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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با مسئول تيم جهادي سفيران صالحين
32 طرح ابتكاري صالحين شناسايي شده است

فكر تشكيل يک تيم جهادي براي ترويج 
حلقه هاي صالحين از کجا ناشي مي شود؟ 
مگر اي�ن حلقه ها هم اکنون در س�طوح 

مختلف بسيج اجرا نمي شوند؟
حلقه هاي صالحين هشت س��الي است كه در 
اقشار مختلف بسيج اجرا مي شوند. اما گذشت 
ساليان باعث شده تا ش��اهد كاستي هايي در 
اجراي دقيق اين طرح باشيم. به عنوان نمونه 
عدم نوآوري در برنامه هاي حلقه هاي صالحين 
باع��ث ماللت و خس��تگي جوانان مي ش��ود. 
همين طور عدم اطالع دقيق برخي از نخبه ها، 
علما و مس��ئوالن آفت ديگري است كه سعي 
كرديم با تشکيل تيم جهادي سفيران صالحين 

نسبت به رفع آنها اقدام كنيم. 
چرا اسم سفيران را براي خودتان انتخاب 
کرده اي�د؟ گ�روه از چه زمان�ي کارش را 

شروع کرده است؟
تيم ما از پايان ماه رمضان سال گذشته فعاليتش 
را شروع كرده است. ناممان را هم »سفيران« 

گذاشتيم چراكه سعي مي كنيم سفير ترويج 
برنامه هاي مختلف در همه زمينه ها در سراسر 
كشور باشيم. بنده خودم در اولين قدم همان 
سال 95 به استان لرس��تان رفتم و با برخي از 
علما، مسئوالن و دس��ت اندركاران حلقه هاي 
صالحي��ن گفت وگوهاي��ي داش��تم. بعده��ا 
دوستان ديگري مثل حجت االسالم خرم نژاد و 
حجت االسالم رئيسي از شهر قم، حجت االسالم 
جليلي از خوزستان، آقاي لطفي زاده از گلستان و 
آقاي آذرافروز به ما پيوستند. ما سه هدف عمده 
را دنبال مي كنيم؛ اهميت به مس��ئله تربيت 
سفير صالحين براي اس��تان ها، بررسي سطح 
ابتکارات و خالقيت هاي صالحين اس��تان ها و 
ترويج گفتمان صالحين ميان علما، مسئوالن 
و نخبگان. بر همين اساس هر ازگاهي به يکي 
از استان هاي كشورمان مي رويم و با مسئوالن، 
علما، نخبگان و فعاالن اين عرصه جلساتي را 

برگزار  و اهداف ذكر شده را دنبال مي كنيم. 
موضوع ترويج حلقه هاي صالحين در بين 
مس�ئوالن به اين معني اس�ت که خيلي 
از آنها اش�رافي نس�بت به اي�ن حلقه ها 

ندارند؟ 
بله، ما در خيلي از مواقع با مسئوالني رو به رو 
مي شويم كه هيچ اطالعي از ماهيت حلقه هاي 
صالحين ندارند. گفت وگ��وي ما با اين عزيزان 
مي تواند در جهت جلب حمايت آنها در توجه هر 

چه بيشتر به حلقه هاي صالحين در استان هاي 
متبوع شان تأثيرگذار باشد. 

 تا به حال به چند اس�تان سفر کرده ايد؟ 
چه ابتكاراتي در بحث حلقه هاي صالحين 

شناسايي شده  اند؟ 
تا كنون به 13 استان لرستان، قم، البرز، تهران، 
خراس��ان رضوي، اصفهان، يزد، فارس،  ايالم، 
همدان، اردبيل و كردستان رفته ايم. طي اين 
مدت 85 ديدار با نمايندگان محترم ولي فقيه در 
استان ها، علما، ائمه جمعه، مسئوالن و متوليان 
امر صورت گرفته است. 32 طرح ابتکاري نيز 
در برخي از اين استان ها مشاهده كرده ايم كه 
مي توانند به ساير استان ها و حلقه هاي صالحين 

سراسر كشور تسري يابند. 
اگر مي ش�ود چن�د نمون�ه از طرح هاي 

ابتكاري را نام ببريد. 
طرح باشگاه صالحين، طرح هسته هاي امداد، 
طرح مس��جد دانش آموزي، ط��رح خانه هاي 
صالحين و... به عنوان نمونه در طرح باش��گاه 

