
نگاهی به مفهوم »تکرار« در ادبیات دفاع مقدس در گفت وگوي »جوان« با احمد شاکری نویسنده و منتقد ادبی

»تکرار« مي تواند به شناخت عمق دفاع مقدس کمک کند
  احمد محمدتبریزی

واژه »تکرار« در ادبی�ات دفاع مقدس یکی 
از موضوعات اساس�ی و پیچیده ای است که 
در میان نویسندگان و منتقدان بسیار محل 
بحث اس�ت. برخی تأکید دارن�د این تکرار 
آفت این گون�ه ادبیات اس�ت و برخی دیگر 
مفهوم تکرار را الزمه ادبی�ات دفاع مقدس 
می دانند. ادبی�ات دفاع مقدس ب�ه ویژه در 
بخش خاطره نگاری به خاط�ر وجود راویان 
متعدد در بخش هایی ش�اید مش�ابه باش�د 
ولی به خاطر وجود زاویه دید های مختلف از 
طراوت و تازگی برخوردار است. احمد شاکری 
از نویسندگان و منتقدان ادبی در گفت وگو با 
»جوان« به جزئیات مفهوم واژه »تکرار« در 
ادبیات دفاع مقدس می پردازد و از فرصت ها 
و تهدیدهای ممکن در ای�ن حوزه می گوید.

مفهوم »تک�رار« در گونه های مختلف 
ادبی چ�ه تفاوت های�ی با ه�م دارند و 

چگونه تعریف می شوند؟
کلیدواژه »تکرار« اگر محور پژوهش در ادبیات 
دفاع مقدس باش��د مجموعه ای از س��ؤاالت و 
پرسش های بس��یار ریزی را پدید می آورد. در 
تاریخچه ادبیات داس��تانی پ��س از انقالب هم 
محور برخی شبهات بوده اس��ت. در اینجا باید 
دو ساحت از هم جدا شوند. یک ساحت مربوط 
به هنر و یک ساحت مربوط به مستندنگاری و 
تاریخ است. هنر در ذات خودش به دنبال ابداع 
و نوآوری اس��ت و یکی از وج��وه جذابیت آثار 
هنری همین نوآوری است که تعابیر مختلفی 
برایش به کار برده می ش��ود و نوآوری را نتیجه 
نگاه هنرمندانه شخص می دانند؛ یعنی هنرمند 
دارای درک، تحلیل، تفسیر و احساس باالتری 
است و با آن چیزی را درک می کند که دیگران 
کمت��ر درک کرده اند. بنابرای��ن محصولی که 
ارائه می کند ب��رای مخاطبان نو اس��ت. این نو 
بودن معم��والً در موضوع، رویک��رد و پرداخت 
است. مقوله تکرار در هنر و ادبیات از این جهت 
یکی از پایه ه��ای اصلی هن��ر و ادبیات مخیل 
است. مقوله مس��تندنگاری ها چون کارکردش 
با هنر متفاوت اس��ت مقوله تکرار ب��رای آن به 
شکل دیگری تعریف می ش��ود. در سطحی از 
مستندنگاری که شامل گزارش و یادداشت های 
روزانه است، فردی که می نویسد و تجربه ای که 
از س��ر گذرانده موضوعیت دارد. حتی اگر فرد 
دیگری در موقعیتی مشابه باشد و در آن موقعیت 
افراد دیگری هم حضور داشته باشند می توانند 
همان را روایت کنند. در مستندنگاری ها تأکید 
بر این است اگر فردی خاطره ای را از موضوعی 
روایت کرد، اگر افراد دیگری هم در آن صحنه 
حاضر بودند می  توانند ش��روع به نوشتن کنند. 
اگر غرض ثبت تاریخی واقعه باش��د این تکرار 
به معنای تقویت سند روایت است و این تکرار 
استناد را تقویت می کند. کسانی که دنبال ثبت 
وقایع و تاریخ ش��فاهی هس��تند باید به دنبال 
تقویت و تک��رار و تعدد مراجع باش��ند. یعنی 
تالش کنند راویان متعددی را پیدا کنند و اگر 
روایت مشابهی داشته باشند به نفع شان است 
چون به عنوان پش��ت هم عمل و یک مقوله را 
اثبات می کنند. خاطره نگاری ها گاهی از پوسته 
خودشان بیرون می آیند. خاطراتی که از پوسته 
خودشان درمی آیند و در خاطره نگاری جنگ با 
آن مواجه هستیم با خاطره صرف مواجه نیستیم. 
چیزی که خاطرات می خواهند بیان کنند بیان 
واقع و ثبت تاریخی شان نیست و به کارکردهای 
داستانی نزدیک شده اند. در حوزه ادبیات مخیل 
نوآوری و ابداع یک خصوصیت ممتاز قابل طرح 

