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گزارشی از موزه جنگ اردکان یزد

گنجینه ای در پهنه کویر

آرشیو موزه گنجینه

اسماعیل علوی

دبیر گروه پایداری

موزههای جنگ پدیدهای قرن بیستمیاند که با هدف توسعه ایده صلح و جلوگیری از وقوع
جنگ،براینخستینباردرسال 1902درسوئیسبنیاننهادهشدند.دربیندوجنگجهانی
و در سال 1925موزه دیگری با همین رویکرد در آلمان به وجود آمد که توسط نازیها تعطیل
شـ ــد .با پایان یافتن جنگ جهانی دوم موج جدیدی در اروپا و کشـ ــورهای آسـ ــیب دیده از
جنگبرایتأسیسموزههایجنگبهراهافتادوموزههایبسیاریبهوجودآمدند.فعالیت
موزهای با موضوع جنگ در فضای جمهوری اسـ ــامی ایران اما با رویکردی وسیعتر ضمن
تقبیحجنگوحمایتمعنویازصلحباایدهجدیدیپابهعرصهنهاد.
این تکاپو هم زشتی وخشـ ــونت چهره جنگ و تجاوز را نمایاند ،هم از حماسه دفاع مردمی
تجلیل کرده و نشـ ــانههای بارز آن را در معرض دیـ ــد آورد .از اینرو میتوان گفت موزههای

قرار نداری ،پاهایت رهسـ ــپاری در امتداد
دلـ ــت را تمنـ ــا میکنند ،تا بیشـ ــتر ببینی و در
عمـ ــق دلتنگیها گم شـ ــوی .اینجـ ــا فرصتی
است تا بار دیگر در خلوت خاموش شهیدان
حضوریابـ ــی و دلتنگیهایـ ــت را مویـ ــه کنی!
سـ ــفر به خطه خورشید انتخاب تو بود/بهار و
آیینه و عشق در رکاب تو بود.

فضـ ــای غرفههـ ــای مـ ــوزه محمـ ــل
هجـ ــرت تـ ــو از دلتنگیهای کسـ ــالتآور به
ابتـ ــدای ابدیت اسـ ــت و داغ اللهها تو را در
این هجـ ــرت همراهـ ــی میکننـ ــد .تصاویر
نورانـ ــی شـ ــهدا صمیمیـ ــت آن روزهـ ــا را
برایـ ــت تکرارمـ ــی کنند و کربـ ــای جبههها
پیش رویـ ــت افق میگشـ ــاید .مـ ــوزه راوی
فتح الفتـ ــوح جوانان و نوجوانـ ــان کم جثه
و الغراندامـ ــی اسـ ــت کـ ــه دشـ ــمن را در
خاکریزها با حقـ ــارت زمینگیر کرده بودند.
عبارتهـ ــای؛ خیبـ ــر ،رمضـ ــان ،غواصها،
بلـ ــم ،کمین ،نیزار و ....ولولهای شـ ــورانگیز
در درونـ ــت بـ ــه پـ ــا میکننـ ــد وبـ ــه یـ ــادت

میآورند که همه آنها روزنهای به بهشـ ــت
بودنـ ــد .اینجا میتوان سـ ــراغ فرشـ ــتهها را
گرفت و سـ ــفری معنـ ــوی تا خدا داشـ ــت.
اینجا با کمـ ــک طراحیهای زیبا که از ذوق
و خلوصـ ــی پـ ــاک حکایـ ــت دارنـ ــد ،حصار
فراموش ـ ـیها و غفلتهـ ــا میشـ ــکند و در
فضـ ــای معنـ ــوی آن راحـ ــت میشـ ــود دل
از دنیـ ــا کنـ ــد و به خدا سـ ــپرد .اینجا فاصله
چشـ ــم و بغض به اندازه صاعقه یک نگاه
اسـ ــت .مادران شـ ــهدا با حضور در اینجا با
نگاه معنادارشـ ــان ،نیزارها را میشـ ــکافند
و پا بـ ــر آیینه زالل هـ ــور میگذارند و مرثیه
دلتنگی سـ ــر میدهند .پدران شهید نیز در

