
   احمدرضا صدری
اردشیر زاهدی، چهره متنفذ و نامور دوران حاکمیت 
پهلوی دوم، در روز پنج  شنبه 27 آبان 1400 و در 93 
سالگی، روی از جهان برگرفت. این فقدان در فضای 
رس�انه ای جهان، بازتابی نمایان داشت و گرایشات 
گوناگون سیاس�ی، به این مناس�بت واکنش هایی 
متفاوت نش�ان دادند. با این همه  می ش�د دریافت 
که ای�ن بازتاب ها، بی�ش از آنکه ب�ه نقش آفرینی 
سیاس�ی وی در مقط�ع پی�ش از انقاب اس�امی 
مربوط باش�د، به مواضع سیاس�ی وی در واپسین 
فصل حیات بازمی گ�ردد. به ه�ر روی، او اینک به 
تاریخ پیوس�ته اما جریان تحلیل حیات سیاس�ی 
وی، همچن�ان در کانون توج�ه تاریخ پژوهان قرار 
خواهد داش�ت. مقال پی آم�ده، در صدد اس�ت تا 
با اس�تناد به پاره ای روایات و تحلیل ها، س�ه نقطه 
عطف تاریخی، در حیات سیاس�ی اردشیر زاهدی 
را، بازخوان�د: مش�ارکت در کودت�ای 28 م�رداد 
1332، تاش وی برای مهار انق�اب 1357 و نهایتًا 
مواضعی ک�ه وی در آخرین س�الیان عمر خویش، 
اعام نمود. مس�تندات این نوش�تار، ب�ر تارنمای 
پژوهشگاه تاریخ معاصر ایران وجود دارد. امید آنکه 
محققان و عموم عاقه مندان را، مفید و مقبول آید. 

    
   فصل نخست: مشارکت فعال در کودتای 28 

مرداد 1332
اردشیر زاهدی، تحصیلکرده امریکا بود. به دلیل شرایط 
خانوادگی و در دوران تحصیل، تصور می کرد که تا پایان 
حیات، در کشور عموسام خواهد زیس��ت! با این همه 
پس از انتصاب رئیس دانشکده یوتا به سرپرستی نهاد 
اصل 4 ترومن در ایران، زمینه بازگشت وی فراهم شد. 
او در این دوره از حیات خویش، ی��ک فراز مهم دارد و 
آن، مشارکت فعال در کودتای 28 مرداد 1332 است. 
رویدادی که بخت او را برای نیل به مراتب باالی سیاسی 

و اقتصادی گشود! عادل فاریابی پژوهشگر تاریخ معاصر 
ایران، این فصل از حیات اردش��یر زاهدی را، به ترتیب 