است. اما نکته این است چرا بحث تکرار در فضای 
ادبی ما مطرح می ش��ود؟ اصط��الح تکرار یک 
سابقه و نسبی دارد به ویژه در ادبیات داستانی و 
روایی دفاع مقدس. اگر 40 سال را بررسی کنیم 
ادبیات دهه 60 وقتی تمام می شود و جریان نو و 
متفاوتی در ادبیات داستانی شکل می گیرد که 

به دنبال شیوه دیگری از روایت است.
آیا خط�ر »تک�رار« و »یکنواختی« به 
خاطر ش�باهات مضامین ادبیات دفاع 

مقدس را تهدید می کند؟ 
جنگ یک گنج اس��ت. می دانیم قاطبه کسانی 
که در جبه��ه بودند با چه داعی��ه ای رفتند و از 
چه پس زمینه تاریخی و اعتقادي قوت گرفتند. 
داعیه اولشان اسالم خواهی،  حق طلبی و مبارزه 
با ظلم بود. مراد رهبر از جنگ یک گنج اس��ت 
این اس��ت که حد و مرزهای موضوعی نه تنها 
ادبیات و هنر را به تکرار نمی رس��اند بلکه آن را 
به بلوغ و زایش مضاع��ف متوجه می کند. االن 
ادبیات روشنفکری وجود »ممیزی« را مانع بلوغ 
ادبیات می دان��د  و در صورتی که ادبیات در بی 
حد و مرزی به بلوغ نمی رسد بلکه چارچوب ها 
به ادبیات بلوغ می دهد. آزادی خواهی لیبرالی 
در ادبیات دفاع مقدس ما بوده و ادبیات س��یاه 
نوعی ادبیات لیبرال است که دوست دارد حدها 
را بگذراند. ادعا و شعار ادبیات شبه روشنفکری 
در نوآوری، آنها را به انکار ارزش و واقعیت کشاند. 
اشکال ادبیات سیاه دفاع مقدس این بود که چرا 
همه واقعیت را نمی گویید و همه شخصیت ها 
خوبند و نتیجه داستان تان همیشه امیدبخش 
و مؤید دین است. آنها در داستان هایشان روی 
موقعیت های تیره، دردها، رنج ها و آسیب های 
جنگ تمرکز کردند و همین موجب شد واقعیت 
بزرگ دفاع مقدس تحریف شود. واقعیت بزرگ 
این اس��ت که جنگ ما دفاع مقدس بود. حتی 
در مجامع دانش��گاهی هم واژه دفاع مقدس را 
به کار نمی برند و از لفظ جنگ تحمیلی سخن 
می گویند و این واقعیت بزرگ را به بهانه اینکه 
دنبال نوآوری هستیم قربانی کردند. این جریان 
س��یاه نویس ادبی را با همین تفکر نوآوری در 
موضوع، محتوا، پیام و ف��رم دنبال کرد. ادبیات 
لیبرال در کش��ورمان ادبیات غیرمتعهد است. 
این گونه نیس��ت که تعهدی نداشته باشد بلکه 
بیشتر تعهدش به نویس��نده و هنر و فرم است. 
محتوا را با فرم تاخت زدند و برای رس��یدن به 

نوآوری و ساختارهای جدید، محتوا و مغز اتفاق 
را کنار گذاشتند. گریختن از تکرار و حرکت به 
س��مت نوآوری وظیفه ادبیات داستانی متعهد 
است. بررس��ی اینکه مجاری خروج ما از تکرار 
و ورود ما به ساحت نوآوری در ادبیات داستانی 
خیلی مهم است. جنگ یک گنج است تنها به این 
معنی نیست که فقط به دفاع مقدس بپردازیم. ما 
موضوعات خیلی مختلفي داریم. االن در معرض 
تروریسم اقتصادی هستیم و یک دفاع مقدس 
را پیش می بریم. ما بای��د از تجربه ادبیات دفاع 
مقدس این را یاد بگیریم و بدانیم خروج از تکرار 
به معنای دست شس��تن از عقاید نیست. پس 
یک وجه تکرار این است تالش کنیم حوزه های 
گونه ای ادبیات انقالب را افزایش بدهیم و تنوع 
ببخش��یم. تجربه ادبیات دفاع مقدس سکویی 

