
همه مردم به دنبال هر موش��ك باران و بمباران به دنبال 
انتقام بودند و مي گفتند ما چرا نباي��د بغداد يا هر جاي 
ديگري را بمباران كنيم؟ در حالي ك��ه جنگ محوري و 
انتق��ام و موضوعات ديگر امر پيچي��ده اي بود. به همين 
دليل معتقدم مديريت رس��انه به هيچ وجه سرس��ري 
و بدون تدبير امكانپذير نيس��ت و بايد حتماً خط مش��ي 
داشته باش��د و با فكر و تدبير انجام بش��ود. اما امروزه با 
آنكه فضاي مجازي هم به رسانه تبديل شده ، متأسفانه 
مي بينيم مديريت رسانه اي حساب شده اي در اين زمينه 
وجود ندارد و از قبل براي آن برنامه و فكري نشده است، 
لذا در فضاي مجازي گاهي يك رخداد دروغ را چنان بال 
و پر مي دهند كه مثل يك خبر واقعي جلوه مي كند، در 
صورتي كه اصل خبر اينطور نيست. متأسفانه ما هميشه 
واكنشي عمل مي كنيم. يعني ابتدا منتظر مي مانيم كه 
رس��انه هاي بيگانه اقدامي بكنند و بعد ما در واكنش به 
آن، اقدام متقابل انجام مي دهيم. بيش��تر مديريت هاي 

فرهنگي ما پاتك به فعاليت هاي دشمن است. 
براي تهيه خب�ر و گزارش، خودت�ان تصميم 
مي گرفتيد يا موضوعات از طرف سردبيري به 

شما محول مي شد؟
يك خبرنگار بايد خيلي آماده باش��د. متأسفانه در حال 
حاضر كارهاي��ي را كه در رس��انه هاي جمع��ي و راديو 
تلويزيون مي بينيم، نش��ان مي دهد كه خبرنگارها خبر 
بيار مديران مسئول آن رسانه هستند و چيزي را كه از آنها 
خواسته مي ش��ود، انجام مي دهند. در حالي كه آن روزها 
چنين فضايي ب��راي ما نبود و ما بايد خودمان هوش��يار 
مي بوديم. ممكن بود ك��ه من صبح ك��ه از خانه بيرون 
مي آمدم با اتفاقي مواجه بش��وم كه به درد خبر بخورد، 
بي آنكه دبير س��رويس به من گفته باش��د و اتفاقاً همان 
خبر چاپ هم مي شد. نه تنها من، بلكه حرفه خبرنگاري 
به گونه اي بود كه خبرنگار هميش��ه STAND BY و 
آماده بود و ذهن و فكرش روي اتفاقات متمركز بود. مثاًل 
يادم است يك روز از خيابان جمهوري كه مسير من بود به 
طرف روزنامه مي رفتم كه ديدم يك نفر خودكشي كرده 
است. قضيه مربوط به 20 سال پيش است. بدون اينكه 
كسي به من چيزي گفته باشد، گزارش آن قضيه را تهيه 

كردم و در روزنامه چاپ شد. 
در قضيه كردس�تان چطور، اي�ن مأموريت از 
طرف روزنامه به ش�ما محول ش�د يا خودتان 

تصميم به سفر گرفتيد؟ 
بخاطر آن كه در مورد اين قضيه كنج��كاو بودم با اصرار 
خودم به كردس��تان س��فر  كردم. چون اخب��اری كه از 
آنجا می رس��يد خيلی ضد و نقيض بود و بعضي از اوقات 
اخبار كاماًل با واقعيت تفاوت داش��ت. االن وقتي فكرش 
را مي كن��م، مي بينم خيل��ي چيزهايي ك��ه آن دوران 
مي ش��نيديم، با چيزي كه وقتي مي رفتي��م و ته و توي 

ماجرا را در مي آوريم، مغايرت داشت. 
مصداقي از اين دوگانگي اخبار يادتان است؟

اتفاقاتي كه براي��م پيش مي آمدند، يكي دو تا نيس��تند 
و همه ب��ه ذهنم هج��وم مي آورند، ام��ا در كل آنچه در 
پشت پرده حوادث كردستان شاهد بوديم و بعضي هايشان 
مثل جدايي كردستان از ايران، حوادث خطرناكي بودند 
كه در تهران كمرنگ جلوه مي كردند. حوادثي كه نقطه 
عطفش در پاوه ب��ود و نهايتاً باعث ش��د آن اتفاق بزرگ 

