما پژوهش در مرکز، متوقف در 
۸ سال جنگ نبوده است. به طور نمونه بسط تاریخ 
شفاهی فرماندهان به ســایر موضوعات، انتشار 
روزشــمارهای پس از جنگ و پرداختن به سوژه 
پرکشش »جبهه مقاومت« است که هم اکنون در 
حوزه ادبیات اجتماعی جنگ، این مرکز، حدود 
۲۰۰عنوان پروژه فعال دارد. همچنین متناظر بر 
فرصت های فضای جدید ارتباطی، مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس تمهیداتی برای معرفی آثار 
خود اندیشیده است. ناگفته نماند مرکز همزمان 
با تولید آثار چاپی، انتشــار نسخه الکترونیکی و 

صوتی آثار را در دستور کار خود دارد.
با توجه به اینکه گاهی 

روایت های مختلف و با تحریف 
از اتفاقات در جنگ تحمیلی 
گزارش می شود چطور می توان 
صحــت و ســقم روایت های 

شفاهی مصاحبه شونده ها 
را بررسی کرد؟

به نکته خوبی اشــاره 
کردید و مرکز ما روی 
این قضیه بســیار 
حســاس است و 
به عبارتی می توان 
گنجینه  گفــت 

گنجینه تاریخ دفاع مقدس فراهم خواهد شد
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به بهانه رونمایی از ۲33 اثر پژوهشی، اسنادی و صوتی جدیداز فعالیت های این مرکز می گوید:

 به همت این مرکز تاریخ شفاهی ۶۰ نفر از فرماندهان شاخص و مدیران عالی دوران دفاع مقدس 
در طول یک سال گذشته ثبت و ضبط شده است

کنگره ملی شهدای ورزشکار برگزار شد
پهلوانان ماندگار 

دومین کنگره ملی ۵هزار و ۱3۵ شهید ورزشکار با شعار »پهلوانان 
ماندگار« بر مبنای صحبت های رهبر معظم انقالب اسالمی که 
شهدا را قهرمانان واقعی عنوان کردند، ۱۸ مهر در مجموعه ورزشی 
۱۲ هزار نفری آزادی با حضور جامعه ورزشی از همه فدراسیون ها 
و خانواده معظم شهدا برگزار شــد. »مهدی میرجلیلی« رئیس 
سازمان بسیج ورزشکاران در این باره گفت:»تدابیر رهبر معظم 
انقالب اسالمی اساس برنامه ریزی ما در کنگره دوم شهدای ورزشکار 
کشور قرار گرفت. در این راستا، بنا بر سند راهبردی اعتالی بسیج، 
با حضور دستگاه های متولی ورزش، شورای عالی سیاستگذاری 
کنگره شهدای ورزشکار کشور تشکیل شد و ذیل آن کارگروه ها و 

کمیته های تخصصی شکل گرفتند.«
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشــور با اشاره به شعار کنگره 
شهدای ورزشکار کشــور گفت:»این کنگره با شــعار »پهلوانان 
ماندگار« با 3رویکرد برگزار شد. رویکرد اول، ادامه روند شناسایی 
و معرفی شهدای ورزشکار و شــهدای شاخص این قشر است که 
در این راستا، قرار بر این شد که این شــهدای واالمقام به صورت 
ساالنه به جامعه ورزشی، خصوصاً ورزشکاران رشته ورزشی آنها 
معرفی شوند. رویکرد دوم، الگوســازی و الگوپروری از قهرمانانی 
است که در عرصه های ملی و بین المللی با ترویج فرهنگ اخالق و 
مرام پهلوانی موجب سربلندی جمهوری اسالمی ایران شدند؛ لذا 
ورزشکارانی که در مسابقات ورزشی کارهای ارزشی انجام دادند، 
شناسایی و به عنوان الگو به جامعه معرفی شوند. همچنین سومین 
رویکرد کنگره شهدای ورزشکار کشور، ترویج روحیه جوانمردی 
و استکبارســتیزی با اولویت اجتناب از رویارویی با ورزشکاران 
رژیم صهیونیستی اســت. در این زمینه، با توجه به اینکه یکی از 
ویژگی های جامعه ورزشی ما دفاع از مظلومان است، این موضوع 