برای پرش ما به سمت تولید ادبیات در گونه های 
دیگر باشد. در پرهیز از تکرار ما علی القاعده به 
جریان نقدی نیاز داریم که با سنجه های دقیق 
برون رفت از تکرار را برای ما تبیین و تش��ریح 
کند. در شرایط فعلی نویسنده ها متحیرند که 
چگونه بنویسند تا از چنبره تکرار خارج شوند. 
درباره دفاع مقدس خیلی نوشته شده ولی همه 
اینهایی که نوش��ته ش��ده در مقابل عمقی که 
دفاع مقدس دارد خیلی ناچیز است. همه آنچه 
نوشته ش��ده نمی تواند عمق این واقعه را نشان 
دهد. نویسنده اگر متوجه عمق موضوع نباشد 
گمان می کند چون زیاد نوشته شده موضوع ته 
کشیده است. نکته دیگر اینکه پرداختن به یک 
موقعیت با محوریت دو شخصیت به معنی تکرار 
نیست. شاید موقعیت ها در یک داستان تکراری 
باشد ولی زاویه دیدها تفاوت دارد. همان طور که 
کتاب »من زنده ام« به اسارت یک دختر نوجوان 
در زندان های رژیم بعث می پردازد ش��اید چند 
موضوع دیگر با همین تجربه روایت و پرداخت 
شود. در طول جنگ موارد این چنینی داشتیم 
و ش��اید 10 کتاب دیگر با همین سرگذش��ت 
دربیاید. آیا این به معنای تکرار است؟ موقعیت 
ش��اید تکراری باش��د ولی خیلی از جنبه ها و 
تفاوت ه��ا می تواند آن را از تک��رار خارج کند و 
مهم ترین آن آدم هاست. آدم ها مثل هم نیستند. 
اگر به عمق شخصیت ها نزدیک شویم حضور این 
شخصیت ها در موقعیت های تکراری، داستان 
تکراری نمی سازد. داس��تان ها و خاطرات قوی 
با تأثیر زی��ادی که می گذارند ممکن اس��ت به 

تکرار دامن بزنند. مثاًل اگر فیلم خوبی ساخته   
یا داستان خوبی نوشته شود دیگر نویسندگان 
و کارگردانان را به سمت تکرار و تقلید می برد. 
از یک جهت خوب و از یک جهت بد است. مثاًل 
وقتی »دا« نوشته شد نوع تأثیری که گذاشت 
آثار به این سمت بروند. این نقطه توقفگاه خوبی 
نیست و آن جریان خالق پژوهش و نقد می تواند 

کمک کند و سکوی پرشی درست کند.
االن ما به حد خوبی در روایت و پردازش 
خاطرات دفاع مقدس رسیده ایم یا روی 
یک نقطه متوقف شده ایم و قرار نیست 