رخ دهد. 
نام شما با نام شهيد اصغر وصالي پيوند خورده 
اس�ت، ابتدا بفرماييد كه چگونه با هم آش�نا 

شديد؟
 مسبب آش��نايي من با اصغر وصالي، دكتر چمران بود. 
ماجراهايي پيش آمد و آشنا شديم، بعد از چند ماه هم در 

زمستان 58 ازدواج كرديم. 
اين ازدواج چ�ه تأثيري بر رون�د خبرنگاري 

شما گذاشت؟
اصلي ترين چيزي كه از همديگر مي خواستيم، اين بود 
كه در كار همديگر خيلي دخالت نداشته باشيم، چون من 
خبرنگار بودم و ايشان فرمانده سپاه بودند. هر دو هم واقعاً 
شرافتمندانه روي قول خودمان ايستاديم، ولي همراهي 
و دركي كه ايشان از موقعيت  كاري من داشت، در بسياري 
از مقاطع گره گش��ا بود و راه را برايم باز مي  كرد و اينطور 
نبود كه راه را بر من ببن��دد و بگويد كه اين كار ربطي به 
كار تو ندارد. به خصوص در روزهاي اول جنگ كه همه ما 
به نوعي شوكه شده بوديم. جنگ بر ما تحميل شده بود و 
هرگز پيش از آن تصورش را هم نكرده بوديم كه كشورمان 
در شمال و جنوب به آن شكل گسترده مورد حمله وسيع 
دشمن قرار بگيرد. ما آن موقع در كرمانشاه و سرپل ذهاب 
مستقر بوديم. از طرفي در روزهاي اول جنگ تمام اخبار 
جنگ بايد از طريق س��تاد جنگ به روزنامه ها منعكس 
مي شد و اينطور نبود كه يك خبرنگار بتواند آنچه را كه 
ديد همانطور منعكس بكند. لذا بعدها كه روزنامه را ورق 
مي زدم، مي ديدم اخباري كه تهيه كردم چقدر خالصه 
شده اند و وقتي از بچه ها مي پرسيدم، مي گفتند با اخبار 

ستاد جنگ مغايرت داشته است. 
ورود ش�ما ب�ه  جبهه ه�اي جن�گ به عنوان 
خبرن�گار ب�ه خواس�ت خودت�ان بود ي�ا به 

درخواست سردبيري بود؟
به خواس��ت خودم بود. جنگ در مقطعي اتفاق افتاد كه 
تازه ازدواج كرده بودم با اين حال خودم تمايل داشتم كه 

به منطقه بروم. 
با توج�ه به اينكه ت�ازه ازدواج ك�رده بوديد، 
قاعدتًا رفتن به جبهه بايد براي ش�ما سخت 

بوده باشد؟
خيلي ها در آن دوران تازه ازدواج كرده بودند، خانم دكتر 
كيهاني قرار عقدشان را هم براي روز عيد قربان گذاشته 
بودند، ولي ايشان به عنوان پزشك در منطقه كردستان بود 
كه  فهميد جنگ شده و با آمبوالنسي كه دست همسرشان 
آقای تهرانی بوده، وارد منطقه سرپل ذهاب مي شوند و 

مي بينند هيچ امدادگر و پزشكي براي مجروحان نيست. 
همان موقع آس��تين باال مي زنند و درمانگاهي جنگي را 
راه اندازي و درخواس��ت كمك مي كنند بعد هم مراسم 

عقد را همانجا در روزعيد قربان مي گيرند. 
براي تهيه گزارش به منطقه اي كه شهيد اصغر 

وصالي در آن مستقر بود، هم مي رفتيد؟
ما هر دو در يك شهر بوديم. ايشان با نيروهاي خودشان 
بودند و من هم در درمانگاه مس��تقر بودم. من ايشان را 
مجبور كرده بودم، عصرها وقتي از عمليات برمي گردند، 
بيايند و گزارشي هم به من بدهند كه كجا رفته اند، چگونه 
بوده و چه ديده اند. دلم مي خواس��ت خ��ودم جبهه ها را 
ببينم. مي شنيدم كه مجروح از جبهه كورموش مي آيد و 
هيچ ذهنيتي از آنجا نداشتم. خدا شهيد نجمي را رحمت 
كند؛ يك بار كه مي خواست به آنجا برود، از ايشان خواستم 
كه همراهش بروم و با دوربين رفتم و كورموش را ديدم. 
بعد از آن شهيد وصالي به من گفتند كه با كسي نرو و هر 
وقت خودش مي خواست سري به جبهه ها بزند، همراهش 