به عنوان یکی از رویکردهای محوری این کنگره قرار گرفت.«

کمک های مومنانه و همت پهلوانانه
پویشی با عنوان »کمک های مومنانه و همت پهلوانانه« با یاد شهدا 
و به ویژه شهید قاسم سلیمانی و شــهید ابراهیم هادی راه اندازی 
شده و جامعه ورزشی در این پویش ۱۰۰ میلیارد تومان حمایت 
کرده است. رئیس سازمان بسیج ورزشــکاران کشور با اعالم این 
موضوع خاطرنشان کرد:»پویشی دیگر با عنوان »نذر خون، اهدای 
زندگی« شکل گرفته و جامعه ورزش براساس اعالم نیاز سازمان 
انتقال خون، احساس تکلیف کرده و با یاد و نام شهدا در مراکز انتقال 

خون حضور پیدا کردند.«

۵ هزار شهید ورزشکار در دوران دفاع مقدس 
رئیس سازمان بســیج ورزشکاران کشــور با بیان اینکه جامعه 
ورزشــی در عرصه های ســخت مانند ۸ ســال دفاع مقدس و 
عرصه های جنگ نرم و مســئولیت های اجتماعی ایفای نقش 
کردند، تأکید کرد: »وجود بیش از ۵ هزار شــهید ورزشکار در 
دوران دفاع مقدس نشان از بصیرت، معرفت و عرق ملی جامعه 
ورزشی کشور است که ســکو و مدال قهرمانی را رها کردند و در 
جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور پیدا کــرده و مدال آنها 
پالک شان شد.« وی با اشاره به اینکه جامعه ورزشی کشور بیش 
از ۱3۵ شهید مدافع حرم دارد، گفت: »امروز جامعه ورزش به این 
قهرمانان و پهلوانان واقعی افتخار می کند. شهدای ورزشکار در 
۲ میدان جنگیدند؛ یک میدان جنگ سخت چه در دفاع مقدس 
و چه در دفاع از حرم و یک میدان هم جهاداکبر بود؛ چراکه آنها 
می توانستند برای دستیابی به مدال و شهرت، به میدان جنگ 
سخت نروند.« رئیس سازمان بســیج ورزشکاران کشور با بیان 
اینکه بیش از ۵ هزار و ۱3۵ اصله نهال به یاد شــهدای ورزشکار 
کاشته شد، گفت: »بوســتان شهدا در ورزشــگاه آزادی به یاد 
شهدای ورزشکار نامگذاری شــد. تشییع و خاکسپاری شهدای 
گمنام در مجموعه های ورزشــی نیز در راستای کنگره شهدای 
ورزشکار کشور صورت گرفت؛ چرا که وجود این شهدا مایه خیر و 

برکت است و اثرات آن را ما در جامعه ورزشی دیده ایم.«

تولید محصوالت فرهنگی 
وی با بیان اینکه ۵۰ جلد کتاب درباره شهدای ورزشکار در راستای 
این کنگره به چاپ رســیده اســت، گفت:»در این راستا کتاب 
زندگینامه شهید اســماعیل اعلمی را به زبان انگلیسی ترجمه 
کرده ایم و تولید ۷نسخه کتاب صوتی ویژه شهدای ورزشکار و اعزام 
ورزشکاران به اردوی راهیان نور، از دیگر اقدامات در راستای زنده 
نگه داشتن یاد و خاطره شهدا بود. همچنین در راستای برگزاری این 
کنگره، یک وبگاه و نرم افزار تلفن همراه برای بارگذاری اطالعات 
شهدای ورزشکار طراحی شده اســت. ساخت فیلم مستند تیزر 
کلیپ ۱۵ قطعه موسیقی پویانمایی نماهنگ و موشن کمیک برای 
معرفی شهدای ورزشکار کشور به جامعه، نیز در راستای برگزاری 

کنگره شهدای ورزشکار کشور صورت گرفته است.«
میرجلیلی با بیان اینکه در راستای برگزاری کنگره شهدای ورزشکار 
کشور، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ مکان به نام شهدای ورزشکار نامگذاری 
شد، بیان داشت: »۱۴۰۰ مسابقه نیز به نام شهدا، نامگذاری و برگزار 
شــد. همچنین برای اولین بار یادواره شهدای ورزشکار آموزش و 
پرورش، یادواره شهدای 3۱3 شــهید مربی ورزشی، یادواره ۱۷ 
زن شهیده ورزشکار و یادواره ۱3۵ شهید ورزشکار مدافع حرم و 
مراسم شب خاطره شهدای ورزشکار را برگزار کردیم.« وی با اشاره 
به اینکه برخی از ورزشــکاران مدال قهرمانی خود را برای کمک 
مومنانه فروختند، گفت: »این ایثار برگرفته از ایثارگری های دوران 