صالحين ابتکار جالبي از س��وي بس��يجيان 
خرم آب��ادي ديديم. اي��ن عزيزان با تش��کيل 
كالس هاي آموزش رايگان ورزش كشتي باعث 
جذب جوانان و نوجوانان به حلقه هاي صالحين 
مي شوند يا در طرح خانه هاي صالحين، مربي 
آموزش��ي صالحين ش��خصاً در خانه اعضاي 
حلقه حضور مي يابد و عالوه بر آگاهي رساني 
در خصوص آسيب هاي اجتماعي، فرهنگي و. . 
. گزارشي از عملکرد اعضاي حلقه را به والدين 
آنها ارائه مي دهد و همچنين به جذب پدران و 

مادران در حلقه هاي صالحين مي پردازد. 
سخن پاياني 

اين كار صرفاً يك حركت بسيجي وار با هزينه 
شخصي و بدون استفاده از منابع سازماني بوده 
و فعاالن و دغدغه من��دان در اين عرصه تالش 
كردند در راستاي مطالبه رهبرمعظم انقالب كه 
فرمود: جوانان كارهاي خودجوش و جهادي را 
انجام دهند، صورت گرفته است. يکي از بركات 
سفرهاي استاني ما، آشنايي علما و روحانيون 
با حلقه ه��اي صالحين و همين ط��ور تعيين 
سفيران صالحين براي هر استان است كه منجر 
به گسترش و ترويج هر چه بيشتر اين حلقه ها 
خواهد شد. حلقه هايي كه مقام معظم رهبري 
در خصوص شان فرمودند: جهان اسالم نيازمند 

چنين حركت بسيجي اي است. 

  غالمحسين بهبودي
اکنون که چند س�الي از تش�كيل طرح حلقه هاي صالحين در رده هاي مختلف بسيج 
مي گذرد، اي�ن طرح توانس�ته با باالبردن س�طح توانايي ه�اي اعتق�ادي، فرهنگي و 
حتي ورزش�ي جوانان، عملكرد موفقي از خ�ود به نمايش بگذارد. اما به نظر مي رس�د 
حلقه ه�اي صالحين با آفت هايي چ�ون عدم ن�وآوري در طرح ها و ني�ز مهجوريت در 
ميان مس�ئوالن رو به رو باش�د. بر همين اس�اس ع�ده اي از جوانان فع�ال در عرصه 
حلقه ه�اي صالحين س�عي کرده اند ب�ا تش�كيل »تيم جه�ادي س�فيران صالحين« 
ب�ه ترويج و تش�ويق اين حلقه ها در سراس�ر اي�ران اس�المي بپردازن�د. پوريا بگري 
مبتكر تيم جهادي س�فيران صالحين اس�ت که گفت وگوي ما با وي را پيش رو داريد. 

 احمد محمدتبريزي
ش��عبان از نيمه گذش��ته و ارديبهشت آخرين 
روزهاي��ش را به چش��م مي بيند. ح��ال و هواي 
بهاري با نشاط و شلوغي انتخاباتي درآميخته و 
فضاي شهر را خاص و ويژه كرده است. طرفداران 
كانديداها در كمال آرامش و امنيت، به تبليغات 
مي پردازند و شور و شعف را ميان شهروندان پخش 
مي كنند. آفتاب نيمه س��وزاني كه حاال به وسط 
آسمان رسيده، گرماي اين رقابت هاي انتخاباتي 
را بيشتر مي كند. در چنين مواقعي بهتر و بيشتر 

مي فهميم امنيت چه نعمت بزرگي است... 
راسته خيابان طالقاني را مي گيرم تا خودم را به 
خيابان شهيد موسوي برس��انم. جايي كه موزه 
ش��هدا در نبش خيابان، گنجين��ه اي تاريخي از 
روزگاري نه چندان دور را در خود جاي داده است. 
موزه اي نسبتا بزرگ در دِل يکي از مركزي ترين 
مناطق پايتخت. راهرويي باريك و نيمه تاريك 
را طي مي كنم تا به س��الني پر نور و پر از وسايل 
و اشياي مربوط به شهدا برس��م. موزه بر خالف 
شلوغي  هاي شهر، آرام، ساكت و خلوت است. جز 
من چند نفر ديگري در اينجا هستند كه آنها هم 
نگاهي مي اندازند و خيلي سريع در شلوغي خيابان 

