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هشت سال دفاع مقدس ابعاد گوناگونی داشت که 
تا کنون بسیاری از آنها مغفول مانده و تا کنون به آنها 
پرداخته نشده است. یکی از این صفحات ورق نخورده، 
موضوع انتخابات در جبهه هاس��ت. رقابت و اختالف 
سلیقه در ذات انتخابات است و وقتی این موضوع در 
میدانی همچون جنگ مطرح می شود، جالب و قابل 
تامل است. رفتن پای صندوق رای در شهر و روستا، 
یک چیز است و رای دادن در خط مقدم نبرد -آنجا 
که مرگ همچون هوا س��یال و همچون خاک زیر پا، 

قابل لمس است- چیز دیگری است.
رزمن��دگان معتق��د بودند ک��ه در دو جبهه باید 
تاثیرگذار بود هم در مقابل دشمن و جنگ تن به تن، 
هم در پای صندوق های رآی و شرکت در انتخابات، 
آنها این حماس��ه عظیم را تکلیفی می دانس��تند که 
بر همه واجب بود ،ش��هدا به معن��ای واقعی بر روی 

انتخابشان حساس بودند. 
نزدیک ش��دن موعد بزرگترین حماسه سیاسی 
کش��ور ما را بر آن داش��ت تا با چند تن از رزمندگان 
دفاع مقدس به گفت وگو نشس��ته و از حال و هوای 

جبهه ها در ایام انتخابات جویا شویم.
*در انتخابات اخالص قبله نمای رزمندگان 

بود
غالمرض��ا کاج رزمن��ده دوران دف��اع مقدس از 

انتخابات در جبهه ها می گوید:
آن کسانی که روزگاری با میدان های مین دشمن 
دس��ت و پنجه نرم کرده اند می دانند که آن روز ها 
همه دغدغه ی حضور در انتخابات را داش��تند، همه 
ش��ور رفتن به پای صندوق های رأی و همه در تب 
و تاب ش��رکت در این امر سرنوش��ت ساز بودند. اما 
قبل از هر چیز آنچه مهم بود سربلندی، ایستادگی و 
برافراش��تگی ایران بود زیرا هر رزمنده با حضور خود 
در پای صندوق های رأی احساس می کرد کشورش 
گامی به سمت پیشرفت حرکت می کند، فکر می کرد 
که با رأی خود می تواند یک بار دیگر استقالل خود را 
فریاد بزند و می دانست که رأی دادن یعنی پشتیبانی 
از خویش��تن خویش، رأی دادن یعنی گام برداشتن 
در جهت س��ازندگی و رأی دادن یعنی نا امید کردن 
دش��منان از اهداف پلید و شومشان. شهیدان نگاهی 
به خطوط مقدم داش��تند تا مبادا دشمن قصد پاتک 
داشته باشند و نگاهی به اوضاع سیاسی کشور تا مبادا 
نامحرم��ان داخلی و خارجی قصد بر هم زدن اوضاع 
کشور را در مواقع حس��اس داشته باشند.رزمندگان 
از ج��ان و دل مایه می گذاش��تند تا هم دش��من را 
ب��ا عملیات هایی چون فت��ح المبین و بیت المقدس 
از س��رزمین ایران بیرون کنند و هم چهار گوشه ی 
حواس شان را جمع می کردند تا آنانی که فریبکارانه 
و با عملیات های روانی باعث شک و دو دلی و تفرقه 
در شهر ها می شدند بشناسند و با آنها مقابله کنند.

هی��چ یادمان نم��ی رود در خطوط مقدم که  هر 
لحظه با انواع سالح ها  جان رزمندگان تهدید می شد 
اما برای صندوق های رأی صف می کشیدند تا انگشت 
خ��ود را با رنگ انتخابات رنگین کنند. در قرارگاه که 
هر لحظه ممکن بود سر و کله ی هواپیما های دشمن 
پیدا ش��ود می ایستادند تا با شور و شعف نام خود را 
در برگ��ه های انتخابات بنویس��ند و در اردوگاه ها و 
عقبه های جبهه که خطر شلیک توپ خانه های دور 
برد دشمن وجود داشت منتظر می ماندند تا رأی خود 
را ب��ه صندوق بیندازند و این تکلیفی را که بر دوش 

خود احساس می کردند ادا نمایند.
همان گونه که از جان گذشتگان جبهه ها گوش 
به فرمان امامشان بودند و با فرمان رهبرشان دست و 
س��ر و پای خود را در طبق اخالص می گذاشتند ،در 
صحنه های سیاس��ی نی��ز گوش به فرم��ان آن قائد 
عظیم الشأن بودند. برای شرکت در انتخابات سر از پا 
نمی ش��ناختند و حضور در پای صندوق های رأی را 
تکلیف که نه واجب می دانستند زیرا آنها می دانستند 
که رأی آنها تیری است به قلب دشمنی که نمی خواهد 
ایران س��ری در بین سرها داشته باشد، آنها احساس 
می کردند که استعمار گران و زور گویان جهانی خوش 
ندارند ایران حرفی برای گفتن داشته باشد و به وضوح 
می دیدند که رأی آنها تیری است در چشمان آنانی که 
نمی خواهند جمهوری اس��المی در اقتصاد، سیاست 

ش��اید یک��ی از بزرگترین 
مجموعه ه��ای فرهنگی که در 
طی س��الهای اخیر پایه گذاری 
شده، باغ موزه دفاع مقدس در 
تهران باش��د که بیش از آن که 
توصیف کردنی باش��د، دیدنی 
است. یکی از بخش های این باغ 
موزه که به تازگی به بهره برداری 
رسیده است، کتابخانه تخصصی 