ذیل تحلیل کرده است:
»اردش��یر زاهدی پس از ورود به ایران، وقت خود را با 
سفر به شهرهای ایران می گذراند اما چند عامل باعث 
ورود او به فعالیت بوروکراتیک ش��د: استقالل مالی از 
پدر و آش��نایی محمدرضا پهلوی ب��ا وی و همچنین 
درخواس��ت همکاری دکت��ر هریس ریاس��ت اصل 4 
ترومن در ایران، س��بب ش��د تا وی وارد کمیس��یون 
مش��ترک ایران و امریکا، برای بهبود امور روس��تایی 
)اصل 4( شود. اردش��یر زاهدی در راستای فعالیت، به 
معاونت و همچنین خزانه داری کمیس��یون مشترک 
ای��ران و امریکا، ب��رای بهبود امور روس��تایی منصوب 
ش��د. زاهدی با به کارگیری تعدادی از نیروهای ایرانی 
و امریکایی، دس��ت به یک سلس��له کارهای عمرانی 
در قالب برنامه های اصل 4 زد. مورد قبول واقع ش��دن 
فعالیت های اردشیر زاهدی توسط محمدرضا پهلوی، 
سبب شد تا شاه نشان درجه س��وم تاج را به او بدهد. با 
ش��روع اختالفات شاه و مصدق، بر س��ر برخی مسائل 
به خص��وص نفت، اردش��یر زاهدی به تبعی��ت از پدر، 
مخالفت با مص��دق را در پیش گرف��ت. این اختالفات 
س��بب ش��د تا اردش��یر زاهدی، از اصل 4 جدا شده و 
فعالیت های کودتایی و ضدمصدقی را در پیش گیرد. با 
تشدید بحران در زمامداری محمد مصدق، طرفداران 
ش��اه که جان و منافع خ��ود را در خط��ر می دیدند، با 
همکاری نیروهای انگلیس��ی و امریکایی، نقشه کودتا 
علیه مص��دق را طراحی کردن��د. از س��ردمداران این 
کودتا، فضل اهلل زاهدی و پسرش اردشیر زاهدی بودند. 
خاطرات کرمیت روزولت، حضور فعال اردشیر زاهدی 
را با نام مصطفی و ویسی، در جریان عملیات کودتای 
تهران نشان می دهد و مشخص می سازد که مأموریت 
امریکایی زاهدی، پوشش��ی برای اس��تتار حضور وی 
)کرمیت روزول��ت( در تهران و مش��ارکت در عملیات 

سیا بوده اس��ت. قبل از ش��روع عملیات و پس از اتمام 
حجت فضل اهلل زاهدی با نظامیان و دس��ت اندرکاران 
کودتا، تصمیماتی اتخاذ شد. اردشیر زاهدی می گوید: 
تصمیماتی که اتخاذ ش��د، یکی این ب��ود که از فرمان 
نخست وزیری پدرم، تعداد زیادی عکس گرفته شود و 
این عکس را برای تمام روزنامه  ها و مجالت و همچنین 
ادارات بفرستم و این وظیفه برعهده من قرار گرفت!... 
او وظیفه دیگری نیز داشت: تصمیم بر این شد که من 
از طرف پدرم، با نماین��دگان خبرگزاری های خارجی 
مصاحبه کنم و آنها را در جریان وقایع بگذارم!... در ادامه 
اردشیر زاهدی در داخل تهران و نیز با انجام مسافرت 
به سایر ش��هرها، هماهنگی های نهایی را جهت وقوع 
کودتا انجام داد، که سرانجام با اتحاد مخالفان داخلی 
و خارجی، به س��رنگونی محمد مصدق منجر ش��د. به 
یمن زحمات فضل اهلل و اردش��یر زاهدی برای پیروزی 
این کودتا، پس از بازگشت مجدد محمدرضا پهلوی به 
کشور، پدر و پسر پاداش ویژه ای از سوی شاه دریافت 
کردند: فضل اهلل زاهدی به عنوان نخست وزیر و اردشیر 
زاهدی ابتدا به عنوان مشاور مخصوص نخست وزیر و 
سپس به عنوان آجودان مخصوص شاه برگزیده شد. از 
این پس اردشیر زاهدی به دوست و محرم شاه تبدیل 
ش��د و در هر مراسمی، در کنار ش��اه حضور می یافت. 
نزدیکی اردش��یر زاهدی به شاه و آش��نایی با خانواده 
سلطنتی، سبب شد تا وی در 2۰ ش��هریور 133۶، با 
شهناز پهلوی دختر محمدرضا پهلوی ازدواج کند. این 
ازدواج سبب افزایش قدرت و نفوذ اردشیر زاهدی، در 
دستگاه حکومتی پهلوی شد. در سال 1338 اردشیر 
به عنوان به عنوان نماینده شاه و سرپرست دانشجویان 
خارج از کشور، انتخاب ش��د و به اروپا رفت و در همان 
سال، سفیر شاه در امریکا ش��د و به مدت دو سال، در 
این س��مت باقی ماند. اما به دو علت مأموریت زاهدی 
در امریکا به پایان رس��ید: اول: نارضایتی و حساسیت 
دانشجویان نسبت به زاهدی، که موجب اعتراض علیه 