مي رفتم و دوربينم را مي بردم و عكاسي مي كردم. 
از مناطقي كه با شهيد وصالي براي بازديدشان 

 رفتيد، خاطره  خاصي داريد؟
جاهايي را ك��ه نديده ايد، وقتي مي روي��د، هر لحظه اش 
مي تواند خاطره باشد. عمليات خمپاره انداز در قراويز را با 
شهيد وصالي، شهيد مرادي و. . . رفتيم. جبهه هايي كه در 

روز تاسوعا به گيالن غرب رفتيم. همه خاطره هستند. 
چطور از ش�هادت همس�رتان)اصغر وصالي( 

باخبر شديد؟
هر دو در گيالن غرب بوديم، ولي ايشان براي شناسايي به 
منطقه رفته بودند و در روز عاشورا تير به سرشان خورده 
و مجروح شده بودند و ايشان را به عقب آوردند. عصر بود 
كه آقاي بزرگ فرمانده سپاه گيالن غرب آمدند و به من 
گفتند ايشان در بيمارستان اسالم آباد هستند و ما شبانه 
به طرف اسالم آباد به راه افتاديم و چند ساعت بعد ايشان 

شهيد شدند. 
شخصيت شهيد وصالي به آنچه در فيلم »چ« 
ش�اهدش بوديم، چقدر شباهت دارد؟ در كل 
خلق و خوي به نمايش گذاشته شده از ايشان 

چقدر با واقعيت مطابقت داشت؟
نه، همانطور كه چمران، چمران آق��اي حاتمي كيا بود، 
اصغر وصالي هم اصغر وصالي آقاي حاتمي كيا بود و كاماًل 
متفاوت ب��ود. البته من اين اتف��اق را اتفاق خيلي خوبي 
مي دانستم، چون حدود 33 سال از شهادت اصغر وصالي 
گذشته بود و هيچ كس خيال نداشت يادي از ايشان بكند، 
ولي بزرگواري مثل آقاي حاتمي كيا اين كار را كرد. در آن 
دوران خيلي  ها ترغيبم مي كردند كه بيا و مقابل اين كار 
بايست و بگو اين اصغر وصالي شبيه به اصغر وصالي واقعي 
نيست، ولي من بسيار خوش��حالم كه اين كار را نكردم و 
گفتم هنرمندها مي توانند وجوه ديگري از اصغر وصالي 
را به مردم نشان بدهند، لذا اين هم اصغر وصالي بود، هم 

 »يادها و يادمان هايي از روزهاي ثبت وقايع انقالب اسالمي و دفاع مقدس«
 در گفت و شنود با مريم كاظم زاده

 عکس های من از جنگ 
نشانه دید زنانه به دفاع مقدس است 

نبود. با توجه به ش��ناختي كه م��ن از دكتر چمران 
داشتم، چمران آقاي حاتمي كيا هم چمران بود، هم 
نبود و اگر من در برابر اين اثر مي ايستادم، كار بسيار 
ناجوانمردانه اي بود و باب اين قضيه را مي بستم كه 
ديگر هيچ كس��ي جرئت نكند درباره اصغر وصالي 
حرف بزند. من اميدوارم هنرمندان از اصغر وصالي ها، 
چمران ها و همه ش��هدا بگويند و درب��اره خلوص، 
پاكي و زاللي آنه��ا و ارتباطي كه با خدا داش��تند و 
توحيد مداري ش��ان حرف بزنند. من نمي دانم چرا 
عده اي به عمد مي خواهند كه كس��اني نباش��ند و 

كساني باشند و اين خيلي ناجوانمردانه است. 
اگر شما بخواهيد ش�هيد اصغر وصالي را 
براي نسلي كه ايش�ان را نديده، توصيف 