دفاع مقدس است. 
بخش  مس��ئول  رضای��ی 
فرهنگی و هن��ری باغ موزه در 
گفت و گو با کیهان، درباره هدف 
تاسیس این کتابخانه می گوید: 
هدف اصل��ی و بنیادینی که از 
ایجاد و تجهیز کتابخانه دنبال 
می ش��ود این اس��ت ک��ه این 
مکان به یک قرارگاه فرهنگی و 
مطالعاتی در حوزه دفاع مقدس 
تبدیل شود . از آنجایی که جنگ 
اس��تکبار جهانی ب��ا تمام توان 
رزم��ی خود علیه انقالب نوپای 
ما با تمام مظلومیتش عالوه بر 
دستاوردهای گرانبهایی که در 
جبه��ه ها برای ما حاصل ش��د 
یک بعد عمیق فرهنگ س��ازی 
را نیز ایجاد کرد که این احساس 
بحم��داهلل تا ب��ه امروزجاری و 
پایدار اس��ت ب��ه همین خاطر 
ما قص��د داریم پزوهش��گرانی 
ک��ه در عرص��ه ه��ای مختلف 
دفاع مقدس فعال هستند مانند 
نویسندگان ، محققین ، راویان و 
حتی پیشکسوتان جنگ بتوانند 
به راحتی ب��ه یک منبع بالنده 
و وس��یعی از تمامی کتبی که 
ت��ا به امروز چاپ ش��ده و یا در 
حال چاپ است دسترسی پیدا 
کنند و ما توانسته باشیم از این 
طری��ق راه را ب��رای محققین و 
پژوهشگران این عرصه باز کنیم 
. به همین خاطر این مجموعه 
در اردیبهشت ماه امسال رسما 

فعالیت خود را آغاز کرد .
وی با اشاره به زمان زیادی 
که برای گردآوری این مجموعه 
صرف شده، می افزاید: با توجه به 
زمان تقریبا زیادی که نزدیک به 
سه دهه از آغاز جنگ تحمیلی و 
به تبع آن آغاز فعالیتهای ادبی 
و فرهنگ��ی در ای��ن زمینه می 
گذش��ت ، مهمترین مرحله در 
راه ان��دازی کتابخانه ای با این 
وسعت، بخش مجموعه سازی و 
گردآوری کتابهای منتشر شده ، 
بود چرا که دسترسی به تمامی 
آثاری که در طول این سه دهه 
پر فراز و نشیب نگاشته یا تولید 
شده بود کار بسیار پرمشقت و 
طاقت فرسایی بود و همتی  از 
نوع تالش��های خستگی ناپذیر 
رزمندگان دفاع مقدس را طلب 

می کرد .
ب��ه همی��ن خاط��ر اف��راد 

خاکریز فرهنگی

ماه قب��ل ، می گذرد توانس��ته 
اس��ت با حدود 12هزار عنوان 
کتاب و آثار مکتوب دیگر مانند 
کتابهای فارسی، عربی، التین، 
پایان نامه های مربوط به جنگ 
و دفاع مقدس ،اطلسهای جنگ ، 
الواح فش��رده و نشریات ادواری 
مانن��د مج��الت مجموعه کم 
نظی��ری را ب��رای عالقه مندان 

فراهم کند .
ب��ا  رابط��ه  در  رضای��ی 
موضوعات محتوایی این کتابخانه 
افزود : عالوه بر حوزه تخصصی 
ک��ه در رابطه با دف��اع مقدس 
کار می کن��د موضوعاتی مانند 
محورهای موضوع��ی انقالب ، 
مقاوم��ت و پای��داری ، جنگ ، 
اس��الم ،تاریخ ایران و سیاست 
نیز در دستور کار این مجموعه 
ق��رار دارد . به همین خاطر در 
فضایی به وسعت 700 متر مربع 
با یک س��الن مطالعه ، مخازن 
کتاب و آثار غی��ر کتابی مانند 
پایان نامه ه��ا ، کتابهای مرجع 
و نش��ریات س��عی بر این دارد 
فضای آرام و دلنشینی را برای 
مخاطبان این حوزه ارزش��مند 
یعنی مباحث مربوط به دفاع و 

پایداری فراهم آورد .
تاالر مطالعه

این تاالر با مس��احت 500 
متر مربع و با ظرفیتی استاندارد 
ب��رای 80 نف��ر ت��دارک دیده 
شده اس��ت که بر خالف سایر 
بخش��های موزه مانند تاالرهای 
نمای��ش روب��از و ی��ا تاالرهای 
بازدی��د کنن��دگان عمومی ، از 
یک محیط بس��یار دنج و کامال 
س��اکت بر خ��وردار اس��ت که 
اعضای کتابخان��ه می توانند به 
منظور مطالعه منابع و بررس��ی 
نشریات از این تاالر بهره ببرند . 
همچنی��ن این ت��االر مجهز به 
اینترن��ت بی س��یم ، تجهیزات 
مختلف برای اس��تفاده از منابع 
دیداری – ش��نیداری از جمله 
فیلمه��ای ویدئوی��ی ، نوارهای 
صوتی و الواح فشرده می باشد .

مخزن کتاب
 و آثار غیر مکتوب

ای��ن مخ��ازن ک��ه دارای 
قفسه های ریلی و الکترونیکی 
با ظرفی��ت نگه��داری حداقل 

جنگ و دفاع مقدس می باش��د 
منبعی ارزش��مند به منظور ارائه 
طریق و ش��یوه تحقیق و تکمیل 
پایان نامه هاس��ت . هرس��اله از 
طریق همکاری با دیگر سازمانها و 
مراکز آموزش عالی مانند دانشگاه 
دفاع ملی ، دانشکده های جنگ و 
... آخرین پایان نامه ها شناسایی و 
به آرشیو مخازن افزوده می شود .