زاهدی تحصیلکرده امریکا بود. به دلیل 
ش�رایط خانوادگی و در دوران تحصیل، 
تص�ور می کرد ک�ه ت�ا پایان حی�ات، در 
کشور عموسام خواهد زیست! با این همه 
پ�س از انتصاب رئیس دانش�کده یوتا به 
سرپرس�تی نهاد اصل 4 ترومن در ایران، 
زمینه بازگش�ت وی فراهم شد. او در این 
دوره از حیات خویش، یک فراز مهم دارد 
و آن، مشارکت فعال در کودتای 28 مرداد 
است. رویدادی که بخت او را برای نیل به 
مراتب باالی سیاسی و اقتصادی گشود!

3 نقطه عطف تاریخی، در حیات سیاسی اردشیر زاهدی

»دهان مرا باز نکنید!«
 به مثابه یک تکیه کالم 20 ساله

وی شد و دوم: اردشیر در دوران دولت امینی، سفیر 
ایران در امریکا بود و از طریق دوس��تان امریکایی 
خود، در جهت ح��ذف امینی ت��الش می کرد. از 
همین  رو وی در اسفند 134۰ به تهران فراخوانده 
شد. پس از بازگش��ت به ایران، وی به درخواست 
عباس آرام وزیر امور وزیر خارجه در دولت اسداهلل 
علم، به س��فیر کبیری ایران در لندن منصوب شد 
و به مدت چهار س��ال )از ش��هریور 1341 تا آذر 
134۵(، در این س��مت مش��غول فعالیت بود. در 
س��ال 134۵ با حمایت ش��اه و امیرعباس هویدا 
نخست وزیر وقت، اردش��یر زاهدی به سمت وزیر 
امور خارجه منصوب شد. این انتصاب نشانه توجه 
محمدرضا پهلوی به او ب��ود چراکه در این زمان او 
و ش��هناز دختر ش��اه، از یکدیگر جدا شده بودند. 
اردش��یر در نقش وزیر امور خارجه، س��عی بر این 
داش��ت که با دور زدن نخست وزیر، ش��اه به طور 
کامل در جریان روابط خارجی و امور دیپلماس��ی 
قرار گیرد. در دوران وزارت اردشیر زاهدی، ایران با 
همسایه شمالی )شوروی سابق( روابط دیپلماتیک 
متعادل برقرار کرد و با تقوی��ت پیمان همکاری و 
عمران منطق��ه ای، روابط ایران وض��ع معقولی به 

خود گرفت...«. 
   فصل دوم: تاش گس�ترده ب�رای مهار و 

سرکوب انقاب 1357
اردش��یر زاهدی به گاه باال گرفتن ام��واج انقالب 
اسالمی در سال 13۵7، به ایفای نقشی مشابه آنچه 
در مرداد 1332 انجام داده بود، پرداخت. با این همه 
عالئمی در دست اس��ت که او این دوره را، با سال 
1332 متفاوت می دید و نس��بت به وصول نتیجه 
مطلوب از البی های خود در امریکا، امید چندانی 
نداش��ت. هم از این رو حتی به رویداد هایی مانند 
س��فر هایزر به تهران، به دیده تردید می نگریست! 
محمدرضا چیت سازیان پژوهش��گر تاریخ معاصر 