دفاع مقدس است.«

نذر رهایی
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور با اشاره به آزادسازی زندانیان 
جرائم غیرعمد توسط ورزشکاران تحت عنوان پویش »نذر رهایی« 
در راستای برگزاری کنگره شــهدای ورزشکار کشور، یادآور شد: 
»کارنامه جامعه ورزشی با آزادســازی 3۶۰ نفر از زندانیان جرائم 
غیرعمد، در راســتای این پویش، درخشان است. جامعه ورزشی 
در سراسر کشور، 3۲۰ گروه جهادی دارد که به نام شهدا نامگذاری 
شده اند و جامعه ورزش در این راســتا توانست ۷۰ باب منزل در 

مناطق سیل زده پلدختر را بازسازی کند.«

کتاب »بی آرام« منتشر شد
ســوره  انتشــارات 
مهــر در تازه ترین اثر 
خــود ســراغ زندگی 
یکــی از فرماندهــان 
دفاع مقــدس رفته که 
در عملیات کربالی ۴ 
به شهادت رسیده است. 
کتاب »بی آرام« به قلم 
فاطمه بهبودی، شامل 

مجموعه ای از روایت ها درمورد شــهید اسماعیل 
فرجوانی است. اسماعیل فرجوانی، فرمانده تیپ 
یکم لشــکر ۷ حضرت ولیعصر )عــج( و فرمانده 
گردان کربال در عملیات کربــالی ۴ بوده که در 
همین عملیات به شهادت می رسد و بعد از ۱۸سال 
پیکر او تفحص و تشییع شد. »بی آرام« در ۱3فصل 
و با روایت از 9نفر از نزدیکان و همرزمان شــهید، 
زندگی شــهید اســماعیل فرجوانی را به تصویر 

می کشد.در بخشی از کتاب می خوانیم:
اســماعیل رفت و بی قراری من شروع شد. فقط 
دو سه روز از رفتنش گذشــته بود؛ اما من آنقدر 
دلتنگش شــده بودم که دلم می خواســت بال 
درمی آوردم و پیش او می رفتم. مدام منتظر بودم 
کســی خبری از او بیاورد. با حاج خانم رفته بودم 
خانه خیابان سیروس. هی از پله ها پایین می آمدم 
و می پرسیدم: »حاج خانوم، کسی خبری نیاورد؟« 
می گفت: »دختر! اسماعیل تازه رفته. مگه تا حاال 
شده این پسر بره منطقه و زودتر از یه ماه برگرده!« 

بی قرار بودم؛ بی قرار!

 رونمایی و بازخوانی 
۲۲ عنوان کتاب صوتی و رادیویی

مراســم رونمایی از کتاب های صوتی بــا موضوع دفاع مقدس 
با حضور مجیــد بذرافکن، معاون فرهنگی و اجتماعی ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی، ســیدمحمد نادری، رئیس بنیاد 
فرهنگی روایت فتح، مهدی محمدخانی مدیرعامل انتشارات 
روایت فتــح و جمعــی از هنرمندان و نویســندگان انقالب و 
دفاع مقدس در سالن شــهید آوینی بنیادفرهنگی روایت فتح 
برگزار شد. مهدی محمدخانی، مدیرعامل انتشارات روایت فتح 
درباره روند تولیدات کتاب های صوتی در انتشارات روایت فتح 
گفت: »تاکنون ۲۲ عنوان کتاب چاپی از محصوالت انتشارات 
روایت فتح در قالب کتاب صوتی و رادیویی آماده سازی شده که 
از این جمع ۶ عنوان کتاب به صورت رادیویی و مابقی به صورت 