بخش کتب مرجع
ش��امل 400 عنوان کتاب 
که در برگیرنده دایره المعارفها ، 
لغت نامه های جنگ ، اطلسهای 
جغرافیایی ، زندگ��ی نامه ها ، 
روزش��مارها ،نقش��ه ها و سایر 
کتب مرجعی  است که به سبب 
کمیاب بودن و قیمتهای باالی 
آنها منبعی نادر برای محققین 
در حوزه جنگ می باش��د .این 
کتابه��ا فقط در ت��االر مطالعه 
کتابخانه قابل استفاده است و به 
هیچ عنوان امانت داده نمی شود 
اما مراجعین می توانند در رابطه 
با ش��یوه های بهینه تحقیق از 
کتابهای مرج��ع از راهنمایی و 
مش��اوره کتابداران در کتابخانه 

بهره مند شوند .
بخش نشریات

این بخش با بیش از 160 
عنوان نشریه که در حوزه دفاع 
مقدس فعال می باشند و غالبا 
به صورت ماهنامه و فصلی تهیه 
می ش��وند و نیز غالب نشریاتی 
که در گذشته منتشر می شدند 
و تا جایی که یافتن و جمع آوری 
آنها امکانپذیر بود ، تشکیل شده 
اس��ت . ای��ن نش��ریات نیز به 
مانند کت��ب مرجع قابل امانت 
گرفتن نیس��ت و عالقه مندان 
در ص��ورت تمایل می توانند از 
آنها در تاالر مطالعه اس��تفاده و 
یا از صفحات آنها رو گرفت تهیه 
کنند و همینطور نرم افزارهای 
جس��تجوگر کتابخانه فهرست 
کاملی از تمامی نشریات موجود 
را بر حس��ب موض��وع و عنوان 
آنها در دسترس مخاطبین قرار 

می دهد .
خدمات تخصصی
 و جانبی کتابخانه

آم��وزش ،  کارگاهه��ای 
س��النهای مجه��ز همای��ش ، 
امکانات کمک آموزشی و دیگر 

و ... به نتیجه ای مطلوب برسد تا مبادا الگویی برای 
کشور های ستم دیده باشد.

انتخاب��ات که می ش��د بچه های جبه��ه گاه با 
عملیات های خود حماسه می آفریدند تا هم دشمن 
را از فتن��ه آفرین��ی باز دارند ، هم او را س��رگرم کار 
خ��ود کنند و اقتدار جمهوری اس��المی را به نمایش 
بگذارند. رزمنده ها بر س��ر کاندیدا های مورد عالقه 
خود به گفت و گو می پرداختند اما در فضای سرشار از 
صمیمیت و دوستی، در فضایی که احساس می کردی 
هر دو طرف با گفت و گو بر سر اندیشه ای برتر، تفکری 
پویا تر و منطقی واال تر تالش می کنند تا حرف خود 

را به کرسی بنشانند.
ی��ادش به خیر! چون رضای��ت خدا در تمام امور 
س��رلوحه ش��هدا و رزمندگان بود از تخریب دیگران 
پرهیز می کردند، چون صداقت و راس��تی سر مشق 
زندگیشان بود از وصله زدن و ناروا گفتن به مخالفین 
خ��ود پرهیز می کردند و چون اخ��الص در کارها ، 
قبله نمای ش��ان بود از مس��ائل، حرف ها، بحث ها و 

حرکات شبهه ناک فاصله می گرفتند. 
*رای رزمندگان تیری بر قلب دشمنان

جانباز 70 درصد، بهبودنصیری درباره آن روزها 
می گوید: در آن زمان کار رزمندگان در جبهه ها فقط 
در مقابل دش��من ایس��تادن نبود بلکه آن ها در ایام 
سرنوشت ساز ایران اسالمي از جمله انتخابات حضور 
پررنگی داشتند.دلیل آن هم این بود که ولي امر زمان 
خود را درک و راه خود را آگاهانه انتخاب کرده بودند، 
وقتي انتخاب آگاهانه باشد یقینا هواي نفساني کار ساز 
نیس��ت و گره هاي بزرگ با لطف و عنایت پروردگار 
باز مي شود .از آنجا که دشمن در اوایل جنگ بیشتِر 
ش��هرهاي مرزي ، ارتفاعات س��وق الجیش��ي مهم و 
مشرف بر شهرهاي بزرگ غرب و جنوب راتصرف کرده 
بود ، با توجه به اینکه رزمندگان اس��الم از نظر تامین 
سالح ،مهمات و امور نظامي آمادگي نسبي نداشتند ، 
دش��منان هم خیال غارت س��رمایه مملکت ایران و 
کشور گشایي خود را در سر مي پروراندند ومسئولین 
انقالب اعم از کشوري و لشکري درامر دفاع مقدس و 
مدیریت کشور تصمیم گیري وچاره اندیشی مي کردند. 
از طرفي انقالب نوپا هم نیازمند مدیرانی درمجلس ، 
دولت و ...بود که مطیع والیت باش��ند ومي بایست با 
برگزاري انتخابات، مجلس خبرگان و مجلس شوراي 
اس��المي تشکیل می شد، روزگار بسیار سختی پیش 
روي مل��ت ایران بود ک��ه در این میان یاوران انقالب 
و والیت به یاري پروردگار توانس��تند از این امتحان 
الهي سربلند بیرون آیند. رزمندگان در راي گیري و 
انتخابات حضور پرش��وری داشتند و آن را نیز جنگ 
بادش��من می پنداشتند، آنها با هر راي خود، تیري بر 
قلب دش��منان می زدند.در دوران انتخابات در مرکز 
محورهاي منطقه جنگي، صندوق های انتخابات مستقر 
شده و نیروهاي ثابت پایگاهها گروه گروه مي آمدند و 
راي خود را به صندوق مي ریختند ،تمامي رزمندگان 
در راي گیري شرکت کرده و هیچ کمین گاه و سنگري 
خالي نمي ماند. از طرفي گردانهاي ضربت و جنداهلل 
نیز مس��ئولیت برقراري تامین راههاي عبور، مرور و 
محل اس��تقرار صندوق های راي را داش��تند .در این 
ای��ام تمام مرخصي ها لغو و همه در آماده باش کامل 
بودیم ،فقط در مواقع ضروري از هر پایگاهي تعدادي 
از رزمندگان جهت کمک به گردانهاي یاد شده اعزام 
ش��ده و در برخی مناطق مسیرهایی که در تیر رس 
مس��تقیم دشمن بود قرار می گرفتند ،به این ترتیب 

انتخابات برگزار می شد.
* هرچه می گفتیم باز به امام رای می دادند.