اتفاق بزرگ تری بیفتد؟
اگر قالب های روایی را بخواهیم با هم مقایسه 
کنی��م در تاریخ ش��فاهی تکرار نوع��ی تأکید 
مطلوب است. در یک افق کلی تر خاطره چقدر 
ظرفیت برای روای��ت دارد و اگ��ر بخواهیم با 
داس��تان مقایس��ه کنیم، می بینی��م ظرفیت 
خاطره نگاری برای روایت از انس��ان ها محدود 
است. چون خاطره نمی تواند به عمق وجودی 
شخصیت ها برود. خاطره نگار درون خودش را 
روایت می کند ولی درون دیگران را نمی تواند 
بگوید. خاطره باید حتماً از واقعیت بگوید و اگر 
یک خاطر ه نگار بخواهد ذهنیت خودش را در 
دوره دفاع مقدس روایت کن��د باید چیزهایی 
را بگوید که آن زمان به آن فکر می کرده است. 
محدودیت هایی که خاط��ره را تهدید می کند 
جزو ل��وازم خاطره ن��گاری اس��ت، در قیاس 
خاطره نگاری و داستان، خاطره نگاری محدود و 
محکوم به حدود و مراتبی از تکرار است. محکوم 
به این است که تا جایی می تواند پرواز کند پس 
ناگزیر به تکرار هم هست. چون داستان نویسی 
س��قفی ندارد تکرار درونش معنی ندارد. چون 
اوج پروازش بی نهایت است و چیزی نیست که 
در مورد جهان داستانی  به ذهن داستان نویس 
نرس��د. در حالی که خاطره نگار در فهم جهان 
واقعی با محدودیت مواجه است. یک خاطره نگار 
همه چیز را نمی تواند بفهمد تنها چیزهایی که 
دیده و ش��نیده و درک ک��رده را ثبت می کند 
ولی داس��تان نویس هیچ محدودیت��ی ندارد. 
همین محدودی��ت ناگزیر مراتب��ی از تکرار را 
موجب می ش��ود. این معضل تا ح��دودی در 
خاطره نگاری وج��ود دارد. بای��د خیلی دقت 
کرد تکرار از چه جهتی و در چه سطحی است. 
وجه مهم تری که می بینی��م نتیجه عملیاتی 
نکردن ظرفیت های خاطره است. یعنی از تمام 
ظرفیت های خاطره نگاری استفاده نکرده ایم و با 
وجود فعال کردن این ظرفیت ها دچار مراحلی از 
تکرار در خاطره نویسی شده ایم. بخشی به ضعف 
خاطره گوها و خاطره ن��گاران برمی گردد. اگر 
کسی بخواهد در این زمینه خاطره نویسی کند 
می تواند با حفظ کردن ح��دود خاطره نگاری، 
ابداع ه��م کن��د. ای��ن مهارت ها و ش��ناخت 
خاطره نگاران م��ا از خاط��ره و ظرفیت هایش 
دست و بالشان را بسته است. این عرصه جای 
پرواز برای مراح��ل عالی تر دارد. خاطره نگاری 
پرونده اش در کشور ما بسته نشده و نباید هم 
بسته شود. چون هنوز ظرفیت دارد. در قیاس 
کلی بین خاطره و داستان اوج پرواز داستان و 
رمان است. برای اینکه محدودیت ها موجود و 
مفروض در خاطره نویسی را پشت سر بگذاریم 
ضرورتش این اس��ت که در خاط��ره نمانیم و 
باید به س��احت رمان برویم. اگ��ر می خواهیم 
محدودیت های ذاتی خاطره موجب تکرار نشود 
باید به حوزه رمان وارد شویم. راهکاری که قابل 
بیان اس��ت به حوزه های سیاس��تگذاری ربط 
دارد. مدیریت های فرهنگی و ادبی کش��ور در 
مورد گذشته، حال و آینده چشمش باز نیست. 

جن�گ ی�ک گن�ج اس�ت. می دانیم 
قاطبه کس�انی که در جبه�ه بودند با 
چه داعیه ای رفتند و از چه پس زمینه 
تاریخی و اعتقاد قوت گرفتند. داعیه 
اولش�ان اس�ام خواهی،  حق طلبی و 
مبارزه با ظلم بود. مراد رهبر از جنگ 
یک گنج اس�ت این اس�ت ک�ه حد و 
مرزه�ای موضوعی نه تنه�ا ادبیات و 
هنر را به تکرار نمی رس�اند بلکه آن را 
به بلوغ و زایش مضاعف متوجه می کند

تجربه های غلط گذشته را تکرار می کنند، راجع 
به حال نمی دانن��د که وضعیت موج��ود ما در 
سطح ملی چیست چون پژوهش و مقایسه ای 
صورت نمی گیرد، در مورد آینده هم ذهن شان 
خالی است و همین موجب می شود ندانند کی، 
چگونه و چطور باید پوسته خاطره دریده شود و 
از دلش پیله پروانه داستان به دنیا بیاید. باالخره 