ایران، در این باره چنین آورده است:
»در هنگامه انقالب اس��المی و در حالی که رژیم 
پهلوی آخرین روزهای عمر خود را سپری می کرد، 
اردشیر زاهدی تالش بسیاری برای حفظ و بقای 
س��لطنت به خرج داد. وی در این مس��یر کوشش 
نمود از روابط حسنه ای که با برخی سیاسیون در 
واشنگتن پیدا کرده است، بهره جوید. او برای حفظ 
سلطنت، با برژینسکی- که نظریه پردازی بنام در 
عرصه سیاست خارجی بود و در آن هنگام مشاور 
امنیت ملی امریکا به حس��اب می آم��د- دیدار و 
گفت وگو کرد. زاهدی برای جلوگیری از فروپاشی 
رژیم، حتی با خود کارتر نی��ز دیدار کرد. او پس از 
این دو دیدار، برای تغییرات س��ریع و بنیادی، به 
تهران بازگشت و برنامه و سیاست های رهبران کاخ 
سفید را، با شاه در میان گذاشت. زاهدی برای شاه 
از حمایت های کارتر گف��ت و اینکه رئیس جمهور 
امریکا از وی خواسته تا به شاه بگوید محکم بایستد 
و هر آنچه را در راستای حفظ سلطنت مصلحت و 
مقتضی می داند، انجام دهد. از جمله مس��ائلی که 
کارتر با زاهدی در میان گذاش��ته بود، این مسئله 
بود که به ش��اه قوت قلب دهد و به او بگوید نگران 
شعار رعایت حقوق بشر در ایران نباشد! البته کارتر 
سیگنال های متناقضی به ش��اه می داد چراکه در 
حرف و پش��ت صحنه از او حمایت می کرد اما در 
مصاحبه های رسمی و اظهارات دیپلماتیک خود، 
رویکرد دیگ��ری در پیش می گرفت و خواس��تار 
خودداری از هرگونه ش��دت عمل و خونریزی بود. 
به تعبیر خود زاه��دی امریکایی ه��ا در این برهه 
حس��اس، دچار نوعی س��ردرگمی نیز شده بودند 
به نحوی که سازمان ها و مقام های امریکایی، هیچ 
برنامه مشخصی نداشتند و نمی دانستند در مقابل 
سیل خروشان انقالب، چه رفتاری در پیش گیرند. 
البته موضوعی دیگر نیز، این مسئله را تحت الشعاع 
قرار داده بود و آن هم انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا بود. مس��ئله به این ترتیب بود که تهران در 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا، از نامزد حزب 
جمهوریخواه حمایت کرده بود، در حالی که کارتر 
برنده انتخابات شد! هرچند زاهدی خود می گفت 
برای تهران تفاوت��ی نمی کند ک��ه رئیس جمهور 
ساکن کاخ سفید دموکرات باشد یا جمهوریخواه، 
اما در عم��ل این طبیعی ب��ود که جیم��ی کارتر 
دموکرات، پس از پیروزی بر رقیب جمهوریخواه، 
سیاست دوگانه ای در قبال ش��اه و زاهدی دنبال 
 کند. زاهدی خود حتی به هدف هایزر در س��فر به 
ایران، با دیده شک و تردید می نگریست! به همین 
دلیل بود که وی از محمدرضا خواست ژنرال هایزر 
را بازداشت و روانه زندان کند. پس از حضور اردشیر 
زاهدی در ایران، وی امیدوار بود تا با همراهی برخی 
از فرماندهان نظامی و افس��ران ارتش و همچنین 
صاحب منصبان اقتصادی و دیگر دست اندرکاران 
کشوری، شاه را بر اوضاع کشور مسلط کند و اقتدار 
از دس��ت رفته را بازنماید. او حت��ی در مقطعی در 
تهران، به تأسی از پاکروان رئیس پیشین ساواک، 
از شاه خواس��ت تهران را ترک نکند چراکه بر این 
باور ب��ود در صورت خروج ش��اه از کش��ور، وقایع 
کودتای 28 م��رداد 1332 دیگر تک��رار نخواهد 
شد و ارتش در حمایت از ش��اه، وارد عمل نخواهد 
شد! زاهدی تا آخرین روزهای حضورش در ایران، 
با مقام های امریکای��ی در ارتباط بود و تالش های 
بسیاری برای حفظ رژیم شاهنشاهی انجام داد اما 
در نهایت هنگامی که دید موج انقالب سهمگین تر 
از آنی است که بتوان جلو آن ایستاد، فرار را بر قرار 
ترجیح داد و از کش��ور گریخت! به عبارت واضح تر 
س��ناریویی که او به دنبال تحقق آن بود، مقابله با 
انقالبیون از طریق زور و سرکوب بود، که با مقاومت 
انقالبی مردم به شکست انجامید. زاهدی که توسط 
وزیر امور خارجه دولت بختیار، از کار برکنار شده 
بود، به امریکا رفت و 12 نفر از کسانی را که با وی 
مخالف بودند از س��فارت بیرون کرد. اما این پایان 
کار نبود و کارمندان س��فارت به واسطه بازگشت 