حاج قاس��م عل��ي اکبري جانب��از 70 درصد ،از 
شهرستان سیاهکل از بین خاطراتش چنین گفت:

با توجه به سن کمی که در جبهه داشتیم روزهای 
سخت و دشواری را گذراندیم،ولي مهم تر از هر چیزي 
برای ما  اطاعت از والیت بود که سرلوحه  امور خود 
ق��رار داده بودیم ،به خاطر دارم آن زمان مردم بومي 
ش��هر و روس��تاهای جنگ زده خیلی هاشان سواد 
نداشتند وقتی در ایام انتخابات از آنها سوال مي شد که 
مي خواهید به چه کسي راي بدهید، فوراً مي گفتند به  
امام خمیني راي مي دهیم ، مسئولین با صحبت های 
مکرر و توضیحات خود آن ها را توجیه می کردند که 
از بین این کاندیداها باید به یک فرد رای بدهند اما 
هنگام شمارش آرا باز راي هایی به چشم مي خورد 

که به نام حضرت امام )ره( داده بودند! 
*بچه ها با وضو رای می دادند

قاس��م صادقی رزمنده ای که از خاطرات جبهه 
خود در ایام انتخابات می گوید:

با ش��روع جن��گ تحمیلی و اع��زام خودجوش 
نیروهای مردم به صورت انفرادی و گروهی ،جبهه ها 
حال و هوایی داشت. مردم  با چه دردسرهایی خود 
را ب��ه معرک��ه جنگ می رس��اندند.باور کردنی نبود 
انسانهایی که برای شهادت قرعه کشی می کردند چه 
کسی زودتر وارد میدان درگیری با دشمن شود.این 
روحیه در تمام افعال بچه ها اثر گذار بود،زمان تقسیم 
غذا تعارفهایی بود که رد و بدل می شد ،در بیمارستان 
ها بچه ها صف می کش��یدند تا خون بدهند، همین 
رفتارها در صف جماعت دیده می ش��د. به یاد دارم 
بعد از عزل بنی صدر قرار بود انتخاباتی برگزار شود 
ک��ه مردم رئیس جمهور را ازبین چند نامزد انتخاب 
کنند، بعلت وجود جنگ و امکان پذیر نبودن تبلیغات 
نامزدها، رزمندگان از طریق شناخت قبلی خود با هم 
مشورت کرده و درباره نامزدهای انتخابات به تحقیق 
می پرداختند. صبح روز دوم مرداد سال 1360شهر 
آب��ادان برای انتخابات آماده ش��ده بود. خاطره بنده 
این  اس��ت که :در مناط��ق جنگی در خطوط عقبه 
ش��ور و حال خاصی بین بچه رزمنده ها دیده می شد 
،تع��دادی از بچ��ه ها با دیدن صندوق س��فیدی که 
حمل می ش��د تعجب کرده و با شوخی می گفتند 
جعبه سیاه هواپیمای دشمن سفید شده، هر کس به 
ش��وخی چیزی می گفت ، در همین حین گلوله ای 
توسط دشمن به نزدیکی های ما اثبات کرد متصدی 
صن��دوق ، صن��دوق را رها کرده و به س��متی رفت 

عملیاتی گروه فدائیان اسالم به فرماندهی شهید سید 
مجتبی هاشمی در آبادان مستقر بودیم رای دادم و 
مهر انتخابات ریاست جمهوری در کارت شناسایی این 
حقیر زده شد که هنوز به عنوان یادگاری نگهداشته 
ام .ضمناً بع��د از اتمام انتخابات در آن دوران به یاد 
دارم ک��ه  متوجه ش��دیم تمامی افراد در آن منطقه 
ب��ه محمد علی رجای��ی رای داده بودند ،اما حقیقتاً 
انتخابات در آن ش��رایط سخت انجام شد،رزمنده ها 
نیز به خاطر دفاع از آرمانهای انقالب و امام راحل و 
اطاعت پذیری از ولی فقیه زمان خود با  ش��ادمانی 
ه��ر چه تمام تر به پای صن��دوق های رای آمدند و 

حضوری حداکثری داشتند. 
* تش�ویق مردم ب�ه ش�رکت در انتخابات 

توسط رزمندگان
حاج فریبرز عمو لش��کري جانب��از 70 درصد از 
شهرس��تان الهیجان درباره انتخاب��ات در جبهه ها 
می گوید: در زمان انتخابات ،جبهه ها خیلي حساس 
بود دشمنان تدابیر شدیدي راعلیه رزمندگان و مردم 
منطقه به کار مي گرفتند تا انقالب نتواند به اهداف 
عالي خود برس��د،از آنجا که در بعضي از روستاهاي 
صعب العب��ور، صندوق های رای گیری به وس��یله  
چرخبال های  هوا نیروز حمل ونقل مي شد ،تکلیف 
رزمن��دگان این بود که اطالعات و آگاهي هاي الزم 
را ب��ه پیش مرگان کرد مس��لمان مي دادند که این 
انتخابات چه ثمري دارد و انتخابات ش��وندگان باید 
داراي چه خصوصیاتي باشند .آنها نیز به روستاهاي 
خود رفته ودر برابر شنیده ها و آگاهي هایي که پیدا 
کرده بودند اهل محل ،بستگان دور و نزدیک خود را به 
پاي صندوق ها دعوت مي کردند ، در بعضي از روستاها 
که روحاني به نام )ماموسي( داشتند توسط آنان در امر 
انتخابات توجیه مي شدند و فرقي نداشت که انتخاب 
شونده بومي یا غیر بومي باشد،برای مردم مهم شرکت 