یک زمانی باید این اتفاق بیفتد.
به نظرتان االن زمان رخ دادن این اتفاق 

است؟
این زمان قطعی نیست و تدریجی است. یک روز و 
یک سال نیست ممکن است دو دهه طول بکشد. 
تدریجی بودن��ش به معن��ای بی برنامه بودنش 
نیس��ت. این تدریج رخ داده ول��ی نمونه »دا« و 
تکرارش نشان می دهد این تدریج موجب رخوت 
و کندی هم شده است که این برنامه ریزی خیلی 
دقی��ق می خواهد و خیلی ش��ناخت از ظرفیت 
خاط��ره و داس��تان می خواهد. تئ��وری درباره 
داس��تان مطلوب انقالب اس��المی می خواهد. 
دریدن این پوس��ته و پیله و اینکه خاطره را به 
دامن رمان بیندازیم ممکن اس��ت حتی نتایج 
معکوس داش��ته باش��د. وقتی تئوری در مورد 
ادبیات داس��تانی انقالب نداش��ته باشید، ارتقا 

دادن قالب خاطره به قالب داستان ریسک باالیی 
دارد. این خطر ممکن اس��ت خاطره نویسی ما 
را که زیادی پ��اک مانده اس��ت در دام ادبیات 
سیاه بیندازد. این خیلی خطرناک است. در این 
ره رهزن های مختلفی هس��تند. االن وضعیت 
بلبشویی داریم و هیچ کس صاحب کاری و هیچ 
مجموعه ای باالی سر کار نیس��ت. چشم بینا و 
برنامه ریز کلیت ادبیات ما را در سطح ملی رصد 
نمی کند و افق بلندمدت و کوت��اه مدتی ندارد. 
دانشگاه هایمان کمکی در این زمینه نمی کنند. با 
این حال خاطره نگاران ما فهمیده اند باید به حوزه 
داستان نزدیک شوند و حداقل االن می دانیم این 

نکته وجود دارد.
در گونه ه�ای ادبی�ات دف�اع مق�دس 
و  خاط�رات  مث�ل  مجموعه های�ی 
زندگینامه ه�ای ش�هدای مدافع حرم 
منتشر می ش�ود که س�بک روایی اش 
تفاوتی با قبل ندارد. این جریان می تواند 
به طراوت و تازگی ادبیات دفاع مقدس 

کمک کند؟
این هم خیلی قابل بحث اس��ت و فرصت هایی 
درون دارد. حرک��ت م��ا از خاطره به داس��تان 

تنها حرکت فرمی و قالبی نیس��ت بلکه حرکت 
موضوعی و مضمونی هم هس��ت. در حرکت از 
نقطه خاطره دفاع مقدس تا نقطه رمان انقالب 
یک س��ری موضوع و قالب های واس��ط و میانی 
وج��ود دارد. خاطره نویس به مرحل��ه ای به نام 
زندگینامه داس��تانی می رس��د. یعنی ما نه به 
خاطره و نه ب��ه زندگینامه راضی هس��تیم و نه 
می توانیم ادعای داستان داشته باشیم این قالب 
واسط قرار است در همین حد نماند. پس در این 
مسیر قالب های واسطه می خواهیم که در حرکت 
تدریجی ما را به رمان برس��اند. ب��ه موضوعات 
واسط هم نیاز داریم. یعنی نمی توانیم یک دفعه 
از تجربه ادبیات داس��تانی و خاطره نگاری دفاع 
مقدس رمان سیاسی بیرون بکش��یم. باید این 
تجربه امتداد پیدا کن��د. از ادبیات دفاع مقدس 
نمی توان دیگر گونه های ادبی را بیرون کشید. 
به نظر می رسد ورود ما به ادبیات مدافعان حرم 
گونه ای برای واسط شدن باشد. این هم چیزی 
اس��ت که پژوهش��ی راجع به آن ندیدم. چون 
در مدیریت ما توجهی به آن نمی ش��ود. چیزی 
که موجب ش��د ادبی��ات مدافعان حرم ش��کل 
بگیرد بیشتر اقتضائات موجود اجتماعی است. 
فکری که بخواهد تابع سیاست کلی در ادبیات 