کتاب صوتی تهیه شده اند.«
وی با اشــاره به محتوای این آثار و همــکاری مجموعه »را« 
با انتشــارات روایت فتــح در تولید کتاب هــای صوتی عنوان 
کرد:»کتاب های رادیویی با محوریت زندگی جانبازان شهید بعد 
از جنگ تحمیلی و از زبان همسرانشان تولیدشده است. این آثار 
با همکاری مجموعه »را« و حامد جوادزاده و مژده لواسانی بوده 
که از این دوستان برای مشارکت و حمایت هایشان در تولید آثار 
کمال تشکر را دارم. کتاب صوتی »معجزه رتیان« هم محصول 
صوتی دیگری است که با همکاری آقای شمس انجام گرفته و 
در تهیه کتاب صوتی »جای پای فرهاد« نیز معاونت فرهنگی 
سپاه پاسداران با انتشارات همکاری داشته است .« مدیرعامل 
انتشــارات روایت فتح همچنین با اشاره به عالقه مخاطبان به 
کتاب های صوتی و تأثیرات آن به نســل امروزی، عنوان کرد: 
»مخاطب امروزی به دلیل کمبود زمان و سایر مسائل از مطالعه 
کتاب فاصله گرفته است. ما برای مقابله با این مشکل در انتشارات 
روایت فتح تالش کردیم از ابزارها و قالب های جدیدی در حوزه 

کتاب و کتابخوانی بهره ببریم.«

نقل قول خبر

 خبر

 خبر

آزاده سلطانی؛ روزنامه نگارگزارش خبری

تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس با ثبت خاطرات مبتنی بر واقعیت های تاریخی، انتقال دهنده نمادهای 

الناز عباسیانگفت وگو
روزنامه نگار

فرهنگی این دوره زمانی به نسل آینده است. تبیین رویکرد تاریخ نگاری دفاع مقدس بر مبنای تاریخ 
شفاهی نشان می دهد که هدف این نوع تاریخ نگاری بازبینی ارزش های دینی و ملی است که سبب 
تعالی بخشی فرهنگی در جامعه می شود. البته مولفه زمان، مهم ترین ویژگی تاریخ شفاهی است زیرا هرچه ثبت خاطرات رزمندگان سریع تر انجام 
شود دقت در ثبت وقایع باال می رود. بسیاری از رزمندگان دفاع مقدس یا به یاران شهید خود پیوسته اند یا اکنون در آستانه کهنسالی هستند بنابراین 
برای حفظ اصالت واقعی رویدادهای دفاع مقدس فرصت اندکی باقی است. خوشبختانه در چند سال اخیر مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس اقدامات 
مؤثری در این زمینه صورت داده و ثبت خاطرات شفاهی فرماندهان، راه اندازی سامانه فکور به عنوان دانشنامه جنگ و گویا کردن استناد و انجام بیش 
از ۵۰۰پروژه تحقیقاتی از عناوین این اقدامات است. این مرکز به تازگی تاریخ شفاهی ۶۰ نفر از فرماندهان شاخص و مدیران عالی دوران دفاع مقدس 
را در طول یک سال گذشته ثبت و ضبط کرده است. به همین بهانه گفت وگویی با سردارعلی محمد نائینی، رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 

و مشاور فرمانده کل سپاه انجام داده ایم که بخش هایی از آن را می خوانید.

راهاندازیسامانهجامعهوشمندثبت،سازماندهیوبازیابیاسنادصوتی،ویدئوییومتنیگنجینهدفاعمقدس

مکث
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس از راه اندازی سامانه جامع 
هوشمند ثبت، سازماندهی و بازیابی اسناد صوتی، ویدئویی و متنی 
گنجینه دفاع مقدس خبر داد و گفت:»این سامانه با هدف تسهیل در 
جمع آوری، ذخیره سازی و خدمات اسنادی به پژوهشگران طراحی و 

راه اندازی شده است. 
همچنین »دانشنامه جامع روزشمار دفاع مقدس« در هفته پژوهش و 
همزمان با دوساالنه جشنواره انتخاب پژوهشگران برتر »جایزه شهید 

سلیمانی« رونمایی خواهد شد.«

رونماییازآثاراسنادیوپژوهشیدرحوزهدفاعمقدس

مکث
چهارمین مراســم »یادها و نام ها« با  رونمایی از ۲33اثر اسنادی و پژوهشی در حوزه 
دفاع مقدس با حضورجمعی از فرماندهان، خانواده شــهدا، راویان، نویســندگان و 
پژوهشگران در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس 
و انقالب اسالمی برگزار شــد. همچنین در این مراسم از 
خانواده سرداران باب اهلل کیاشمشکی، میرزا محمد سلگی، 
مهدی ورشابی، محمدهادی رزم زن، سیدمسعود موحدی، 