كنيد چه مي گوييد؟
خصلت هاي شهدا خوشبختانه شباهت هاي زيادي 
با هم دارند. بارزترين خصلت شهدا خلوص آنهاست. 
بارزتري��ن خصلت  آنها توحيد مداري ش��ان اس��ت. 
بارزترين آن شجاعتشان است كه اگر بخواهيم اينها 
را در نسل هاي بعدي تداوم ببخشيم، همانطور كه از 
پيشينيان گرفتيم از شهدا هم بگيريم و براي خودمان 
بسازيم. ما چطور راحت تاريخ را مي سازيم؟ االن بعد 
از40 سال خيلي راحت مي توانم بگويم كه دارند براي 
وقايع جنگ و تاريخ انقالب سندسازي مي كنند و ما 
خيلي راحت از كن��ار آن وقايع مي گذريم و برايمان 
بي تفاوت هستند. اصغر وصالي مثل همه شهداست و 
خلوص، توحيدمداري، مهرباني، بازيچه دانستن دنيا 
و تعهد نسبت به راهي كه انتخاب كرده اند و در اين راه 
صادق باشند، اينها مشتركان همه شهداست. بعضي 
از شخصيت ها كمرنگ تر و برخي بارزتر مي شوند، اما 

اين مشتركات در اكثر شهداست. 
در ميان وقايع دفاع مقدس كدام يك براي 

شما ارزش خبري بيشتري داشت؟
اگ��ر بخواهم صادقان��ه بگويم، هر لحظ��ه اي ارزش 
خبری داشت. حتي لحظاتي كه در درمانگاه بوديم و 
هيچ خبري نبود، همان لحظات هم براي من بسيار 
با ارزش بودند. هر چند در كنارش لحظات بس��يار 
دردناكي هم وجود داش��ت. خود جنگ همين بود. 
جنگ در مفهومي كه در ذهن هاس��ت، نابودكننده 
همه هستي ها و خوبي هاست. كشتاري كه در جنگ 
صورت مي گي��رد و خوب هايي كه مي ب��رد، ضايعه 
بسيار بزرگي اس��ت. من هميش��ه دعا مي كنم كه 
هيچ كشوري هرگز درگير جنگ نشود، چون جنگ 
نابودكننده خوبي ه��ا و ويران كننده شهرهاس��ت. 
آواره هاي جنگي كه ديگر هيچ وقت س��ر و سامان 
نمي گيرند و اصالت و هويتشان خدشه دار مي شود. 

اينها ضايعات جنگ هستند. 
از چه عمليات هاي�ي عكس گرفتيد و چه 

خاطراتي از اين عمليات ها داريد؟
اگر بخواه��م صادقانه بگويم، هيچ وقت نخواس��تم 
به عنوان عكاس وارد عملياتي بشوم و عكاسي كنم. 
هميشه دوربين همراهم بود. از  روزهاي اول جنگ 
در شهر و درمانگاه سرپل ذهاب، منطقه شيشه راه، 
بيمارس��تان پادگان، عمليات بازي دراز و عمليات 
مطلع الفجر عك��س دارم، ولي هيچ وق��ت خودم را 
به عنوان خبرن��گار مجبور نكردم ك��ه در عملياتي 
حضور داشته باشم و عكس بگيرم. دوربين همراهم 
بوده و هر جا كه پيش مي آمد عكس مي گرفتم. مثاًل 
موقعي كه بچه ها مي رفتند كه شهدا را جمع كنند، از 
آنها مي خواستم كه همراهشان بروم و مرا مي بردند و 
عكاسي مي كردم. عمليات خاصي نبوده كه بخواهم 
در آن شركت كنم و بگويم كه عكاس فالن عمليات 
بودم. دوربين هميشه همراهم بوده و هر وقت فرصتي 

پيش مي آمده، عكاسي مي كردم. 
در دوران حضورتان در جبهه هاي جنگ 
اتفاقي افتاده كه هنوز بعد از سال ها وقتي 
به ياد آن منطقه مي افتيد، آن اتفاق اول از 