باشد این را رقم نزده، به هر حال فرصتی است. 
شهدای مدافعان حرم هم به فرآیند و هم هویت 
ادبیات دفاع مقدس نزدیک هستند. به موقعیت 
پیچیده تری هم نزدیکند که خیلی جالب و قابل 
بحث است. ش��ما را به تقابل کاماًل ایدئولوژیک 
از جنس تقابل اس��الم که یکی اس��الم اصیل و 
یکی اسالم ظاهری اس��ت نزدیک می کند. این 
خیلی دشوار است. نوشتن از داعش قطعاً خیلی 
دشوارتر از ارتش بعث اس��ت. چون داعش یک 
مجموعه تفکر متعصب، متهجر و متصلب است 
که قرائتی از اس��الم دارد که ف��رد را به عملیات 
انتحاری می کش��اند. در ارتش بع��ث چند نفر 
عملیات انتحاری انجام دادند؟ اصالً چنین چیزی 
نداشتند و از انتحار و اشتهاد می ترسیدند ولی در 
اینجا قضیه پیچیده تر است. گونه ادبیات دفاع 
مقدس به لحاظ پیچیدگی و تجربه فرم چقدر 
آمادگی دارد وارد گونه ادبیاتی شود که مربوط به 
مدافعان حرم است؟ این مسئله در حوزه ادبیات 
انقالب اسالمی هم محل تردید واقع شده است. 
دفاع مقدس یک م��رز جغرافیای��ی و یک مرز 
تعیین کننده حق و باطل دارد اما مرزها در ادبیات 
انقالب اس��المی به همین راحتی است و فقط 
یک طیف انقالب کردند؟ خیلی پیچیده است. 
آیا ما تجربیات الزم��ی در ادبیات دفاع مقدس 
فراهم کردیم تدوین و تقریر شده و به شبهاتش 
پاسخ داده شده و توانسته ایم از سختی های دفاع 
مقدس در ادبیات بربیاییم که حاال می خواهیم 
درب��اره موض��وع پیچیده تری چ��ون انقالب و 
مدافعان حرم بنویسیم؟ این به معنی ننوشتن 
نیست بلکه به این معناس��ت که آگاهانه بدانیم 
وارد عرصه پیچیده تری ش��ده ایم. کسی که در 
عرصه ساده تر دچار انحراف و معضالت ادبیات 
سیاه دفاع مقدس شده در اینجا به مراتب اولی در 
معرض چنین تهدیدی است و چه کسی متوجه 

این اتفاق در کشور است؟

اگر قالب های روای�ی را بخواهیم با هم 
مقایسه کنیم در تاریخ شفاهی تکرار 
نوعی تأکید مطلوب است. در یک افق 
کلی تر خاط�ره چقدر ظرفی�ت برای 
روایت دارد و اگر بخواهیم با داس�تان 
مقایس�ه کنی�م، می بینی�م ظرفی�ت 
خاطره نگاری برای روایت از انس�ان ها 
محدود اس�ت. چون خاطره نمی تواند 
ب�ه عمق وج�ودی ش�خصیت ها برود

 آرمان شریف
شهرهاي اس�تان کرمانش�اه از زمان پیروزي انقاب 
اس�امي محل�ي ب�راي اج�راي نقش�ه هاي نیروهاي 
ضدانقاب شدند و در نخستین روزهاي شروع جنگ 
تحمیلي نی�ز مورد هجوم گس�ترده ارت�ش بعث قرار 
گرفتند. قصرش�یرین، س�رپل ذه�اب و گیانغرب از 
جمله شهرهایي بودند که طي این سال ها آسیب هاي 
زی�ادي دیدن�د. ای�ن ش�هرها در کن�ار آس�یب هاي 
نیروهاي بعثي از حض�ور نیروهاي منافق و ضدانقاب 
هم زخم خوردند ت�ا از همه جه�ات با فش�ار و حمله 
مواجه ش�وند. مرکز اس�ناد و تحقیقات دفاع مقدس 
با انتشار کتاب »دس�ت هاي خالي، پاهاي خونین« به 
وضعیت این ش�هرها از زمان پیروزي انقاب تا شروع 
دف�اع مق�دس پرداخته اس�ت. این کتاب که توس�ط 
اس�داهلل احمدي نوشته شده اس�ت به خوبي وضعیت 
ای�ن ش�هرها را در طول این س�ال ها نش�ان مي دهد. 