مهدی مهدوی نژاد و محمدتقی عصار تقدیر شد.
همچنین کتاب هــای نبــردي »نبرد میمک؛ شــرح 
عملیات عاشــورا«، »نبرد حاج عمران؛ شــرح عملیات 
کربالی۲«، »زمین های مســلح؛ شــرح نبرد لشکر ۲۷ 
محمدرســول اهلل)ص( در عملیات های والفجر مقدماتی 
و والفجر ۱« آثاری هســتند که در حوزه مطالعات نبردی 

منتشر شده و در این مراسم رونمایی شدند.

آثارحوزهمطالعاتتاریخشفاهیفرماندهان

مکث
جلد دوم تاریخ شفاهی احمد غالمپور )فرمانده قرارگاه کربال در دوران دفاع مقدس(، جلد اول 
تاریخ شفاهی حسین عالیی )فرمانده قرارگاه نوح در دوران دفاع مقدس(، تاریخ شفاهی محمدنبی 
رودکی )فرمانده لشکر ۱۹ فجر در دوران دفاع مقدس(، تاریخ شفاهی محسن رفیق دوست )وزیر 
سپاه و مســئول واحد تدارکات در دوران دفاع مقدس(، تاریخ شفاهی یعقوب زهدی )فرمانده 
توپخانه سپاه در دفاع مقدس(، تاریخ شفاهی محمدعلی احمدی میاندشتی )از فرماندهان پدافند 
هوایی سپاه در دفاع مقدس(، تاریخ شفاهی حسین باقری )مسئول مخابرات جبهه شمالغرب در 
دفاع مقدس(، تاریخ شفاهی محمود چهارباغی )از فرماندهان توپخانه در دوران دفاع مقدس(، 
تاریخ شفاهی مجید بحرینی )فرمانده لشکر ۴3 مهندسی در دفاع مقدس( و تاریخ شفاهی دکتر 
صادق رجایی )از مسئولین بهداری سپاه در دوران دفاع مقدس( آثاری هستند که در حوزه تاریخ 
شفاهی رونمایی شدند. همچنین »شناسنامه لشکر ۵ نصر در دوران دفاع مقدس«، »شناسنامه 
لشکر ۱۹ فجر در دوران دفاع مقدس«، »شناسنامه لشــکر ۱۷ علی بن ابی طالب)ع( در دوران 
دفاع مقدس« و »شناسنامه تیپ توپخانه ۴۰ رسالت« در دوران دفاع مقدس، جدیدترین آثاری 

هستند که به تازگی منتشر شده اند.

اسنادی و روایت شفاهی فرماندهان به طورقطع، 
مبنایی برای اعتبارسنجی روایت های دفاع مقدس 
است. در مقابل روایت ســازی با اغراض سیاسی 
و روایت ســازی از روی غفلت و فراموشــی، این 

گنجینه، نقش بازدارندگی دارد.
جهاد تبیینی که مقام معظــم رهبری فرمودند 
امروز کلیدی ترین میدان جنگ و نبرد اســت و 
چون ما با جریان تحریف مواجه هستیم، جریان 
تحریف پایان ندارد، جریان تحریف بسیار فعال 
اســت. حضرت آقا فرمودند تک تــک روزهای 
دفاع مقدس یوم اهلل بود و یا همه شب های کربالی 
۵شــب های قدر بود، همه آنها یوم اهلل است و در 
جنگ تحریف اینها هدف قرار می گیرد. ساختن 
روایت، کنترل روایت، تثبیت روایت، مرزبانی از 
روایت هایی که تاکنون انجام شده است، حراست 
از اینها و به دست گرفتن روایت درست و مستند و 

معتبر شرط پیروزی در این میدان است.
خودتان هم واقفید که در تکمیل 
تاریخ شــفاهی زمان نقش مهمی دارد. کمی 

درباره اهمیت زمان برایمان بگویید.
همینطور است و زمان نقش مهمی دارد. از این رو 
سرعت  بیشتر برای ازدست نرفتن زمان، راهبرد 
مرکز در گویاسازی اســناد و ثبت و ضبط تاریخ 
شفاهی فرماندهان است. ۷۰درصد آثار مرکز با 
بهره گیری و استخراج از گنجینه اسنادی بی مانند 
مرکز تولید می شــود که این اسناد به طور مرتب 
پیاده  و گویاســازی می شــود و به صورت کتب 