خلـ ــوت بارانی خـ ــود رو به تصاویـ ــر هور با
فرزندانشان نجوا میکنند.
ëëانفجاربغضها
تو نیز نمیدانی چرا خاموشـ ــی وهمین
طـ ــور نمیدانی در این وسـ ــعت معنوی به
که باید دل بسپاری ،بغض تو نیز مرثیهای
است بارانی که از چشمانت جاری میشود.
غربت بر جانت چنگ انداخته و یاد دوستان
شهیدت را در دلت تجدید کرده است.
کولهبارخستگیبرشانهدلبودومن
هفتوادیتشنگیتافهممنزلبودومن
عقل در کار من و دل باز حیران مانده بود
عشق اما پا به پا در خدمت دل بود و من

جنگ به مثابه

فـرهنگ

برش

مردم اردکان یزد با حضور مؤثر و مسـ ــتمر
در خـ ــط مقـ ــدم رویارویـ ــی با دشـ ــمن و با
تقدیم  450الله سـ ــرخ و بیش از 900جانباز
و  74آزاده و بـ ــا کسـ ــب رتبـ ــه دوم بعـ ــد از
شـ ــهر یزد در اسـ ــتان ،سـ ــهم عمـ ــدهای در
افتخارآفرینیهـ ــای دوران دفـ ــاع مقدس
دارنـ ــد .از اینرو جا داشـ ــته و دارد تا متولی
یکـ ــی از برترین موزههای دفاع مقدس نیز
باشند.
محمدرضا دهســـتانی مدیر موزه جنگ
اردکان در تشـ ــریح اهداف و برنامههای این
نهاد فرهنگی میگوید :موزه با هدف انتقال
درسـ ــت مفاهیم و تاریخ دفاع مقدس و در
راسـ ــتای جلوگیری از فراموش شدن ایثار و
از خودگذشـ ــتگی آحاد مردم و رشادتهای
رزمنـ ــدگان ،بویـ ــژه مـ ــردم اردکان در سـ ــال
 1392تأسـ ــیس شـ ــد و کنار سـ ــایر نهادها به
طراحی برنامههای متنوعـ ــی جهت غنای
فرهنـ ــگ دفـ ــاع مقـ ــدس میپـ ــردازد .وی
میافزایـ ــد :موزه طی  8سـ ــال فعالیت خود
برنامههای ویـ ــژهای برای بازدیـ ــد کنندگان
تـ ــدارک دیـ ــده و پذیـ ــرای مراجعـ ــان بوده
اسـ ــت .دهستانی با تأکید بر ضرورت آگاهی
نسلهای جدید از رخدادهای دفاع مقدس
یادآور میشـ ــود :اینکـ ــه در  200سـ ــال اخیر
دفاع مقدس تنها جنگی اسـ ــت که بدون از
دست دادن سـ ــرزمین از آن بیرون آمدیم،
بسـ ــیار اهمیت دارد و باید ایـ ــن امتیاز دفاع
هشـ ــت سـ ــاله را همواره به جوانان گوشـ ــزد
کنیم و بـ ــه آن ببالیم .براین اسـ ــاس یکی از
برنامههـ ــای محوری مـ ــوزه گنجینه معرفی
ارزشهای دفاع مقدس و منشـ ــأ آن یعنی
ایمان معنوی اسـ ــت.موزه جنگ اردکان در
دو بخش سـ ــامان یافته .یـ ــک بخش قبل از
انقالب و یک بخش حوادث بعد از انقالب
و جنگ که در دو طبقه طراحی و اجرا شـ ــده
است.
 ëëایده اولیه تأسیس موزه
سـ ــاختمان موزه قبـ ــاً در اختیار شـ ــبکه
بهداشـ ــت و تقریباً متروکه بـ ــوده و با همت
و پشـ ــتکار یکی از رزمندگان شـ ــهر -مرحوم
محمدعلـ ــی مروتی -که سـ ــوابق زیـ ــادی در
جبهه و جنگ داشته به تأسیس موزه جنگ
اختصاص مییابـ ــد و نام «گنجینه» به خود
می گیرد .شـ ــروع فعالیت گنجینه به  8سال
قبـ ــل برمی گردد کـ ــه در این مـ ــدت پذیرای
نزدیک به  30هزار بازدید کننده بوده است.
دهستانی مدیر موزه در این ارتباط میگوید:
«ساختمان موزه متعلق به شبکه بهداشت
شـ ــهر اسـ ــت و طی یک تفاهمنامه  10ساله
در اختیار قرار گرفته تـ ــا ب ه عنوان موزه دفاع
مقـ ــدس مورد بهرهبـ ــرداری قرار گیـ ــرد .این
تفاهمنامه در سال  1402به اتمام میرسد و
باید تمدید شـ ــود .البته ملک آن وقف است
و بهصورت هیأت امنایی اداره میشـ ــود و از
نظر مالی با مشـ ــکالت جدی مواجه اسـ ــت.
چون مـ ــوزه ردیـ ــف بودجـ ــه معینـ ــی ندارد
و بـ ــا کمـ ــک خیریـ ــن و حمایت کـ ــم و بیش
فرمانـ ــداری و صنایع شـ ــهر به سـ ــختی اداره
میشود و کمکهای آنان کفاف هزینههای
مـ ــوزه را نمیدهـ ــد ».وی با اذعـ ــان به اینکه
گنجینـ ــه مجموعه فرهنگی مورد اسـ ــتقبال