در انتخابات و اثرات آن در آینده کشور بود .
*راکت هایی که عزم مردم را نشانه گرفته 

بود
ح��اج بدیع اهلل براري جانب��از 70 درصد از تازه 
آباد می گوید: دش��منان نظ��ام همه توان خود را به 
کار مي گرفتند تا انقالب ما پا نگیرد،خصوصاً درایام 
انتخابات با پخش اعالمیه و تهدیدهاي نظامي، مانع  
می شدند، تا مردم در انتخابات  شرکت نکنند اما مردم 

چون از رزمندگان و مسئولین جنگ رافت و مهرباني 
مي دیدند، اکثر مردم و رزمندگان کرد منطقه شرکت 
مي کردند .در بعضي مناطق درگیري به قدری شدید 
بود که مخالفین با راکت و توپهاي دور برد تالش در 
ناامن کردن منطقه و جلوگیری از انتخابات را داشتند 
و به خاطر چنین شرایطی گاهی صندوقهاي انتخابات 
با تاخیر به محل اس��تقرار خود رس��یده و در جریان 
رساندن این صندوق ها عده ای از رزمندگان مجروح 

و به شهادت مي رسیدند.
*رای دادن غیورانه

ی��داهلل صانعی از رزمندگان هش��ت س��ال دفاع 
مق��دس خاطره خود را این چنین بیان می کند: آن 
چه که بعد از 28 س��ال به خاطر دارم این است  که 
چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوري در25 مرداد 
1364برگزار شد،پنجمین سال دفاع مقدس بود.در 
کردس��تان  شهرمرزی مریوان بودیم وبنده به عنوان 
محافظ صندوق رای، در روز برگزاری انتخابات صبح 
زود به همراه گروه انتخاباتی سیار عازم محور چناره 
مریوان شدیم تا به چندین روستای این بخش برای 
اخذ رای مراجعه کنیم،از آنجا که ضد انقالب در این 
روستا حضور داشتند ،از ایجاد راه روستایی و توسعه  
و آبادانی این روستاها جلو گیری می کردند و برخی 
از روس��تاها بس��یار محروم بوده و راه روستایی و راه 
ماشین رو نداشت لذا مابه سختی و پیاده خود را به 
آن روس��تاها رساندیم و مردم آراءشان را به صندوق 
رای ریختند. رفت و آمد گروهک ضد انقالب کومله 
و دمکرات به این روس��تاها زیاد بود به طوری که با 
اجب��ار و تهدید مردم قصد منص��رف کردن مردم از 
ش��رکت در انتخابات را داشتند اما این مردم غیور با 
شجاعت آمده و رای می دادند و هیچ ترسی نداشتند 
چرا که مهم ترین هدفشان دفاع از انقالب اسالمی و 
سر سپردن به حرف رهبرشان بود حتی به قیمت از 

دست دادن جان و مال و خانواده.  
 *رای دادن به قیمت جان فرزندان امام)ره(
حمید مقدس��ي جانباز 70درصد از شهرس��تان 
رش��ت می گوی��د: آن زمان نیز دش��منان در جبهه 
ه��ای جنگ خصوصاً ش��هرهاي مرزي خیلي تالش 
مي کردند تا با چهره ها و لباسهاي مختلف  حتی به 
صورت نفوذي در انتخابات خللی ایجاد کنند، گاهی 
عده اي را اجیر کرده تا به طریقي صندوقهاي انتخابات 
را منه��دم کنند، نیروهاي حفاظتي که مس��ئولیت 
امنیت انتخابات را بر عهده داش��تند از هیچ خطري 

انتخابات در جبهه در گفت و گو با چند رزمنده

هر رای تیری به قلب دشمن بود

در امان نبودند اما به حمد ویاري خداوند ماموریتها 
با هوشیاري رزمندگان اسالم به نحو احسن انجام شد 
ولي سختي و مشکالتي که در مناطق جنگي نصیب 
رزمندگان می ش��د کمتر از آزاد سازي شهرهاي در 
تصرف دشمنان نبود.معموال تا چندین مدت پس از 
انتخابات ، دشمنان همچنان عقده هاي خود را بر روي 
رزمندگان و مردم منطقه خالي مي کردند ،روستاها 
را ب��ا توپهاي دور برد و هواپیما بمباران مي کردند و 
گاهی با زبان تهدید ،برنامه های را پخش مي کردند 
تا مانع دلگرمي یا حضور مردم در انتخابات شوند اما 
هیچگاه به هدف خود نرسیده و این  آرزو را با خود 
به گور  بردند و می برند . جای بسی تأمل است که  
آن روزها راي دادن به قیمت جان و زندگي فرزندان 

امام )ره( تمام مي شد..