همه در ذهنتان مجسم شود؟
عمليات��ي اتف��اق افتاده ب��ود و بع��د از چن��د روز 
مي خواس��تند بروند و ش��هداي آن منطقه را جمع 
كنند. با آقاي دكتر كيايي به آنجا رفتيم. من مانتوي 
س��رمه اي به تن داش��تم و عراقي ها از دور ديدند و 
فهميدند كه در اينجا جمعي حضور دارند و ش��روع 
كردند به خمپ��اره انداخت��ن و خمپاره هاي بعدي 
دقيق تر مي آمدن��د و نزديك ما منفجر مي ش��دند. 
دستور دادند كه متفرق بش��ويم. من همينطور كه 
مي دويدم، احساس مي كردم آن منطقه مين گذاري 
ش��ده اس��ت. همراهانم فرياد مي زدند، خواهر! نرو. 
هنوز اين ميدان مين پاكسازي نشده و من وحشت 
كردم و همان جا ايستادم. اگر مي دويدم، روي مين ها 
مي رفتم و روي هوا ب��ودم. در آنجا ترس را به مفهوم 
واقعي تجربه كردم. خدا مي داند كه چه حالي بودم و 
داشتم قالب تهي مي كردم. بعد يك گوني آوردند و 
گفتند اين را روي پشتت بگذار و آهسته آهسته پايت 
را بين مين ها بگذار و بيا. من هم پايم را گذاش��تم و 
آمدم عقب و از حال رفتم. وقتي عكس هاي آن روز 
را مي بينم، يادم مي آيد كه به مفهوم واقعي ترس را 

تجربه كردم. 
شيرين ترين خاطره تان از حرفه خبرنگاري 

چيست؟
همانطور كه اش��اره كردم جنگ اصاًل مسئله خوبي 
نيس��ت و ش��يريني ندارد، اما گذران عم��ر در كنار 
كساني كه خلوص زيادي داشتند، هميشه براي من 
شيرين ترين لحظات و از دست دادن اين افراد خاص 

هم به مراتب برايم تلخ ترين لحظات بوده است. 
ب�ه عن�وان ي�ك زن خبرن�گار و عكاس 
در جبه�ه محدوديت�ي را هم احس�اس 

مي كرديد؟
هم بله، هم نه. اول از همه ش��ما بايد حسابتان را با 
خودتان و كارتان مش��خص كني��د و وقتي كه اين 
اتفاق مي افتد، اين محدوديت گاهي هست و گاهي 
نيست. يعني وقتي ش��ما خودتان را محدود نكنيد، 
ديگر كسي نمي تواند شما را محدود كند. البته بعداً 
كه فشارهاي سليقه اي در كار آمد، از سال 64 ديگر 
حكمي به هيچ كسي ندادند كه وارد منطقه بشود، نه 
اينكه بخواهند به من ندهند. به هيچ خانم پزشك، 

پرستار و مددكاري هم ندادند. 
در ط�ول دوران فعالي�ت حرفه اي تان از 
س�وي همكاران مورد حس�ادت هم قرار 

مي گرفتيد؟
نه، يادم نمي آي��د، بلكه برعكس، هم��ه راه را براي 
خبرنگاره��ا باز مي كردن��د. اگر هم ب��وده براي من 

آنقدرها ارزشمند نبوده كه به يادم مانده باشد. 
تا چه زماني ب�ه حرفه خبرن�گاري ادامه 

داديد؟
من در سال 63 به روزنامه كيهان رفتم و در سرويس 
گزارش به فعاليت پرداختم. 10 س��ال در سرويس 
گزارش بودم. آنجا هم گ��زارش تهيه مي كردم و هم 
عكس گزارش هايم را خودم مي گرفتم. فكر مي كنم 
تا دهه 70 اين سيس��تم ادامه داش��ت. بعد مسئول 
صفحه نامه ها ش��دم تا س��ال 84 و ديگر كار خبري 
نكردم، چون مس��ئول صفحه بودم و بيشتر كارم در 

تحريريه بود. 
تف�اوت آلب�وم عكس هاي ش�ما از وقايع 
جنگ كه اخيراً منتشر شده با آلبوم ديگر 

عكاسان جنگ چيست؟
از نگاه خودم هر فريم آن عكس ها بسيار ارزشمند و 
در واقع گنجينه من اس��ت، ولي مسئله اي كه باعث 
ش��د كه اين كتاب چاپ بش��ود، ديد زنانه به جنگ 
اس��ت كه البته يك ديدگاه جديد اس��ت و قديمي 
نيست. هر كدام از عكس ها از ديد يك زن گرفته شده 
و اين تفاوت فاحش كارهاي من با آثار ديگر عكاسان 
اس��ت. مثاًل وقتي با آقاي صادقي كه عكاس بزرگ 
جنگ هستند، آقاي فريدوني و... عكس ها را بررسي 
مي كرديم، ايشان مي گفتند من هم در اينجا بوده ام، 
ولي اصاًل اين زاويه را نديده ام، لذا اين نگاه اين تفاوت 
را در كتاب من با آثار آن بزرگواران ايجاد كرده است. 
آنها يك اتفاق را مي ديدند و وظيفه داشتند آن را براي 
بعد ثبت كنند، ولي عكس هاي من توأمان با زندگي 
در جنگ است و خيلي اتفاق خاصي نيستند و فقط 
بعضي هايشان اتفاق هستند. وقتي عملياتي مي شد، 
آنها موظف بودند مستند عمليات را پوشش بدهند، 
ولي من حضورم در بيمارستان و درمانگاه توأمان و 
زندگي همراه با جنگ است. تفاوت عكس هاي من با 