او، دس��ت به تحصن زدند و خواس��تار اخراج او از 
س��فارت ش��دند! آنها در همین ارتباط، بیانیه ای 
را به محضر رهب��ر انقالب ارس��ال کردند و در آن 
مش��روعیت دولت بختیار و صاحب منصبان رژیم 
پهلوی را، به چالش کشیدند! آنها در این بیانیه از 
اردشیر زاهدی، به عنوان سفیری فاسد یاد کردند 
که تالش می کند تا در مقابل انقالب مردمی ایران 
بایستد. سرانجام در روز 22 بهمن، اردشیر زاهدی 
سفارت ایران را ترک کرد و اس��ناد مهمی را نیز با 
خود برد! در نهایت با تشکیل دادگاه های انقالب، 
حکم اعدام غیابی اردشیر زاهدی، توسط آیت اهلل 
صادق خلخالی صادر ش��د. بدین ترتیب تاریخ این 
بار، برای زاهدی تکرار نشد و وی نتوانست شاه را با 

کمک واشنگتن، دوباره به قدرت بازگرداند...«. 
   فصل سوم: مواجهه قاطع با سیاست های 
امریکا در قب�ال ای�ران، در دو ده�ه پایانی 

حیات
اردش��یر زاهدی پس از سقوط س��لطنت در ایران 
تا پایان دهه 7۰ شمسی، بیش��تر سرگرم فعالیت 
اقتصادی خویش بود و گاه و بیگاه نیز، با رسانه های 
فارسی زباِن خارج از کشور، مصاحبه می کرد. با این 
همه از آغاز دهه 8۰، مخاطبان از او، دیدگاه هایی 
متفاوت درباره گردن فرازی ه��ا و باج خواهی های 
امریکا از ایران، می ش��نیدند. او رفته رفته، دامنه 
این اعتراضات را توس��عه داد و در س��الیان پایانی 
دهه 9۰، آن را به اوج رس��اند. محمدرضا کائینی 
پژوهش��گر تاریخ معاص��ر ای��ران، در مقطع طرح 