زمانی که دید س�رزمینش ناجوانمردانه 
م�ورد تاخت و تاز دش�من ق�رار گرفته، کار 
و ورزش را ره�ا ک�رد و به جبهه ش�تافت. در 
عملیات های مختلف ش�رکت داشت و دست 
آخ�ر بیش از هش�ت س�ال از بهترین دوران 
زندگی خود را در بند دش�من اس�یر شد. در 
آن زم�ان ه�م لحظ�ه ای آرام نگرفته- چون 
از ابت�دای نوجوانی به ورزش عالقه داش�ته و 
رش�ته جودو را به صورت ج�دی دنبال کرده 
اس�ت- و در اس�ارت هم ورزش را رها نکرده 
به طوری که نق�ش ارزنده ای در پرورش روح 
و جس�م همقطارانش داش�ته است. او که آن 
سال ها به عنوان اس�تاد جودو در آسایشگاه 
مش�غول به فعالیت بود، شاگردان بسیاری را 

تربیت کرده است.
* * *

عباس طاهایی هستم. پنجاه و یکی دو بهار را 
پش��ت سر گذاشته ام. دارای دو فرزند دختر هستم 
و در حال حاضر در یک موسس��ه فرهنگی فعالیت 

می کنم.
از نوجوانی و جوانی فوتبال را به صورت تفریحی 
در محله مان دنبال می کردیم اما بعدها دفاع شخصی 

و به ویژه جودو را تخصصی کار می کردم.
* حضور در جبهه

زمان جنگ سرباز بودم و از شهرستان قائمشهر 
در قالب یک گردان امدادی به عنوان مسئول انجمن 
اسالمی و مسئول عقیدتی سیاسی پادگان شیرگاه، 
ابتدا به قصر شیرین و پس از آن به نفت شهر اعزام 
شده بودم که دش��من بعثی یک حمله ای به قصر 
ش��یرین می کند و منطقه ای را تصاحب می کند و 

باشگاه رزمی در اردوگاه رمادی
بعد در یک حمله سراس��ری که انجام داد و جبهه 
غ��رب و جنوب را به هم متصل کرد ما به محاصره 
دشمن درآمدیم که مجبور به ترک مواضع خودمان 
ش��دیم. در آن ش��رایط با تبانی و افراد نفوذی کرد 
عراق که با زبان فارس��ی آشنایی کاملی داشتند و 
ما به خیال اینکه اینها نیروهای خودی هستند ما 
را به سمت خودشان کشیدند و بسیاری از ما را به 

اسارت درآوردند.
* اولین روزهای اسارت

بعد از اسارت ما را به اردوگاه رمادی در استان 
االنبار منتقل کردند. منطقه ای مثلثی شکل که بین 
مرز عراق و س��وریه و اردن قرار داش��ت. به جز ما، 
افرادی از نیروهای کودتای نوژه- کومله دموکرات و 
منافقین هم بودند که یک گروه را تشکیل می دادند 
که بعدها متوجه ش��دیم در این اردوگاه رژیم بعث 
خیال داشت افرادی را تربیت کند که بعدها  علیه 
حکومت خود ایران باش��ند. البته ما این مسئله را 
نمی دانس��تیم. در ابتدای ورود به ما پوتین و لباس 
هم داده بودند و هر روز برنامه ورزش داش��تیم که 
به دالیل نامعلومی، اساس و شالوده گروهشان از هم 
پاشیده شده بود این شد که حتی اجازه یک ورزش 

ساده را هم در اردوگاه به ما نمی دادند.
در اردوگاه، ما، هم از طرف منافقین و کومله و 
هم از طرف نیروهای بعثی کنترل می ش��دیم و این 
شرایط بسیار سختی را برای ما به وجود آورده بود. 
این بود که به طور مخفیانه ورزش می کردیم تا اینکه 
عراقی ها اردوگاه موصل چهار را تعطیل کردند و حاج 
آقا ابوترابی را به همراه 200 نفر دیگر به این اردوگاه 
تبعید کردند. این گروه از بچه های شاخص و مذهبی 

بودند بنابراین اردوگاه به شدت کنترل می شد.

* اول نماز، دوم ورزش 
* ح��اج آقا ابوترابی وقتی به اردوگاه ما آمدند 
تدبیری را اندیشیدند که در اردوگاه اول نماز و دوم 
ورزش را فراموش نکنید. در ابتدا ورزش به دو شکل 
کالسیک و میدانی انجام می شد. یکی ورزش فوتبال، 
دوومیدانی، بسکتبال بود که عراقی ها اجازه می دادند 
بچه ها در محوطه اردوگاه انجام بدهند که توپ هم 
توسط صلیب سرخ برایمان فرستاده می شد و دیگری 
ورزش رزمی و دفاع شخصی بود که به طور مخفیانه 
صورت می گرفت. من مسئول ورزش اردوگاه بودم 
و کالس هایمان را مخفیانه ولی بسیار منظم دقیقا 
مانند یک باشگاه ورزشی اداره می کردیم. بچه ها با 
وجودی که بنیه بدنی نداشتند و گاه حین ورزش از 
هوش می رفتند اما خیلی زود با ورزش رشد کردند. 
سال 1365 خود بنده یک طرحی را به کمک دیگر 
دوس��تان اساتید، خدمت جانشین حاج آقا ابوترابی 
که مدیریت معنوی اردوگاه را هم برعهده داش��تند 
بردیم و عن��وان کردیم که این بچه ها در این چند 
سال خیلی خوب رشد کردند پس بیاییم  یک ورزش 
همگان��ی را ش��کل بدهیم که جدا از رش��ته رزمی 
هم نباش��د. چرا که ما در اردوگاه افراد س��الخورده 
و ناتوان هم داش��تیم. به همراه آقای علی وهابی و 
دیگر اساتید تصمیم گرفتیم ورزشی داشته باشیم 
که تلفیقی از رشته های کونگ فو، تکواندو، کاراته و 
بوکس و دفاع شخصی باشد. در واقع ورزشی ابداع 
ش��د به عنوان »ید واحده« و طراحان ما آرم بسیار 
زیبای��ی را اب��داع کردند و به وس��یله تخم گلهایی 
که از صلیب س��رخ برای ما فرستاده می شد با رنگ 
ای��ن گلها و برگ برخی از بوته ها که به عمل آورده 
بودی��م و با خودکار و مداد کم و محدودی که برای 
نوشتن به ما می دادند این آرم زیبا را پشت لباسهای 