مردم استان و سایر بازدیدکنندگان از سراسر
کشـ ــور است ،یادآور میشـ ــود« :امیدواریم با
رفع مشـ ــکالت قانونی و با کمکهای جدی،
ما دیگر مجبور نباشیم کاسه گدایی به دست
گیریـ ــم و به سـ ــراغ ارگانهـ ــا و صنایع برویم
زیـ ــرا موزه از نظر سـ ــازمانی زیـ ــر نظر میراث
فرهنگـ ــی بـ ــوده و میتوانـ ــد از ردیف بودجه
کافی برخوردار و مشکالت مالی اش به کلی
مرتفع شود».
موزه از  21بخش تشـ ــکیل شـ ــد که سـ ــیر
تاریخی حـ ــوادث مهم قرن گذشـ ــته را دربر
دارد و بـ ــا فضاسـ ــازی مناسـ ــب از جذابیـ ــت
بصری بسـ ــیاری برخوردار است که حوادث
مهـ ــم دوران پهلـ ــوی اول و دوم ،بازسـ ــازی
شـ ــکنجه گاههای سـ ــاواک ،مراحل نهضت
امام خمینی(ره) و حوادث جنگ را شـ ــامل
میشود.
ëëدرک لحظه هـ ــای معنـ ــوی در فضای
موزه
وقتی پلکان منتهی به طبقه دوم را طی
میکنی ،بـ ــا طراحیهای جـ ــذاب و ابتکاری
که کار جوانان عالقهمنـ ــدی همچون هادی
مشـ ــتاقی یکـ ــی از کارکنـ ــان مـ ــوزه ،مواجـ ــه
میشـ ــوی و روزهای جنگ در خاطرت مرور
میشوند .حسـ ــی متفاوت در وجودت جان
میگیرد .احسـ ــاس میکنی گم کـ ــردهات را
یافتهای ،هیاهوی شـ ــهرو لحظههای سربی
آن را فراموش میکنی ،با خود میاندیشـ ــی
چگونه میتوان این روزهای عقیم را پش ـ ـت
سر گذاشت و به روزهای بهاری دوران دفاع
مقدس رسـ ــید! دلت بـ ــرای دو رکعت گریه
در همسـ ــایگی نخلهای جنوب تنگ شده و
ی کنی یک بار دیگر گیسـ ــوان سوخته
آرزو م 
نخلهـ ــای خرمشـ ــهر را نـ ــوازش کنـ ــی یا در
تنهایی هور حاضر شـ ــوی و نالههای غریب و
مظلوم بچهها را از گلوی نیهای آن بشنوی.
احسـ ــاس میکنی حوصله هیاهوی شـ ــهر را
نداری و از یکنواختی روزها به تنگ آمدهای،
فضاسازی ها به قدری سنجیده و مناسباند
که یک به یک دوستان شهیدت در مقابلت
مجسـ ــم میشـ ــوند .فضای صمیمـ ــی موزه
عجیب دل آدم را هوایی میکند.