گسترده اعتراضات زاهدی، در یادداشتی نوشت:
»اردش��یر زاهدی در این روزها، مانند کسی است 
که می خواهد چیزی را فریاد کند اما از سوی دیگر 
نمی تواند در گفت وگوهای رس��می، همه چیز را 
هم روی دایره بریزد، یا جزئیات بس��یاری از قضایا 
را بازگوی��د! تکیه کالمش در خ��الل این بحث ها، 
این اس��ت که دهان مرا باز نکنی��د! همه می دانند 
که او و پدرش، در عداد بازکنندگان پای امریکا به 
ایران، به مفهوم موس��ع این عبارت بوده اند و ایضاً 
کمتر کسی مانند خود اردشیر، با رجال سیاسی، 
اقتصادی و حتی هنری امریکا پالوده خورده و حتی 
با آنان مراودات نزدیک و آمد و ُشد خانوادگی پیدا 
کرده است. با این همه جای این پرسش است، که 
او در پی این بُر خوردن ده ها ساله، از چه چیز بیم 
دارد که در 93 سالگی و اندوختن تجربیات بسیار، 
آن را به هر بهانه ای فریاد می کند؟ به این  پرسش 
می توان دو پاس��خ داد. یکی به س��بک دایی جان 
ناپلئون های وطنی که طرف در صدد بازپس گیری 
امالک مصادره ای خود یا ُمردن در ایران است، که 
البته منطقی است سخت لَنگان! چه اینکه اردشیر 
نه معط��ل و نیازمنِد اموال برج��ای مانده خود در 
اینجاس��ت و نه حتی در این س��نین- ک��ه پایین 
آمدن از چند پله، برای��ش به قیمت زمین خوردن 
و شکستن کتف و تحمل بخیه های مختلف تمام 
می شود- آمادگِی وزر و وبال مهاجرت را دارد! سویه 
دیگر ماجرا اما، منطقی تر به نظر می آید. او سالیان 
دراز شاهد تحمیل و استیالی امریکا و انگلیس بر 
این  ُملک بوده و جوانبی در پرده از آن را، در ذهن 
دارد که بسا از آنها را هنوز بازنگفته است. هم از این 
روی است که این قلم دو  جلد خاطرات نشر یافته 
از وی را، چن��دان جدی نمی گیرد و یا دس��ت کم 
بخش های نانوشته یا منتشر نش��ده آن را، مهم تر 
از آنچه عرضه شده می بیند. البته سیر کلی سلطه 
انگلیس و امریکا بر این دیار را همگان می دانند اما 
یحتمل او در جزئیات قضایا، ش��اهد داستان ها و 
ماجرا هایی بوده که پس از سال ها، تداعی آن ضمیر 

و وجدان وی را به درد می آورد...«. 
  ...و کام آخر!

انتشار خبر درگذشت اردشیر زاهدی در عصرگاه 
27 آبان، آب سردی بود بر مواضع آنان که سخنان 
زاهدی در پایان حیات را، به طمع بازگشت به ایران 
و بازیابی ثروت مصادره ش��ده اش می انگاش��تند! 
محمدرضا کائینی در پی درگذشت واپسین سفیر 
ای��ران در امریکا و تحلیل رویکرد وی در س��الیان 
پایانی حیات، یادداشتی به شرح ذیل منتشر کرد:

»شاهکار خلقت آدمیزاد توسط پروردگار، آن است 
که انسان در هر سن و موقعیت، می تواند کالً یا جزئاً، 
از پوسته خویش به درآید و به حق طلبی، آزادگی و 
جوانمردی رو کند! اردش��یر زاهدی نه بی پول بود، 
نه بی اس��م و رس��م و نه به توّهم برخی کوته فکران 
داخلی، در پی بازگش��ت به ایران و تصاحب اموال 
مصادره ش��ده اش و نه حتی م��رگ در آن. )یکی از 
دوستان مشترک خبر داد که چند روز پیش، سنگ 
قبرش را نیز س��فارش داده بود!(. او می توانس��ت با 
تمسک به مرده ریگ سلطنت، هر روز صدرنشین 
تلویزیون های طاق و جفت محور عبری-عربی شود 
و در میان رمیدگان از کش��ور و مردم، جنت مکان 
باقی بماند! با این همه زاهدی از حدود دو دهه قبل، 
نفرت خود از باج خواهی های امریکا از ایران را، علنی 
کرد! هنگامی که دریافت عموس��ام با خام اندیشی، 
در صدد تحمیل » شازده کندذهن « به ایران است، 
به تشدید این اعتراض پرداخت و با شهادت سردار 
قاسم سلیمانی، آن را به اوج رساند! چیزی که احتماالً 
نشنیده اید، این است که پس از انتشار فایل صوتی 
محمدجواد ظریف در گفت وگو با س��عید لیالز، به 
یکی از دوس��تان گفته بود: م��ن در اینجا به قیمت 
تحّمل این همه توهین، از قاسم سلیمانی دفاع کردم، 
چطور در داخل ایران، عده ای از مسئوالن رسمی، 
به او بد و بیراه می گوین��د؟...  آدم ها هر قدر هم که 
گذشته ای پر فراز و نشیب داشته باشند، به واپسین 
گام حیات خویش، در تاریخ می پایند و زاهدی نیز، 
از این قاعده مستثنی نیست. هم از این روی است که 
در پی انتشار خبر مرگ او، دوستان سابق ذمش را 
می گویند و دوستان انقالب و نظام اسالمی، مدحش 
می کنند، مدح واپسین فصل از زندگی اش را. یادش 