گم مي شوند. 
نبايد سرس��ري از اين مکان گذشت، بايد لختي 
ايس��تاد و در سرگذش��ت و حال و اح��وال اين 
انسان هاي بزرگ تأملي كرد و با دستي پر از موزه 
خارج شد. موزه شهدا در نهايت سادگي حرف هاي 
زيادي براي گفتن دارد. اينجا همه خوبان جمع 
شده اند. همت، متوس��ليان، زين الدين و باكري 
فرا مي خوانند مان تا شايد عهدي را  كه با جانان 
بسته بوديم، يادآورمان شوند. موزه شهدا حرف 
براي گفتن بسيار دارد به شرطي كه با گوش شنوا 

داخل شده باشيم. 
 طراوت زندگي

در موزه شهدا مدال و ماسك و نشان هاي مختلفي 
يا به ديوار زده ش��ده اند ي��ا درون محفظه هايي 
شيشه اي نگهداري مي شوند. قاب عکسي نقاشي 
ش��ده از ش��هيد چمران هنگام ورود خودنمايي 
مي كند. اينج��ا كوچك ترين نش��انه ها، عالمي 
حرف با خود دارند. اش��ياي موزه ارزش شان را از 
قدمت ش��ان نمي گيرند، بلکه تمام اعتبارشان از 
همراهي شان با صاحبان شان است؛ مهر، جانماز، 
دفترچه يادداشت، كتاب و لباس بيشترين وسايل 
موزه هستند. اشيايي به ظاهر ساده با دنيايي حرف 
و خاطره.  رد نگاه ش��هدا در عکس هايشان تيز و 
برنده است. طوري به چشم هاي بازديدكنندگان 
خيره مي شوند كه گويي خبري در خود دارند. با 
چشم دل بايد در جاي جاي موزه نگريست، هر 
تکه و قطعه اي كه از رهگذر زمان و سيل حوادث 
به اينجا رسيده، نکته اي را گوشزد مي كند. بايد در 
سرگذشت اين آدم ها، در راهي كه انتخاب كرده اند 
و در زندگي شان دقيق و ريز شد تا آنچه را كه نياز 
دنياي اين روزهايمان است، برداشت كنيم. اگر 
اين روزها، زندگي هايمان را به زندگي شهدا گره 
بزنيم، زندگي مان عطر، طراوت و شادابي خاصي 
مي گيرد. شايد اين انس��ان ها آمده اند تا زندگي 
آدم هايي در سال هاي بعد از خود را بيمه كنند و 

آنها را از روزمرگي و خمودگي جدا سازند. 
 شال باقري 

هر محفظه شيشه اي به يك ش��هيد تعلق دارد. 
نخستين محفظه به جوان بااستعداد و خوشنام 
جبهه ها، حسن باقري اختصاص دارد. يك شال 
منقش ب��ه تصوير حض��رت امام، پيراهن س��بز 
پاسداري و كاغذي به دستخط شهيد غالمحسين 
افشردي معروف به حسن باقري يادگارهاي او در 
موزه هستند. روي كاغذ به تاريخ 59/7/20 ساعت 

2/15 بعدازظهر، از اطالعات سپاه پاسداران به اتاق 
جنگ لشکر  � ستاد هماهنگي � فرماندهي سپاه 
نوشته شده: » طبق يك گزارش از شاهد عيني 
پااليش��گاه آبادان، ديروز و امروز نيز مورد حمله 
قرار گرفته و آتش گرفته است. وضع شهر عادي 
است اما در مورد حالت روحي، به بسته شدن دو 
راه اين شهر توسط نيروهاي عراقي بايد توجه نمود 
تنها راه باز ]شدن[ آن جاده ماهشهر مي باشد. اتاق 

خبر حسن باقري«. 
در همسايگي شهيد باقري، متوسليان، همت و 
باكري قرار دارند. سررس��يد سال 60 حاج احمد 
قطعاً حرف ها و دردهاي بس��ياري در خود دارد. 
كاش مي ش��د آن را از محفظه شيشه اي بيرون 
آورد و ساعت ها پاي حرف هايش نشست. اگر حاج 
احمد اين روزها در كش��ور بود، در سررسيدش 
چه مطالبي از حال و احوال امروزمان مي نوشت؟ 
چقدر جنس درد و دل هايش با 30 س��ال پيش 
فرق مي كرد و آيا همچنان نگراني هايش، همان 