اسنادی در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.
دسترســی عموم مــردم و 
پژوهشگران به این اسناد به چه صورت 

است؟
هیچ مشکلی برای دسترسی عالقه مندان و 
پژوهشگران به اسناد و کمک به تولید 
آثار هنری، ادبی و علمی وجود 
نــدارد و به طورجاری، این 
ارتباط بــا مجموعه های 
مختلف برقرار اســت و 
آنها از مرکز، خدمات 
اســنادی دریافــت 

می کنند.

در همیــن ابتدا برایمــان از لزوم 
تحقیقات و ثبت اسناد دفاع مقدس بگویید.

دفاع مقدس مظهر ایســتادگی، مقاومت ، تدبیر، 
حکمت و معنویت است و مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس تالش کرده است که در آثار تولیدشده 
در این مرکــز، به این اصول توجه کافی شــده و 
جنبه های گوناگون آن در همه حوزه ها به خوبی 
روایت و تبیین شود. در واقع، عالوه بر شرح دقیق 
و جزیی حوادث، معنــی و باطن دفاع مقدس که 
ایستادگی و مقاومت بود، مورد توجه قرار گیرد. 
تاریخ شــفاهی فرماندهان به عنــوان یک منبع 
منحصربه فــرد در پژوهش هــای دفاع مقدس، 
عالوه بر گنجینه ارزشمند و بی مانند اسناد است. 
معتقدیم به پایان رســاندن تاریخ شفاهی ۴۰۰ 
فرمانده شاخص و ۲ هزار فرمانده گردان رزمی، 
بی بدیل ترین گنجینه تاریخــی را فراهم خواهد 

کرد.
در ســالی که گذشــت، همکاران مــا در ادامه 
تاریخ نگاری مســتند حــوادث دوران ۸ســاله 
دفاع مقدس و تحــوالت انقالب اســالمی و در 
راســتای ارائه روایت های صحیــح و منطبق با 
معیارهای اصولــی تاریخ نگاری، موفق شــدند 
بستر مناسب برای ثبت و ضبط تاریخ شفاهی ۶۰ 
نفر از فرماندهان شــاخص و مدیران عالی دوران 

دفاع مقدس را فراهم سازند.
همچنین در یک ســال اخیر، عالوه بر برگزاری 
جلسات تاریخ شــفاهی ۴۰۰نفر از فرماندهان و 
مدیران ارشد حوزه های تخصصی در سطوح عالی 
جنگ، تاریخ شــفاهی ۲هزار نفــر از فرماندهان 
گردان های رزمی در دستور کار مرکز قرار گرفت 
و از ۴۰۰نفر از قهرمانان خط شکن، در سوم خرداد 
امسال تجلیل شد. بخشــی از کار تاریخ شفاهی 
مرکز، گفت وگو با روحانیون شاخص در سال های 
دفاع مقدس است که در مسئولیت های گوناگون، 
به ویژه فرماندهی گردان ایفــای نقش کرده اند. 

233
مرکز اسناد و تحقیقات 

دفاع مقدس به تازگی از ۲۳۳ 
اثر پژوهشی، اسنادی و صوتی 

جدید رونمایی کرده است.

10
اثر جدید از مجموعه کتاب های تاریخ شفاهی فرماندهان دفاع مقدس شامل 
تاریخ شفاهی سرداران محسن رفیق دوست، احمد غامپور، حسین عایی، 
محمدنبی رودکی، یعقوب زهدی، محمود چهارباغی، مجید بحرینی، صادق 

رجایی و محمدعلی احمدی میاندشتی وارد بازار نشر شدند.

40
 همچنین از4۰کتاب صوتی 
و ۱4۲ کتاب سندی جدید که 

شامل ۱۹ گزارش عملیات و ۱۲۳ 
دفتر راوی است، رونمایی شد.

10
جلد روزشمار جدید شامل روزشمارهای ۱۲، 
۲۵، ۲۶، ۲۹، ۳4، 4۸ و ۵۵ مربوط به دوران 

دفاع مقدس و ۳جلد از روزشمارهای پس از جنگ 
از آثاری است که در حوزه روزشمار رونمایی شدند.