آن بزرگواران در اين است. 
درصدد هس�تيد كه خاطراتتان را همراه 
با عكس هايتان تدوي�ن كنيد و به صورت 

كتاب منتشر نماييد؟
سال هاست كه اين كار از دغدغه هاي من است، اما 
متأس��فانه تا به حال انجام نداده ام. ه��ر چند كه به 

تازگي در صفحه اينستاگرام اين كار را كرده ام. 
از چه زماني به فضاي مج�ازي ورود پيدا 
كرديد و چه بازخوردهايي از به اش�تراك 

گذاشتن عكس ها و خاطراتتان داريد؟ 
براي ما كه تجربه مكتوب در رسانه را داريم، دنياي 
مجازي دنياي ديگري است و با رسانه مكتوب تفاوت 
دارد. من واقعاً اين فضا را نمي ش��ناختم و با تشويق 
و درخواس��ت دخترهايم و جواناني كه گاهي با آنها 
برخورد مي كردم و مي خواس��تند كه وارد اين فضا 
بشوم، اين صفحه را ايجاد كرده ام و يك سالي است 
كه با اينس��تاگرام آشنا ش��ده ام. اين فضا هم دنياي 
خودش را دارد و تأثيرگذار هم است، اما كار رسانه اي 
مكتوب خيلي عميق تر و ماندگارتر است. هيچ معلوم 
نيس��ت كه فردا چه اتفاقي براي اينستاگرام بيفتد. 
مثل فيس��بوك و خيلي از رس��انه هاي مجازي كه 
با س��ر و صداي زيادي مي آيند و بعد هم مي روند و 
آن س��ر و صداها مي خوابند و كمتر مي شوند. البته 
از بين نمي روند ول��ی جايگزين ديگري برايش پيدا 
و روز به روز هم مترقي تر مي ش��ود و تحول بيشتري 
در جامعه ايجاد مي كند و ما نبايد عقب بيفتيم. روي 
سخنم با جوان هاست و مس��ئوالن فرهنگي اي كه 
مي بينيم در ارتباط با رسانه هاي مجازي خيلي خواب 
هس��تند و اصاًل نمي خواهند به روز باشند و قدمي 
بردارند. نشسته اند، ببينند ديگران چه كار مي كنند تا 
همان كار را انجام بدهند و به موازات آنها پيش بروند. 
اين رويكرد هم حاال ضررهايي را متوجه ما مي كند 
و هم بعدها دودش به چش��م نس��ل هاي بعدي مان 

مي رود. به روز نبودن ضايعات سنگيني دارد. 
از باز كردن اين صفحه و بازخوردي كه از به 
اشتراك گذاشتن خاطراتتان با مخاطبان 

مي گيريد، رضايت داريد؟
اگر بخواهم صادقان��ه بگويم از هيچي بهتر اس��ت. 
چون از زماني كه خودم را بازنشسته كرده ام به لحاظ 
شرايطي كه برايم پيش آمده، طرد شده ام و با بيرون 
و با رسانه ها ارتباط چنداني ندارم. البته در مقاطعي 
هم با بهداشت زنان- سايت بهدخت- كار كرده ام، اما 
آنها كارهاي تخصصي خودشان را داشتند كه چندان 
با تجربه هاي كاري من هماهنگ نبود و خودم بيرون 
آمدم. به هر حال به اشتراك گذاشتن اين عكس ها و 

خاطرات از هيچي بهتر است.  
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هر فريم از عكس هايی كه در دوران دفاع 
مقدس گرفته ام بس�يار ارزشمند و در 
واقع گنجينه من است و آنچه باعث شد 
كتاب عكس هايم چاپ بشود، ديد زنانه 
به جنگ است. هر كدام از عكس ها از ديد 
يك زن گرفته شده و اين تفاوت فاحش 
كارهاي من با آثار ديگر عكاسان است