 جوالن ضدانقاب
استان کرمانش��اه حدود 263کیلومتر با کشور عراق مرز 
مشترک دارد و قصرشیرین یکي از مهم ترین دروازه هاي 
ورودي کشور به شمار مي رود. همین میزان مرز مشترک به 
خوبي اهمیت استان کرمانشاه را براي کشور نشان مي دهد. 
با وجود چنین مرزي، وقتي همس��ایه غرب��ي تصمیم به 

تجاوز به ایران گرفت، به دنبال اجراي نقشه هایش از طریق 
شهرهاي استان کرمانشاه بود. 

دقیقاً یک روز پس از پیروزي انقالب اس��المي یک شایعه 
مهم در میان اهالي ش��هر پیچی��د که نیروه��اي عراقي 
قصد دارند پاس��گاهي را در نوار مرزي جنوب شهرستان 
قصرشیرین به اشغال درآورند. در چنین شرایطي کمیته 
انقالب اسالمي به سرپرستي ش��یخ محمدباقر غروي در 
دانشس��راي دخترانه قصرشیرین تشکیل ش��د تا درباره 

امنیت شهر و مرزها تصمیم گیري کند. 
جو شهرها، روس��تاها و نوار مرزي قصرش��یرین به قدري 
متش��نج بود که مردم براي اج��راي فعالیت هاي انقالبي 
و معمولي زندگي ش��ان احس��اس امنیت نمي کردند. به 
خانه هاي مردم حمله مي شد و وسایل زندگي شان به غارت 
مي رفت. حتي به مراکز نظامي و فرهنگي نیز حمله و این 
وسایل مسروقه به راحتي بدون ممانعت مرزداران عراقي 

از کشور خارج مي شد. 
یک��ي از بومي هاي ش��هر درب��اره وضعی��ت آن روزهاي 
قصرش��یرین چنین مي گوید: »به قصر ش��یرین که وارد 
مي شدي، اول توده اي مي دیدي. از توده اي که مي گذشتي 
کمي باالتر مي رفتي، کومول��ه را مي دیدي. از کوموله که 
مي گذش��تي دموکرات بود. از دموکرات مي گذش��تي و 
مي آمدي باالت��ر، مجاهد خلق منافقین ب��ود. بعد دوباره 

توده اي بود.« همی��ن توضیح به خوبي وضعیت آش��فته 
شهرها را در آن روزها نشان مي دهد. 

در دیگر شهرهاي استان نیز وضعیت به همین شکل بود. 
اسلحه ها به راحتي خرید و فروش مي شدند و امنیت شهر 
به شدت شکننده بود. یکي از جوانان سرپل ذهابي درباره 
فروش اسلحه در شهر اینگونه مي گوید: »در یک گاراژ ]مثل 
بازار[ میوه فروشي که طبق مي گذارند و میوه مي چینند، 

اسلحه ها را باالي طبق ها چیده بودند.«
 دفاع از شهرها

در چنین شرایطي تشکیل هسته هاي مقاومت از نیروهاي 
متعهد و انقالبي یک نیاز ضروري بود. در همان نخستین 
ماه هاي پیروزي انقالب اس��المي، تعدادي از درجه داران 
مؤمن و انقالبي لشکر81 زرهي کرمانشاه به کمک مردم 
و نیروه��اي انقالبي آمدند و به تش��کیل و س��ازماندهي 

کمیته هاي انقالب اسالمي پرداختند. 
با ورود نیروهاي انقالبي بساط خرید و فروش علني اسلحه 
و مهمات جمع شد، هرچند هنوز به صورت مخفیانه انجام 
مي گرفت. امنیت نسبي نیز به مرزها بازگشت و تا حدودي 
اوضاع سروس��امان گرفت. این آرامش نس��بي هرلحظه 
مستعد شکسته ش��دن بود و ضدانقالب در هر فرصتي به 

دنبال برهم زدن امنیت شهرها مي گشت. 
از اواسط سال 1358شیطنت ارتش بعث در نزدیکي مرز 

با ایران شروع شد. ارتش عراق دست به انجام مانور نظامي 
زد و مشغول ایجاد استحکامات و موانع و تقویت نیروهاي 
مرزي اش شد. با استقرار نیروها و تجهیزات ارتش عراق در 
نوار مرزي، پشتیباني و حمایت از افراد ضدانقالب با سالح 
سنگین آغاز شد. از اوایل سال 1359 حمله به نوار مرزي 
و مناطق مسکوني قصرش��یرین و روستاهاي اطرافش در 
دستور کار ارتش عراق قرار گرفت. بیشترین حمالت نیز با 
سالح هاي سنگین صورت مي گرفت و بر شهر قصر شیرین 