جنگ در کشـ ــورمان ،موقعیتی بـ ــرای گره زدن امروز به گذشـ ــته نه چنـ ــدان دور و پر افتخار
کشورمان بوده و یادآور ضرورت استمرار عزت و سربلندی ایران و ایرانی در سایه «عزم ملی»
و «وحدت و همدلی» میباشـ ــند .دو عاملی که پلی برای عبور کشـ ــور از بحران جنگ و ایام
تلخ اشغال شهرها و روستاهای کشور توسط دشـ ــمن بعثی و وارد آمدن خسارتهای مادی
و معنوی به وطن و هموطنانمان شـ ــدند .در این دوران ،عیار شخصیت ،هویت و فضیلت
ملت ایران به دسـ ــت آمد و بر همگان معلوم شـ ــد که مردم ایران ،ملتی بزرگ و سلحشـ ــور
اسـ ــت که اگر اراده کند میتواند در مدت زمانی محدود و دشوار ،یک تاریخ افتخار بیافریند.
موزههـ ــای جنگ با جای دادن نمادهایـ ــی از این عزم ملی و غرورآفریـ ــن ،معرف جانهای
مشـ ــتاق بوده و مراجعان را به زیارت شـ ــکوفههای ایمان و ایثار میبرنـ ــد تا در پرتو تجلیل و
تکریم آاللهها ،راه و رسم رادمردی و نستوهی ایمان و صالبت وطن دوستی همچنان پیش
روینسلهایجدیدگستردهباشد.

اینجا دستهای دعا
خالی بر نمیگردد ،کاش
میشد دعایی مییافتی تا
بر بال مالئک به آسمان
اجابت برسد .یکباره به
یاد تنهایی و غریبی مادران
چشم انتظار میافتی
که جگرگوشههایشان
هنوز برنگشتهاند ،از
خدا میخواهی تا
استخوانهایشان را
نمایان سازد .موزه گنجینه
قطعهای از بهشت است
که بال فرشتگان بر آن
سایه افکنده و اقیانوسی
از عرفان پیش روی
بازدیدکنندگان میگشاید

شـــواهد بســـیار نشـــان از آن دارد که دوران جنگ  8ساله یکی از
دورههای شکوفایی فرهنگ ایرانی است و بینش و منش بسیاری
از ایرانیان وامدار این دوره میباشـــد .تا آنجـــا که جذر ومدهای
سیاسی – اجتماعی و دستکاری ساحت روایی این دوره نتوانسته
یکسره ویژگیهای آن را مخدوش کند .چراکه فرهنگ بهصورت
ناخود آگاه نابترین روایتها را ازرویدادها و شخصیتهای یک
پدیده یا دورهای به خاطر ســـپرده ،باورکرده و به نســـلهای بعد
منتقل میکند.
بهطور معمـــول هرگاه بخواهیـــم از آثار و عـــوارض فرهنگ
چه بهصـــورت عام و چه بهصـــورت مقطعی صحبـــت کنیم به
شـــمردن ویژگیهای آن اکتفا میکنیم ودر صدد برمی آییم برای
زنده مانـــدن و تداوم آن ،ویژگیهایش را بشناســـانیم .البته این
شیوه یکســـره خطا نیســـت ،لیکن ورای این ویژگیها آن چیزی
که به تداومشـــأن فرهنگی میانجامد ،روح وظرفیتی اســـت که
اینگونه امور را پدید میآورد .به سخن دیگر هریک ازویژگیهای
یک فرهنـــگ بیش از آنکه بـــه خودی خودمهم باشـــند از جنبه
مظهریت برخوردار بـــوده وقائم برامرحقیقی تری میباشـــند.
اینگونه است که باید گفت ویژگیها و شئون هر پدیده تاریخی بر
فرهنگی کلیتر داللت دارد که روح آن شمرده میشود.
از رهگذر این شـــناخت است که میتوان هرپدیدهای را ورای
موجودیت ،تمایز و شـــخصیت منحصر به فردش ،برخاســـته
ازبستری مشـــترک قلمداد نمود .در واقع این روح کلی است که
به پدیدههای تاریخی – فرهنگی فارغ از مشـــخصههای ظاهری،
همچنیـــن خصیصههای کیفـــی آن ،معنـــا میبخشـــد .به این
اعتبارچه بســـیار افراد ،اماکن واشـــیا که در ذهـــن تاریخی ما به
صفات ظاهری برجســـته نشـــده بلکه از«نا کجایی» و«ناکسی»
و«نا چیزی» حکایت دارند .این کســـان و جاهـــا وچیزها فارغ از
مشخصات خود نشانی فرهنگ کلیتر را به ما میدهند ودر آیینه
فرهنگ کلی است که ما هویت خود را مییابیم و به تماشای آن
مینشینیم .اگر شـــاهنامه را سندی هویتی میدانیم پیش وبیش
از آنکه به هنر شـــاعر آن در سخن ســـرایی برگردد به صفت آیینه
بودن روح و فرهنگ کلی ایرانیان باز میگردد .از این روســـت که
ما در آیینه«رستم»« ،باکری»« ،همت»« ،خرمشهر» و«چفیه»