گرامی باد...«. 

هم�ه می دانند که اردش�یر زاهدی و 
پدرش، در ع�داد بازکنن�دگان پای 
امریکا به ایران، به مفهوم موسع این 
عبارت بوده ان�د و ایضاً کمتر کس�ی 
مانن�د خ�ود او، ب�ا رجال سیاس�ی، 
اقتصادی و حتی هنری امریکا پالوده 
خورده و ب�ا آنان م�راودات نزدیک و 
آمد و ُشد خانوادگی پیدا کرده است! 
با این همه جای این پرسش است، که 
او در پی ای�ن بُر خوردن ده ها س�اله 
و اندوخت�ن تجربیات بس�یار، از چه 
چیز بیم داش�ت که در 93 س�الگی، 
آن را ب�ه هر بهانه ای فری�اد می کرد؟
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پیامدهای جنگ تحمیلی بر سوریه
 در آیینه یک سفرنامه

آیینه ای در برابر
 زنان جنگ زده! 

   شاهد توحیدی 
اثری که هم اینک 
آن  معرف��ی  در 
س��خن م��ی رود، 
شامل روایتی است 
ن��اب از وضعی��ت 
زن��ان جن��گ زده 
سوری، که شاید به 
این انسجام و دقت، 
برای نخس��تین بار 
اس��ت که منتش��ر 
می ش��ود. زه��ره 
یزدان پناه قره تپه نویس��نده این گزارش، با س��فر 
به مناطق اس��تقرار س��وژه های کت��اب خویش و 
تحقیق درباره آنها، حقایقی شنیدنی و تکان دهنده 
را، از ش��رایط این زنان ارائه کرده است. مؤلف در 
دیباچه ای بر این دفتر- که از سوی دفتر مطالعات 
جبهه فرهنگی انقالب اسالمی نشر یافته- در باب 

موضوع پژوهش خود، چنین آورده است:
»پرسش اصلی در این سفِر جست وجوگرانه و پژوهش 
برای ن��گارش مطالب کتاب، این ب��ود: جنگ تحمیل 
شده به مردم سوریه، چه تبعاتی بر زندگی زنان سوری، 
با ادیان و مذاهب و قومیت های مختلف داشته است؟ 
چگونه زندگی ش��خصی و خانوادگی این زنان، متأثر 
از این جنگ تحمیلی ق��رار گرفته اس��ت و زنان، چه 
خاطراتی از این وضعیت دارند؟ بدون شک، یافته های 
چنین پرسشی، نه تنها روایت مظلومیت زنان سوری 
در جنگ تحمیلی بر سوریه اس��ت، بلکه بیانگر عمق 
جنایت های دش��منان س��وریه و مردم آن هم خواهد 
بود. وقتی که نام زن به میان می آید، بالطبع در کنارش 
مسئلۀ خانواده مطرح می شود، یعنی همسر و فرزندان 
و همچنین دیگ��ر اعضا مانند پ��در، م��ادر، خواهر و 
برادر. در این جس��ت وجو اما به علت حضور نیروهای 
ایرانی در س��وریه، رد پ��ای فعالیت های آنه��ا هم در 
عرصه های مختلف آشکار می شود... ماجرای اعزام هایم 
و کش وقوس های آن هم بماند، که خودش قصه  هایی 
شیرین دارد و گاهی هم تلخ. باالخره سفرهایم با همۀ 
دشواری هایش انجام شد، دشواری  هایی که کمترینش 