بچه ها ترسیم کرده بودیم. کسانی که در ایران این 
ورزش ها را کار کرده بودند در اردوگاه حکم استادی 
داش��تند و این اساتید بچه هایی را که فرم فیزیکی 
بهتری داشتند و وضعیت جسمانی بهتری داشتند 
را ب��ه عنوان مربی آم��وزش می دادند و این مربیان 
بین آسایشگاه ها تقسیم می شدند و بچه ها را تعلیم 
می دادند. مابین دو آسایش��گاه محلی بود که دور از 
چشم عراقی ها بود که به آن »زیر سالن« می گفتیم 
که محل آموزش مربیان توسط اساتید بود. از خود 
بچه ها نگهبان می گذاش��تیم که وقتی عراقی ها به 
این منطقه نزدیک می شدند به ما عالمت بدهند و 

همه متفرق شوند.
* تب ورزشی!

من خاطرم هست که یکی از دوستان به نام آقا 
سجاد که استاد تکواندو بود در حین آموزش، متوجه 
شد که سرباز عراقی به منطقه نزدیک شده، خیلی 
س��ریع زیر پتو رفت. او که بسیار عرق کرده بود و 
نفس نفس می زد وقتی س��رباز عراقی به او نزدیک 
شد، گفت: ورزش می کردی؟ و او گفت نه تب کردم 

و حالم خوب نیست! 
حاج آقا ابوترابی همیشه به ما گوشزد می کردند 
که سعی کنید برای حفظ سالمتی خودتان هم شده 
با عراقی ها کمتر درگیر شوید و بچه ها هم پذیرفته 
بودند. این بود که اردوگاه جو به ظاهر آرامی داشت و 
ما سعی می کردیم کوچک ترین بهانه ای را به دست 

عراقی ها ندهیم.
مس��ئله دیگر این بود که هر کس��ی را به این 
اردوگاه تبعید می کردند چند روزی او را در قرنطینه 
نگه می داشتند و با کابل و دیگر وسایل مورد ضرب 
و ش��تم ق��رار می دادند به طوری ک��ه طبقه باال را 
تیربار کار گذاشته بودند تا بچه ها را با کوچک ترین 
حرکتی به رگبار ببندن��د. البته با هدایت حاج آقا 
ابوترابی، این اردوگاه به ظاهر بسیار آرام و در اصل 

مانند یک دریای پرتالطم و پرانرژی بود.
* طرح ابتکاری

بچه ها توسط نیروهای بعثی بسیار مورد ضرب 
و شتم قرار می گرفتند برای اینکه کمتر مورد آزار 

قرار بگیرند بچه ها را بسیج کردیم. همه دست به کار 
شدند کارتون گوشت های یخ زده را که به اردوگاه 
می آوردند روی هم می گذاش��تیم و به شکل یک 
چوبدستی درمی آوردیم. تعدادی چوبدستی درست 
کردیم و زمان تمرین از آنها استفاده می کردیم و با 
هم مبارزه می کردیم تا اگر مورد ضرب و شتم قرار 
می گیرند کمتر آسیب ببینند و زمانی هم که نیاز 
نداشتیم مقواها را زیر زیلوهایمان پهن می کردیم. 

که این طرح بسیار موفقی بود.
* کمربند قرآنی

اعطای کمربند و درجه هم در اردوگاه داشتیم. 
اس��تاد به تش��خیص خودش به بچه ها کمربند اهدا 
می ک��رد. کمربند رش��ته ما، آیه ای از س��وره مبارکه 
قصص بود که وقتی حضرت موس��ی مشتی به چانه 
آن م��رد قبطی فرود می آورد و او به خاطر این ضربه 
محکم می میرد حضرت موسی عرض می کند: خدایا 
به خاطر قدرتی که به من دادی من هیچ گاه طرفدار 
س��تمکاران نخواهم ش��د. این آی��ه را روی یک تکه 
پارچه ای 10 سانتی متری نوشته بودیم و به ورزشکاران 

هدیه می کردیم.
* 12 قاشق آش

در رمادیه چش��م من وضعی��ت خاصی پیدا 
کرده بود که بر اثر تمرینات ورزش��ی آزار و اذیت 
بس��یاری دید. این خواست خدا بود و ما به خاطر 
اینک��ه ترس را از دل بچه ه��ا ببریم مجبور بودیم 
یک سری حرکات را روی همین زمین های خاکی 
و بتون��ی انجام دهی��م و غلت ه��ا و افتها و خاک 
کردنها و مبارزات جز لطف خدا نبود. بنیه جسمی 
بچه ها فوق العاده بود. کسانی که اول صبح تمرین 
داشتند ترجیح می دادند شامشان را که یک لیوان 
آش لپه که حدود 12 قاش��ق و یک تکه نانی که 
90درصد آن خمیر بود را نمی خوردند تا صبح بعد 
از تمرین بخورند و بچه ها با این غذای واقعا اندک 
سعی می کردند تمرین کنند. این تمرینات مداومت 
داش��ت یعنی در اردوگاه دو هزار نفری ش��اید به 
تعداد انگشت ش��ماری بودند که ورزش نمی کردند 

اما تماشاگران و مشوقین خوبی بودند.