اصلي تري�ن مس�ئله ای ك�ه من و 
ش�هيداصغر وصال�ی از همديگر 
مي خواس�تيم، اين بود كه در كار 
همديگ�ر خيلي دخالت نداش�ته 
باش�يم، چون من خبرنگار بودم و 
ايشان فرمانده سپاه بودند. هر دو 
هم واقعًا ش�رافتمندانه روي قول 
خودمان ايستاديم، ولي همراهي 
و دركي كه ايشان از موقعيت  كاري 
من داشت، در بس�ياري از مقاطع 
گره گشا بود و راه را برايم باز مي  كرد

   سمانه صادقي
 راوي خاطراتي ك�ه در پ�ي مي آيد، عالوه ب�ر آنكه در 
زمره خبرن�گاران پرس�ابقه مقاطع انقالب اس�المي و 
دفاع مقدس است، همس�ر فرمانده شهيد اصغر وصالي 
نيز است. همين امر موجب گشته تا اين گفت و شنود در 
مواضع فراوان، نمادي از امتزاج اين دو خصوصيت باشد. 
آنچه پيش روي داريد، گفت و ش�نود ما با كاظم زاده در 
آستانه هفته دفاع مقدس ست. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
انق�الب و عم�وم عالقه من�دان را مفيد و مقب�ول آيد. 

      
نخس�ت بفرمايي�د نقطه اتصال ش�ما ب�ا حرفه 
خبرن�گاري در كدام بخ�ش از زندگي تان اتفاق 

افتاد؟
اگر زندگي را ب��ه دوره كودكي، جواني، ميانس��الي و پيري 
تقس��يم كنيم، مي ش��ود گفت نقطه اتصال م��ن با حرفه 

خبرنگاري در دوره جواني اتفاق افتاد. 
احتم�ال مي داديد ك�ه بتواني�د روزي وارد اين 
حرفه بشويد و به عنوان يك خبرنگار به فعاليت 

بپردازيد؟
در دوره نوجواني و دبيرستان حقيقتاً نه، ولي چون اين كار 
را دوس��ت داش��تم، در همان دوران اداي خبرنگارها را در 
مي آوردم و اگر بخواهم صادقان��ه بگويم، نه، هيچ وقت فكر 

نمي كردم روزی به عنوان يك خبرنگار به فعاليت بپردازم.
را  اداي خبرنگاره�ا  اينك�ه  از  منظورت�ان 

در مي آوردم، چيست؟
مثاًل مصاحبه مي كردم، عك��س مي گرفتم و به اين صورت 
اداي خبرنگارها را در مي آوردم. قبل از انقالب، در سال 56 
و 57 كه برای تحصيل به انگليس رفته ب��ودم، در آنجا هم 
دوست داشتم كه اداي اين كار را در بياورم لذا آنجا هم عكس 

مي گرفتم و مصاحبه مي كردم. 
در انگلس�تان در چ�ه رش�ته اي تحصي�ل 

مي كرديد؟
بع��د از ديپلم ب��ه آنج��ا رفت��م و داش��تم ALEVEL و 
پيش دانش��گاهي را مي خواندم كه انقالب ش��د و به ايران 

برگشتم. 
با توج�ه به عالقه ت�ان به حرفه خبرن�گاری، در 

انگليس دوره اي را هم گذرانديد؟ 
دوره خبرنگاري كه نه، ولي دوره عكاسي را چرا. چون كالجي 
ك��ه در آن درس مي خواندم، كالس ه��اي فوق برنامه براي 
عكاسي داشت كه در آنها شركت كردم. در اين كالس هاي 
حضوري با عكاسي با نور آشنا شدم كه خيلي خوب بود. البته 
عكاسي آنجا عكاسي صحنه و مدلينگ بود، ولي بد نبود و در 