می توانست س��ختی خوِد مصاحبه با راوی  هایی باشد 
که هر کدام اوض��اع و احوال خاصی داش��تند. به رغم 
همۀ مش��کالتی که در طول روایت های کتاب، فقط 
به بعض��ی از آنها آن هم به اختصار اش��اره می ش��ود، 
این سفر قسمت های شیرینی هم داش��ت. یکی از به 
یاد ماندنی  ترین قسمت این س��فرها، حضور در میان 
مردم شیعه، ُس��ّنی، علوی و مس��یحی بود که ادیان، 
مذاهب و فرهنگ های مختلفی داش��تند. ساعت  ها با 
پشتکار برای ثبت روایت آنها تالش می کردم، تا صدای 
مظلومیت شان را، به گوش مردم صلح طلب، حقیقت جو 
و آزادی خ��واه جهان برس��انم. این ت��الش از این باب 
ش��یرین بود، که هم آدم های جدیدی یافته بودم، که 
می توانستم آنها را هم از صمیم قلب دوست شان داشته 
باشم و هم اینکه دقیقاً در تقابل با تبلیغات سوء دشمن 
مشترک شان بود، که قصد ایجاد اختالفات بین مذاهب 
را داش��ت. به هر حال، به رغم همۀ این اوضاع و احوال، 
سعی شد این روایت  ها به همراه اسنادی مانند صوت، 
مصاحبه ها، عکس های راویان و مشخصات کامل شان، 
برای حفظ در آرشیو س��ندها، ثبت شوند و سپس به 
نگارش درآیند. برای حفظ س��ندیت متن های پیاده 
شده از مصاحبه های ضبط ش��ده نیز، نویسنده سعی 
کرده صوت هم��ۀ مصاحبه  ها را پیاده کن��د، تا از این 
بابت هم اطمینان خاطر حاصل ش��ود. کتاب پیش رو 
و مصاحبه  ها و خود س��وژه ها، هر کدام به خودی خود 
می تواند موضوع ساعت  ها کارگاه انتقال تجربه باشد، 
که به زعم نویس��نده، فصل جدیدی در چگونگی ثبت 
تاریخ شفاهی می گش��اید، فصل جدیدی که می تواند 
ثبت تاریخ ش��فاهی در موقعیت بُحران نامیده شود، 
هرچند به دلیل گسترده بودن دریای روایت ها، به ویژه 
روایت های مقاومت در س��وریه، این منقوالت ناتمام 
هستند و گفته های این کتاب، فقط گوشه ای از صدای 
زنان راوی جنگ در سوریه است. نویسنده به استان  ها و 
شهرهای مختلف سوریه سفر کرده است، تا روایت های 
هر سفر را تکمیل کند. روایت  ها به ترتیب زمانی، به طور 
جداگانه و در دو بخش مجّزا مرتب شده اند. بخش اول، 
خاطرات سفر سال2۰17، مصادف با پاییز و زمستان 
139۶ و بخ��ش دوم، وقایع س��ال 2۰18 مصادف با 
تابستان 1397 است، که به نگارش درآمده است. هر 
بخش شامل 11 فصل است. ضمن اینکه حاشیۀ این 
سفرها، بسیار پُرمالت، جذاب، گاهی شیرین تر و گاهی 
تلخ تر از خود متن بوده اند! نگارنده س��عی کرده فقط 
برخی از آنها را، در البه الی روایت راوی  ها و نوش��ته  ها 
بگنجاند. به رغم همۀ اینها، راوی این سطور هنوز معتقد 
است که این بضاعت قلم نگارنده بوده است، که به یقین 

ُمبَّرا از کاستی نخواهد بود...«

   نمایی از زنان جنگ زده سوری