ارزشها وباورها وخواستههای روح کلی ایرانی ودر واقع کیستی
خود را مییابیم واین است که تداوم دارد.
از اینرو خطا نخواهد بود اگر بگوییم هر فرد ،شـــیء ،مکان و
زمانی حامل فرهنگ اســـت .لیکن در وجود برخی اشـــخاص و
مکانها و زمانها و اشـــیا فرصت تجلی وظهور بهتر و بیشـــتری
یافته اســـت .البتـــه این داللتها همیشـــه هم واضح نیســـتند
ونیاز به تأمل دارنـــد .یعنی همانطور که فردوســـی با پرداختن
شـــخصیت رســـتم برای ایرانیان افقی واال در پهلوانی ترســـیم
کرد ،بایســـتی نخبگان با پرداختن به اســـطورههای جنگ ملی
به این داللتها عینیت بخشـــند .لکن نخبـــگان وفرهیختگان
جامعه این نقـــش خود را از یاد بردند ،بلکه بـــا زیرذره بین بردن
الگوها و اســـطورههای جنگ که داللت بـــرروح کلی و فرهنگی
ایرانیان داشـــته و دارند و مطابقت جزئیات با واقعیات تاریخی
درذهن جامعه تردید ایجاد کرده و افراد را به خاطر باور کردن آن
تحقیر وســـرزنش میکنند .حقیقت آن است که بایستی هنگام
در نظـــرآوردن هر موضوعـــی ابتدا تالش کنیـــم مراتب مادی و
معنایـــی آن را از هم تفکیک کنیم وهرکدام را با معیارها و منطق
خود بسنجیم .مرتبه مادی ،آن مرتبه از موجودیت هرچیز است
که آثار و عوارضـــی عینی و یقینی دارد .لیکـــن موجودیت هیچ
امری محدود به این مرتبه نیســـت .هرچیزی آنگاه واجد ارزش
و اساساً معنا میشـــود که ورای مادیت ،محمل قصهها و روایات
قرار گیرد .روایت است که هر موضوع را واجد شخصیت کرده و
از موضوعات مشابه متمایز میکند.
برخی آدمها ،اشیا و مکانهای جنگ دفاعی ایرانیان در مرتبه
مادی اند.لکـــن صبغه روایی نیز یافتهانـــد وبرخی دیگر آنچنان
ممزوج با روایت شـــدهاند کـــه اندکی از مادیت در وجودشـــان
باقی مانده است .فرهنگ در قامت این نوع ظهور و بروز بهتری
یافتهاند .در واقع شخصیتها دست پرورده همان فرهنگ کلی
است و نمیتوان از کنارآنها به سادگی گذشت .سنجیدن آنها
با معیارهای مادی و کمی نادیده گرفتـــن اصالتهای روح کلی
وبن مایههای فرهنگی یک جامعه اســـت که ریشـــه در روزگاران
دارد .یعنی همان چیزی که به شـــاهنامه ،حافظ و فردوسی قدر و
قیمت داده است.