آموختن عكاسي بر من تأثير داشت. 
ورودتان به حرفه عكاس�ي و خبرنگاري چگونه 

اتفاق افتاد؟
انقالب كه شد به ايران آمدم. در آن دوران قرار بود روزنامه 
»انقالب اس��المي« تأسيس بشود. كس��اني كه در روزنامه 
»انقالب اسالمي« بودند، بيش��تر بچه هاي خارج از كشور 
بودند و آنها به من اطالع دادند كه اگر مي خواهي كار روزنامه 
انجام بدهي، مي تواني به روزنامه »انقالب اسالمي«  بيايي. 
يادم است در فروردين 58 به عنوان عكاس وارد اين روزنامه 
شدم. يادم نيست كه اولين شماره روزنامه »انقالب اسالمي« 
 اواخر ارديبهشت چاپ شد يا اواخر خرداد، ولي بعد بني صدر 
تشخيص داده بود كه بايد روزنامه »انقالب اسالمي« چيزي 
شبيه به لوموند باشد كه عكس نداشت. براي همين عكاساني 
كه در اين روزنامه دور هم جمع شده بودند، پراكنده شدند 
و من هم به تحريريه، سرويس شهرستان ها رفتم و در آنجا 

مشغول به كار شدم. 
ش�خص ابوالحس�ن بني ص�در را در قامت يك 
مديرمسئول چگونه ديديد؟ وي داراي چه خصال 

و ويژگي هايي بود؟
من قبل از اينكه در روزنامه »انقالب اس��المي« مشغول به 
كار شوم، چند نوبت ايشان را در انگليس، فرانسه و جاهاي 
ديگر ديده بودم و تقريباً با خلق و خويش آشنا بودم. واقعيت 
اين اس��ت كه من به اين دليل كه آق��اي بني صدر صاحب 
روزنامه بود به آنجا نرفتم، بلكه به اين دليل رفتم كه كار خبر 
و عكاسي را دوست داش��تم و كاري به ايشان نداشتم، ولي 
همانطور كه اشاره كردم شخصيت آقاي بني صدر در روزنامه 
براي من ناش��ناخته نبود و از قبل و دوراني كه در انگليس 
تحصيل مي كردم و براي ديدن حضرت امام به نوفل لوشاتو 
مي رفتم، ايشان را مي شناختم كه هميشه يك موضع از باال 
داشت. در كل هم بني صدر با ما كه در تحريريه بوديم، خيلي 
برخورد كاري نداشت و بيشتر با دبيرهاي سرويس و سردبير 

آن موقع روزنامه آقاي نوبري، در تعامل بود. 
در اي�ن دوره ش�اخص ترين گ�زارش مكتوب يا 
تصويري  كه در مقام خبرن�گار تهيه كرديد، چه 

بود؟
شاخص ترين كارهاي من كارهايي بودند كه هيچ وقت چاپ 
نشدند. من با دكتر چمران راجع به امام موسي صدر و قذافي 
مصاحبه اي داشتم كه هيچ وقت چاپ نشدند. يك مصاحبه با 
آقاي خلخالي داشتم كه هيچ وقت چاپ نشد. يعني مطالبي 
كه دوست داش��تم و حرفي براي گفتن داشتند، هيچ وقت 

چاپ نشدند. 
علت مخالفت با چاپ آن خبرها چه بود؟

با خط مشي روزنامه همخواني نداشت. يادم است مصاحبه اي 
كه با دكتر چمران در مريوان گرفتم بعد از ماجراي پاوه بود. 
آن موقع آقاي قذافي يكي از پشتيبان هاي انقالب ما بود و 
چون دكتر چمران، در ربوده شدن امام موسي صدر، قذافي 
را مقصر مي دانس��تند، طبيعي بود كه اي��ن مصاحبه چاپ 
نشود. در كل براي خبرنگاري كه براي مدتي طوالني تهيه 
خبر و گزارش كرده باش��د، قطعاً پيش مي آيد كه گزارشي 
را بگويند برو تهيه كن، ولي وقتي كار انجام داده مي ش��د، 
مس��ئوالن آن را غيرقابل چاپ بدانند. م��ن در ابتدا از اين 
اتفاق خيلي ناراحت مي شدم، ولي در حال حاضر با توجه به 
تجربياتي كه دارم اين موضوعات را سياه و سفيد نمي بينم و 
به نظرم خاكستري است و بايد درباره شان بحث شود. چون 
معتقدم انسان بايد مسائل ديگري را هم در نظر بگيرد و نه 

فقط گزارشي را كه تهيه كرده است. 
با اين وصف وظيفه يك خبرنگار چه می شود؟

وظيفه خبرنگار انتقال صادقانه يك رويداد است و خبرنگار 
نبايد خودش جبهه گيري داش��ته باشد، بلكه بايد كارش را 
صادقانه انجام بدهد، ولي نتيجه اش خيلي مهم است، مثاًل 
در دوران جنگ كه گزارش تهيه مي كرديم، يادم است كه 
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