متمرکز بود. 
ارتش بعث عراق تا 16 ش��هریور 1358 حمالت جس��ته 
گریخته اي را انجام مي داد. در صبح 16 شهریور با یگان هاي 
زرهي و پیاده و با حمایت هفت بالگرد جنگي و هواپیما به 
سمت پاسگاه هاي مرزي در خان لیلي حمله و تا بعدازظهر 
این منطقه را اشغال کرد. با استقرار نیروهاي عراقي ارتباط 

جاده مهم قصرشیرین به نفت شهر قطع شد. 
وضعیت براي مردم شهرهاي مرزي چندان مساعد نبود. 
هواپیماهاي دش��من گاه و بیگاه به پ��رواز درمي آمدند و 
مناطقي را بمباران مي کردند. در نهایت با حمله همه جانبه 
عراق به خاک ایران جنگ در 31شهریور ابعاد گسترده تري 
به خود گرفت. شهرهاي استان کرمانشاه در نخستین روز 
جنگ وضعیت مناسبي نداشتند و بیشتر از شهرهاي دیگر 

آماج حمالت دشمن قرار داشتند. 

 اشغال شهر
دشمن بعثي در پنجم مهرماه 1359 وارد قصرشیرین شد و 
شهر را اشغال کرد. فرمانده نیروهاي دشمن خطاب به مردم 
گفته بود: »هرکس صدام را بخواهد مي تواند وسایلش را با 
خود ببرد عراق و هر کس ام��ام خمیني را مي خواهد، باید 
با پاي برهنه به س��مت ایران برود.« بعض��ي از مردم که با 
اعتراض گفته بودند فقط مي خواهند در شهر و خانه شان 
بمانند توسط سربازان دستگیر شدند و به اسارت دشمن 
درآمدند.   یک روز بعد در محور گیالنغرب، ستون نیروهاي 
لشکر4 ارتش عراق در حالي که وارد ش��هر شده بودند، با 
مقاومت مدافعان شهر و اقدام جانانه هوانیروز ناکام ماندند. 
در جبهه س��رپل ذهاب نیز نیروهاي پی��اده و هوانیروز به 
واحدهاي زرهي دش��من اجازه تحرک ندادند.  س��ومار و 
نفت شهر نیز در همان نخس��تین روزهاي جنگ به اشغال 
دش��من درآمدند و مردم مجبور به ترک شهرشان شدند. 
پادگان ابوذر به عنوان نزدیک ترین پادگان به منطقه مرزي 
کرمانشاه با مقاومت جانانه نیروهایش از اشغال دشمن در 
امان ماند. ستوان علي اکبر ش��یرودي فرماندهي هوانیروز 
پادگان را برعهده داش��ت و این پادگان مهم با شجاعت و 
درایت شهید شیرودي و همکاري ش��هید اصغر وصالي از 
انهدام نجات یافت. پادگان ابوذر در طول دفاع مقدس نقش 
بسزایي در اسکان رزمندگان و پذیرش و معالجه آنان داشت 

و در پشتیباني جنگ به عنوان یکي از مراکز مهم به شمار 
مي رفت.  هرچند تمامي ش��هرها تا پایان جنگ از دشمن 
بازپس گرفته شد ولي میزان خسارت و خرابي ها بسیار زیاد 
بود. دشمن به هیچ کدام از خواسته هایش نرسید ولي خانه 
و کاشانه و جان بسیاري از مردم بي گناه را گرفت و سرنوشت 
آنان را تغییر داد.  »دست هاي خالي، پاهاي خونین« کتاب 
ارزش��مندي جهت پي بردن به وضعیت شهرهاي استان 
کرمانشاه در دفاع مقدس است. شهرهاي استان در طول 
جنگ از اهمیت بس��یاري برخوردار بودند و دشمن چشم 
طمع به این مناطق استراتژیک داشت. کتاب با بیان جزئیات 
اطالعات مفیدي از وضعیت ش��هرها داده و خواننده را به 

خوبي در جریان اتفاقات آن روزها قرار مي دهد.
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