از آن هنگام که هابیل به دسـ ــت قابیل
کشـ ــته شد ،دسـ ــت تقدیر ،مظلومیت را در
سرنوشت انسان رقم زد و شهادت اوج این
مظلومیت بـ ــود و از همان زمان شـ ــهادت
تقدیر تاریخی انسـ ــان شـ ــد .تقدیـ ــری ازلی
و ابدی کـ ــه همچون امواج خروشـ ــان دریا،
زندگی را تالطم میبخشد و تازگی و طراوت
میدهد و فلسـ ــفه خلقـ ــت و حجت الهی
زندگی را یادآور میشود.
بـ ــه راسـ ــتی بـ ــه حیـ ــات بدون شـ ــهادت
اندیشـ ــیدهایم! به این که اگر شـ ــهادت نبود
چه میشد؟ اگر شـ ــهادت نبود پشت زمین
زیر بار کژیها و نامردمیها خم میشد ،اگر
شـ ــهادت نبود ظلم و فساد و تباهی همه جا
کرسی اقتدار برپا کرده بود ،اگر شهادت نبود
خورشـ ــید حقیقت در پس ابرهای تیره و تار
سیاهیها ،شـ ــهوات و خودخواهیها پنهان
میمانـ ــد و زمیـ ــن از گرمی و روشـ ــناییاش
برای همیشـ ــه محروم میگشت.ولی چنین
نشـ ــد و از همـ ــان هنـ ــگام کـ ــه کینـ ــه ،حقه،
حسد ،خودپرستی و شهوت در درون قابیل
سـ ــربرآورد ،شـ ــهادت نیز از فطـ ــرت خداجو
و حقیقـ ــت طلب و ظلمسـ ــتیز انسـ ــانی قد
برافراشـ ــت و صف حق و باطل را از هم جدا
کرد و اینگونه بود که شهادت تقدیر تاریخی
انسان شـ ــد .به گفته دهسـ ــتانی مدیر موزه،
یوسـ ــف گم کردهها یکـ ــی از مشـ ــتریان این
موزهاند که هرازچندی بر آستانش ایستاد ه و
با وضو وارد میشوند .اینجا یاد شهیدان موج
میزند .بغضها با عجله از پسکوچههای
حنجـ ــره میگذرنـ ــد و در گلو میترکنـ ــد و از
چش ـ ـمها جاری میشـ ــوند .مادرانـ ــی که با
دس ـ ـتهای خود لباس شـ ــهادت بـ ــر اندام
پارههای جگرشـ ــان انـ ــدازه کردنـ ــد به اینجا
میآیند تا قدم بر محیطی آغشـ ــته بهنام و
عطر وجود فرزندشـ ــان بگذارنـ ــد و روزهای
فراقرامویهکنند.یادمهربانشهیدانازپس
هر تصویری سرک میکشد و بر رویت لبخند
میزند .اینجا تو گویی گام در گام شـ ــهیدان
قدم برمیداری ،در هر گامت اندوهی است
که بر شانه زمین سنگینی میکند .پاهایت با
تأنی گام بر میدارنـ ــد ،با خود میگویی چرا
یاد شهیدان را گم کردهایم و این تنها صدای
تو نیست که در ذهنت میچرخد ،فضاسازی
موزه هر بازدید کننـ ــدهای را در خویش غرق
میکند و در بارش پنهانشـ ــان غبـ ــار از دل و
توجوگرت را به
جانشان میشوید.نگاه جس 
هر سو میفرستی ،در کنجی عکس شلمچه
وادارت میکند تا با خود نجوا کنی؛ ای کاش
من باشم و غریبی پنهان شلمچه  /ای کاش
من باشـ ــم و خلوتهای خاموش شلمچه/