نگراني هاي اول انقالب بود؟ 
 مهماني ساده و بي ريا

محفظه شهيد محمد ابراهيم همت خيلي شلوغ 
نيس��ت. تنها وس��ايلي كه از او به جا مانده، يك 
قمقمه، مهر، تس��بيح و انگشتر اس��ت. انگشتر 
عقيق هم��ت، همانند صاحبش خ��وش تراش، 
باريك و دلربا ست! روي برگه اي كه درون محفظه 
شيش��ه اي قرار داده شده، همسر شهيد حکايت 
خريد انگشتر عقيق سردار خيبر را چنين روايت 
مي كند: »قرار خريد و عقد گذاشته شد. روز خريد 
يك حلقه طال براي من و خودش هم يك انگشتر 
عقيق انتخاب كرد  ) ب��ه قيمت 150 تومان(. آن 
شب وقتي پدرم قيمت حلقه يا بهتر بگويم انگشتر 
او را فهميد، ناراحت شد و گفت: » اين دختر آبرو 
براي ما نگذاشته اس��ت.« به همين خاطر وقتي 
كه حاج همت به خانه ما زنگ زد، پدرم به مادرم 
گفت كه از ايشان بخواهيد بيايند و يك حلقه بهتر 
بخرند ولي او در جواب گفت: » حاج آقا من لياقت 
اين حرف ها را ندارم. شما دعا كنيد كه بتوانم حق 

همين را ادا كنم«. 
اينجا همه س��اده و بي ريايند. ناگهان چش��م باز 
مي كني و خ��ودت را در مهماني صاف و س��اده 
انسان هاي خاكي و خودماني مي بيني كه با مهر 
و تسبيح و كاغذ دعا به استقبالت آمده اند. اينجا 
با دنياي شلوغ و پر زرق و برق بيرون تفاوت دارد. 
همه چيز بوي س��ادگي مي دهد. در چشم برهم 
زدني به س��ال هاي دهه 60 پرتاب مي ش��وي و 
مي بيني داري با همت و باكري رفاقت مي كني. 
انگار حاج مه��دي كنارت ايس��تاده و با نجوايي 
آسماني، آرام در گوشت زمزمه مي كند: »عزيزانم 
ش��بانه روز بايد شکرگزار خدا باش��يم كه سرباز 
راس��تين صادق اين نعمت ش��ويم و بايد خطر 
وسوس��ه هاي دروني و دنيا فريبي را ش��ناخته و 
بر ح��ذر باش��يم كه ص��دق نيت و خل��وص در 
عمل، تنها چاره ساز است. اي عاشقان اباعبداهلل 
بايس��تي ش��هادت را در آغوش گرفت، گونه ها 
بايستي از شوقش سرخ شود و ضربان قلب تندتر 
بزند. بايس��تي محتواي فرامين ام��ام را درک و 
عمل نماييم تا بلکه ق��دري از تکليف خود را در 

شکرگزاري بجا آورده باشيم.«
 سكه هاي له شده

شهيد حس��ين علم الهدي با آن چهره مهربان و 
معصومانه در جايي از موزه نظاره گر توست. كاله 
جنگي سوراخ ش��ده او، گوياي اتفاقاتي است كه 
بر او و يارانش در 16 دي 59 در هويزه گذش��ته 
است. جايي كه ميان س��ه تانك بعثي محاصره 
ش��ده بود و جز يك آرپي جي چيزي براي دفاع 
نداش��ت. براي لحظه اي در هوي��زه قيامت به پا 

شد و سه تانك به طور همزمان به سمت حسين 
علم  الهدي ش��ليك كردند. پيکر حاج حس��ين 
پشت خاكريز ها افتاد و يکي از تانك ها به سمتش 
حركت كرد. . . چند سکه فلزي جزو اقالم همراه 
شهيد هستند. سکه هايي كه از شدت ضربه معلوم 
نيست چند توماني بوده اند. همين سکه ها بدون 
هيچ توضيحي روايتگر اتفاقاتي كه در شانزدهمين 