 صنوبر محمدی

 سید محمد مشکوة الممالک

مروری بر خاطرات یک ورزشکار آزاده

دس��ت اندر کار کتابخان��ه موزه 
در ط��ی دو س��ال فعالیت برای 
جمع آوری و غنی سازی مخازن و 
آرشیو کتابخانه موفق به شناسایی 
و تامین بخش قابل توجهی از این 
منابع ارزش��مند ش��دند که این 
مهم از طریق ارتباط با ناش��ران 
بن��ام ، نمایش��گاههای کتاب و 
کتابخانه های ش��خصی به عمل 

آمد .
رضایی خاطر نش��ان کرد: 
البته به علت نایاب بودن بخش 
مه��م و قابل توجهی از تالیفات 
مکت��وب در ای��ن عرصه ، عمال 
ام��کان خری��داری و ی��ا حتی 
دسترس��ی  به این منابع وجود 
نداش��ت که فقط از طریق اهدا 
توسط کتابخانه های دیگر مانند 
کتابخانه ملی ، کتابخانه ایثار و 
ش��هادت بنیاد شهید، کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران ، کتابخانه 
پزوهش��کده دف��اع مق��دس ، 
کتابخانه نی��روی زمینی ارتش 
و همی��ن طور کتابخانه دافوس 
سپاه، تاحدودی محقق گردید .
وی درب��اره ظرفیت فعلی 
ای��ن کتابخانه تصریح کرد: این 
کتابخانه بر اساس استانداردهای 
تعریف ش��ده از سوی کتابخانه 
مل��ی س��ازماندهی و تجهی��ز 
ش��ده و با اندک زمان��ی که از 
افتت��اح آن یعنی ح��دود یک 

18ه��زار جلد کتاب و مجهز به 
سیس��تمهای هوشمند اعالن و 
اطفاء حریق ب��ه منظورامنیت 
و حفظ این آثار می باش��د ، در 
کنار ت��االر مطالعه واقع ش��ده 
است که به سیستمهای تهویه 
مطبوع هوش��مند و مخصوص 
ب��رای جلوگیری کتابها از خطر 
پوسیدگی تجهیز شده اند . هر 
س��اله عناوین جدی��دی که در 
ح��وزه دفاع مق��دس به طبع و 
نشر می رسد از نمایشگاههای 
تخصص��ی این عرص��ه و یا به 
صورت مستقیم از ناشران تهیه 
و به آرش��یو مخازن افزوده می 
ش��ود .از دیگر ویژگی های مهم 
مخزن کتابخانه وجود اس��ناد و 
مدارک منحص��ر به فرد دوران 
جنگ می باش��د که به صورت 
فیزیک��ی و یا دیجیت��ال قابل 

استفاده و بهره برداری است .
بخش پایان نامه ها

مجموع��ه ای از پایان نامه 
هایی که در حوزه جنگ تحمیلی 
نگاش��ته شده اس��ت در مخازن 
بس��ته کتابخانه نگه��داری می 
ش��ود و اطالعات آنه��ا از طریق 
برنام��ه نرم اف��زاری کتابخانه در 
دس��ترس عموم قرار می گیرد. 
این پایان نامه ها برای آن دسته از 
دانشجویانی که موضوعات تحقیق 
و پای��ان نامه هایش��ان در رابطه 

امکانات باغ موزه این امکان را در 
اختیار عالقه مندان  می گذارد 
تا در زمینه های زیر از خدمات 

باغ موزه استفاده کنند :
- حمایت و پش��تیبانی از 
پای��ان نامه های ح��وزه جنگ 

تحمیلی
- برگ��زاری جلس��ات نقد 
کتاب با حضور نویس��ندگان و 

منتقدین ادبیات دفاع مقدس
کارگاهه��ای  برپای��ی   -
آموزشی خاطره نویسی و تاریخ 

شفاهی
- برگ��زاری مراس��م های 
رونمایی از کتابهای دفاع مقدس 

و سایر خدمات
شرایط عضویت 

عالق��ه مندان می توانند با 
ارائه مدارکی ش��امل یک قطعه 
عکس ،اص��ل و روگرفت کارت 
مل��ی ، تکمی��ل ف��رم تقاضای 
عضوی��ت کتابخان��ه و پرداخت 
هفت هزار تومان به عنوان حق 
عضوی��ت یک س��اله از امکانات 
کتابخان��ه به��ره مند ش��وند . 
شرایط امانت گیری کتاب برای 
اعضای هیات علمی دانشگاهها 
و محققی��ن حداکثر 15 عنوان 
کت��اب و ب��رای 30 روز ، برای 
عنوان  دانشجویان حداکثر سه 
کتاب برای 15 روز و برای سایر 
اعضا حداکثر دو عنوان کتاب و 

برای هفت روز می باشد .

،پ��س از دقایقی گردو غبار  را از 
روی لباس��ش تکاند و به سمت 
صندوق آمده ،آن را برداشت و به 
سنگر اجتماعی رفت،بچه ها وضو 
گرفته و داخل سنگر شدند.یکی 
گفت برادر من رای اولی هستم 
متصدی گفت : از کجا معلومه ؟ 
رزمنده گفت : دقت کن پش��ت 
لبم چن��د تا مو درآم��ده، همه 
زدند زیر خنده . آن روز ها و در 
آن شرایط جنگ از نظر امنیتی، 
همه بچه ها نمی توانس��تند در 
ی��ک جا وبه ص��ف بیایند و رای 
بدهند به همین خاطرقرار ش��د 
پیک خط،افراد سنگرها را نوبت 
ب��ه نوبت صدا کند تا بیایند و به 
کاندیداهای مورد نظر خود رای 
بخش��نامه  فرمانداری  از  دهند. 
ش��ده بود بعلت عدم دسترسی 
رزمن��دگان به شناس��نامه ،آنها  
م��ی توانند ب��ا کارت رزمندگی 
خ��ود رای بدهن��د ک��ه بنده با 
کارت شناسایی خود که از ستاد 

آشنایی با بزرگ ترین کتابخانه تخصصی دفاع مقدس

 مهدی سلطانی