ای کاش من باشم و سـ ــوز غریب مویههای
شلمچه .حسی غریب به تو دست میدهد،
به یاد روزهای عملیـ ــات میافتی ،روزهایی
که بچهها پا به پای شلمچه ماندند تا شهید
شـ ــدند ،روزهایی کـ ــه فرمانـ ــدهای درجمع
پرشـ ــور بسـ ــیجیان میگفت؛ مـ ــا نیامدهایم
کـ ــه برگردیم ،مـ ــا تا آخرین نفـ ــس خواهیم
ایسـ ــتاد و خواهیم جنگید ...چهره مردانه و
جسـ ــور بچهها پیش چشـ ــمت رژه میروند،
حسـ ــی به تو میگوید اینجا دس ـ ـتهای دعا
خالـ ــی بر نمیگـ ــردد ،کاش میشـ ــد دعایی
مییافتی تا بر بال مالئک به آسمان اجابت
برسد .یکباره به یاد تنهایی و غریبی مادران
چشم انتظار میافتی که جگرگوشههایشان
هنـ ــوز برنگشـ ــتهاند ،از خـ ــدا میخواهـ ــی تا
استخوانهایشـ ــان را نمایـ ــان سـ ــازد .مـ ــوزه
گنجینـ ــه قطعهای از بهشـ ــت اسـ ــت که بال
فرشتگان بر آن سـ ــایه افکنده و اقیانوسی از
عرفان پیش روی بازدیدکنندگان میگشاید،
گنجینهای گرانبها که دست تطاول فراموشی
را بدان راهی نیسـ ــت و در طلب جرعهای از
اقیانوس بیکرانه معنویت شـ ــهدا میتوان
به آنجـ ــا رفـ ــت و با خاطـ ــرهای دلنشـ ــین از
لحظههـ ــای روحانی بـ ــه هیاهوی شـ ــهر باز
گشت.
ëëکارکردموزههایجنگ
اسـ ــاس و شـ ــالوده موزههـ ــای جنـ ــگ
از جملـ ــه مجموعـ ــه مـ ــوزه جنـ ــگ اردکان
(گنجینـ ــه) بـ ــر بازتـ ــاب عینـ ــی ارزشهای
معنوی بنا نهاده شده و رواج یافتهاند .تفوق
نظامی دشـ ــمن در روزهای نخست تجاوز
نیز به واسـ ــطه همین ویژگی نهتنها هول و
هراسی منفعالنه و ناامیدکننده در دلها به
وجود نیاورد ،بلکه به اتکای روحیه حماسی،
شور انقالبی و ایمان خللناپذیر آحاد ملت،
صفآرایی ایمان و کفـ ــر رقم خورد و خیل
حضور پرصالبـ ــت و حمایتهای بیدریغ
مردمی مانع از کامیابی دشـ ــمن شد .ابعاد
فرهنگی موزههای دفـ ــاع مقدس از جمله
فضاسـ ــازیهای حماسـ ــی آن در نسـ ــبتی
معکوس با ابعاد مادی زندگی روزمره قرار
داشـ ــته و هرگاه و هرکجـ ــا جنبههای مادی
زندگی غلبـ ــه یابند ،این فضاهـ ــا قادرند به
میـ ــزان قابل توجهـ ــی به زندگیهـ ــا رنگ و
تعلق معنوی ببخشند .پس چه خوب است
اینگونه فضاها مورد حمایت قرار گیرند و با
توجه به کارکردشان روح حماسه را تقویت
و به نس ـ ـلهای بعد منتقل کرده و از این راه
فرصتی فراهم آورد تا با الگوسازی ،روحیه
دفاع ملی ،ظرفیتهای غیرقابل محاسبه
ایمان و ایثار در تکاپوی دستیابی به امنیت
ملی را تجربه کرد.