روز دي افتاده، هستند. 
عليرضا موحددانش كه يکي از دس��تانش را در 
عمليات »ب��ازي  دراز« از دس��ت داد در موزه هم 
سبکبال اس��ت. يك كمربند و مهر تمام دارايي 
او در اين مکان است. محمود كاوه هم سهمي از 
دارايي هاي دنيا نبرده است. تمام سرمايه شان در 
وجود بزرگشان نهفته بوده و بي نياز از نعمت هاي 
دنيوي، عمرش��ان را وقف امور اخ��روي كردند. 
صفاي باطن ش��ان حال هر رهگ��ذري را خوب 
مي كند. كاش مي ش��د آدم هاي بيرون كه غرق 
هياهوهاي دنيا شده اند را براي دقايقي هر چند 
كوتاه به موزه دعوت كرد و اين حال خوب را با آنها 
تقسيم كرد. كاش امکان داشت لحظه اي دنياي 
آدم هاي دهه 90 با صفاي آدم هاي دهه شصتي 
پيوند زد و گفت زندگي فقط در تأمين نيازهاي 
مادي خالصه نشده است. اين جوان هاي رعناي 

دهه 60 حرف هاي زيادي براي گفتن دارند. 
 بابا رفت

شهيد عباس محمد وراميني همانند ديگر شهدا 
جانماز و چفيه اي به يادگار گذاشته است. شهيد 
در دلنوش��ته اي خطاب به پس��رش مي نويسد: 
» خدمت ميثم كوچولو سالم عرض مي كنم و از 
خدا مي خواهم كه تو يادگارم را در زير سايه خود 
حفظ كند و خود او نگهدار تو باشد. ميثم جان! بابا 
رفت به صحراي كربالي ايران، خوزستان داغ تا 
شايد درد حسين )ع( را با تمام گوشت و پوستش 
حس كند. بابا رفت تا شايد بوي خون حسين)ع( 
به مشامش برسد. بابا رفت تا شايد بتواند به رگ 
بريده حسين)ع( بوسه بزند. بابا رفت تا شايد بتواند 
با خون ناقابلش راه كربال را براي تمام دل هايي كه 
هواي كربال دارند، باز كند. بابا رفت تا شايد ديگر 

برود و پهلوي تو نباشد. . . «
لباس ارتش��ي ش��هيد موس��ي نامجو در موزه 
تماشايي است. همچنين حکم وزير دفاعي اش 
كه زيرش را محمدجواد باهنر در تاريخ 60/5/26 

امضا كرده قابل رؤيت است. از عباس بابايي كاله و 
لباس سقايي اش به موزه رسيده كه نشان از ميزان 

ارادت قلبي ايشان به اباعبداهلل است. 
 تحرير قرآن يک شهيد

 يکي از بخش هاي ديدني موزه به محفظه شهيد 
ش��ريف اش��راف برمي گردد. قرآني كه شهيد با 
دستخط خودش نوشته در موزه نگهداري مي شود. 
شهيد سرلشکر اشراف كار تحرير كالم اهلل مجيد 
را از سال 1347 آغاز و در س��ال 1358 به اتمام 
رسانيد. ايشان در رابطه با تحريم قرآن دو نکته را 
متذكر شده بود: » اول اينکه با اتمام كار تحرير اين 
قرآن عمر من نيز به پايان مي رسد. و ديگر اينکه، 
از زمان شروع نوشتن اين كالم اهلل هر مسجدي كه 
در تهران بنا شده يك آجر از آن به من تعلق دارد.« 
همسر ش��هيد درباره شهادت ايش��ان مي گويد: 
»او آنقدر به كار خودش عالقه داش��ت كه حتي 
تذهيب حاش��يه قرآن را نيز خودش انجام داد. 
سال ها گذشت و در سال 1358 كار نوشتن قرآن 
كريم به پايان رس��يد. دو ماه پس از آن رهسپار 
كردستان ش��د، چون ضد انقالب در كردستان 