لودومین سالروز
به بهانه چه 
شهادتسپهبدمحمدولیقرنی

ترس گروهکهای
چپ و منافقین برای
سازماندهی ارتش

محمدولـــی قرنـــی در ســـال  ۱۲۹۲در
تهـــران متولد شـــد .او در ســـال ۱۳۰۹
وارد دانشکده افســـری شد و از ابتدای
کار در ارتـــش فعالیـــت علیـــه رژیـــم
طاغـــوت را آغـــاز کـــرد .وی در جریان
کودتـــای امریکایی  ۲۸مرداد توســـط
رژیم طاغوت دستگیر شـــد و از ارتش
اخراج شد .او در سال  ۱۳۳۷با عدهای
از همـــکاران خـــود طرح یـــک کودتا را
علیـــه رژیم ریخـــت که بنا بـــه دالیلی
کشف و به سه سال زندان محکوم شد.
سرلشـــکر قرنی پس از آزادی از زندان
به فعالیتهای خـــود ادامه داد اما در
جریان پانزدهـــم خرداد  ۱۳۴۲مجدداً
دستگیر و به سه ســـال زندان محکوم
شد.
رژیـــم شـــاه پس از دســـتگیری وی
او را به ۹ماه زندان انفرادی فرســـتاد و
سپس او را در دادگاه نظامی محاکمه
کرد و مجدداً ســـه ســـال در زندانهای
رژیـــم طاغوت به ســـر بـــرد .او پس از
آزادی دچـــار وضعیت مادی دشـــوار
شـــد و نیروهـــای ســـاواک نیز شـــدیداً
فعالیتهای او را تحت کنترل گرفتند.
بهدنبـــال پیـــروزی انقـــاب ،ســـپهبد
قرنی بـــه ســـمت اولین رئیس ســـتاد
مشترک ارتش منصوب شد و در عین
حـــال به عضویت شـــورای انقالب نیز
درآمد .در آن روزگار شـــرایط دشواری
بـــر کشـــور حاکـــم بـــود ،گروهکهای
مســـلح غیر مذهبی خواســـتار انحالل
ارتـــش و جایگزینی ارتش به اصطالح
خلقـــی شـــده بودنـــد .در این شـــرایط
امـــام خمینـــی(ره) ،سرلشـــکر قرنـــی
را بـــه ریاســـت ســـتاد مشـــترک ارتش
جمهـــوری اســـامی ایـــران گمـــارد؛
انتصابی که چندان به مذاق لیبرالها
خوش نیامد و برخی از اعضای لیبرال
شـــورای انقالب با آن مخالفت کردند.
سرلشـــکر قرنی در روز بیست و چهارم
بهمـــن  ۵۷با حضور در دفتر ریاســـت
ستاد ارتش خطاب به حاضران گفت:
«ارتش شاهنشـــاهی کـــه میگفتند از
مجهزتریـــن ارتشهـــای دنیاســـت و
شـــاید هم از لحاظ وسایل و تجهیزات
این طور بود از آنجا که ایمان و اعتقاد
نداشـــت ظرف چند ســـاعت متالشی
شد .افراد ارتش اوالً باید مؤمن باشند
و ثانیاً آرمان آنها حفظ استقالل میهن
باشد نه حمایت از یک فرد».
شـــهید قرنی فعالیت خود را برای
تصفیه و بازســـازی ارتش و نیز مکتبی
کردن پرســـنل ارتـــش آغاز کـــرد اما با
خشم گروههای چپی و منافقین مواجه
شـــد.گروههای چپـــی و منافقین برای
مخالفـــت با اقدامات سرلشـــکر قرنی
اقـــدام بـــه اغتشـــاش در نواحی غرب
کشـــور و تصرف پادگان سنندج کردند
کـــه با مقاومت شـــدید تیمســـار قرنی
مواجه شد .پس از این جریان تنشها
و مخالفتهایی ایجاد شد و گروهکها
با تبلیغات منفی سعی کردند دولت
موقـــت را وادار بـــه برکنـــاری رئیـــس
ستاد ارتش کنند .ســـرانجام مهندس
بـــازرگان نخســـتوزیر دولـــت موقت
در فروردیـــن  ۱۳۵۸ســـپهبد قرنـــی را
از ریاســـت ســـتاد ارتـــش برکنـــار کرد.
با این حـــال گروهکهای تروریســـتی
و منافقیـــن میترســـیدند تا تیمســـار
قرنـــی دوباره به مقام خود برگشـــته و
با سازماندهی ارتش مانع از اغتشاش
عوامل تروریستی در نقاط مختلف در
کشور شـــود .بنابراین تصمیم گرفتند
پیش از بازگشت تیمسار به فرماندهی
او را تـــرور کننـــد .ســـاعت  ۱۱:۳۰صبح
روز ســـوم اردیبهشـــت  ۱۳۵۸سپهبد
محمـــد ولی قرنی در منزل مســـکونی
خود توسط چند تروریست از گروهک
فرقان به شهادت رسید.