كشتار مي  كرد.«
بخش مربوط به شهيد مرتضي آويني هم تماشايي 
است. همه ما سيد اهل قلم را با آن عينك معروف 
به ياد داريم و حاال در م��وزه در كنار عينك، نوار 
ويدئويي، چفيه اي كه رويش خون خشك شده 
نمايان اس��ت و كتاني تکه تکه ش��ده مي بينيم. 
مس��تندهاي روايت فتح آويني، تصويري واضح 
به مردم پش��ت جبهه مي دهد و پس از گذشت 
سال ها از روزهاي دفاع مقدس، مستندهاي حاج 
مرتضي بهترين تصاوير براي درک فضاي جبهه 
و رزمندگان است. ش��هيد آويني كه روزگاري با 
دوربينش، زبان گوياي بچه هاي جنگ بود، حاال 
نامش در كنار ش��هدا چون در مي درخشد. حاج 
مرتضي از جنس شهدا بود و در آخر به دوستانش 

پيوست. 
نگاه نافذ محمدحسين فهميده گيرايي خاصي 
دارد. در چشمانش بر خالف بسياري از هم سن 
و سال هايش نشاني از شور جواني ديده نمي شود. 
نگاه فهميده عمق دارد. عمقي به درازاي ابديت، 
در كنار عکس او، چه��ره داود فهميده هم ديده 
مي شود. از اين شهيدان يك طناب براي ورزش 

كردن به جا مانده است. 

 پايان سفر به دهه 60
وسايل سرلشکر خلبان شهيد حسن خلعتبري 
يکي ديگر از قسمت هاي جالب موزه است. پاكت 
نامه هايي كه از خارج كش��ور ب��راي خانواده اش 
فرس��تاده، نوار كاس��ت ها و كاله تکه تکه شده  و 
نامه اي كه براي مادرش نوشته، همگي كلي راز 
به همراه دارند. زمان جنگ بعثي ها براي سرش 
جايزه تعيين كرده بودن��د و مهارتش در خلباني 
مثال زدن��ي بود. با ش��هادت او در س��ال 1364، 
تلويزيون عراق اعالم كرد كه موفق شده يکي از 
بهترين خلبانان ايراني را از بين ببرد.  شهيد حسن 
آبشناسان با دستخطش حديثي از امام علي )ع( 
را به زيبايي نوشته است: » در آن روزي كه مرگ 
براي انسان مقدر اس��ت، اگر در اعماق درياها و 
باالي ابرهاي انبوه مقام كن��د، باالخره جهان را 
بدرود خواهد گف��ت و در صورتي كه لحظه اي از 
عمر برقرار باشد، اگر در ميان آتش سوزان درافتد 
يا ب��ه كام گرداب هاي ژرف و عميق رود، رش��ته 
عمرش گسيخته نخواهد ش��د. بنابراين هرگز از 
ميدان جنگ و مبارزه ترس و انديش��ه نداش��ته 
باشيد.« گواهينامه خلباني عباس دوران كه در 
16 دسامبر سال 1971 از مي سي سي پي گرفته 
در موزه به چش��م مي خورد و مايه افتخار و غرور 
است. از شهيد علي اكبر شيرودي دستکش هاي 
كاموايي اش ب��ه يادگار مانده ولي ش��هيد احمد 
كشوري وسايل بيشتري دارد. خودكار، كاردک، 
چراغ قوه، جاي عينك دودي، كاله خلباني و قرآن 
و رحلش دارايي شهيد كشوري در موزه شهداست.  
آخرين بخش موزه به دكت��ر چمران و جايي كه 
پيراهن چريکي آغشته به خونش به همراه مدارک 
تحصيلي اش در معرض ديد قرار دارد، تعلق دارد. 
جايي كه حضرت امام با دستخط شان حکم وزارت 
دفاع ايشان را نوشته است. سفر ما به موزه شهدا 
با شهيد مصطفي چمران شروع شد و با ايشان به 
پايان رسيد. اينجا حلقه وصل است؛ جايي براي 
آشنا شدن و آشتي كردن. موزه بخش هاي ديگري 
داشت كه مجال براي نوش��تن نبود ولي همين 
گشت و گذار در يك سالن موزه و بودن در دنياي 
ش��هداي دفاع مقدس، حال و هواي خوبش را به 
همراه داشت. غرق شدن در اين دنيا و آدم هايش 
تجربه اي ناب بود كه در هيچ جاي ديگري بيرون 

از موزه نمي توان سراغش را گرفت. 

گزارش »جوان« از موزه شهدا، محلي که شما را به حال و هواي دهه 60 مي برد

خوبان عالم همه اينجا جمعند
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