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مژگان مهرابیگزارش
روزنامهنگار

کمتر رزمنده ای اســت که شــرح رشادت ها و 
دالوری های جوان ترین فرمانده گردان شهادت 
لشکر 27محمد رسول اهلل)ص( را نشنیده باشد؛ 
کسی که شجاعت و جسارتش در جنگ زبانزد 
عام و خاص بود و همین امر ســبب شد تا در اوج 
جوانی مسئولیت ســنگین فرماندهی گردان را 
عهده دار شــود. آوازه خط شکنی های این دالور 
هنوز نقل محافل است و راویان جنگ با افتخار 
از رزم آوری های او ســخن می گویند. شــهید 
محمدجواد حاج ابوالقاســم صراف، معروف به 
جواد صراف، فقط فرمانده گردان شهادت نبود، 
فرمانده دل همه آدم هایی بود که می شناختندش؛ 
عصای دست سالمندان، محرم راز جوانان، حامی 
نیازمندان و نور چشم فامیل که رسیدگی به آنها را 
بر خود واجب کرده بود. این دالور وقتی بال پرواز 
گشود، فقط 25بهار را به چشم دیده بود. خاطرات 
شهید را زینت توتونی، مادر و رضا صراف، برادرش، 

برای مان روایت می کنند.

جنگکهشروعشدجوادهمبهنیرویسپاهپیوست.
میخواستقدمیبرایکشــورشبردارد.عازمجبهه
غربشد؛ســرپلذهاب.بااینکهسنوسالینداشت
امابهاندازهیکنظامیباتجربهازخودجربزهنشــان
میداد.همرزمانشهنوزازشــجاعتاومیگویندکه
چطوربیمحاباوبدونواهمهبهدلدشمنمیزد.جواد
بهاندازهبیباکیاش،باهوشهمبودومیدانستچه
تاکتیکیراکجابهکارببرد.اوبعدازپیوستنبهلشکر
27محمدرســولاهلل)ص(بهجبههجنوبرفتودر
عملیاتهایزیادیمثلمسلمبنعقیل،رمضان،والفجر
مقدماتی،والفجریک،کربالییکوکربالی5حضور
پیداکرد.مادرشازرشــادتهایاوتعریفمیکند:

»جوادفوقالعادهمسئولیتپذیربود.ازبینظمیهم
خیلیبدشمیآمد.میگفتکاریکهبرعهدهگرفتی
بایددرســتوبهموقعانجامدهی.هــرزمانهمکه
موقعیتشپیشمیآمدبرایبچههایگردانمراسم
روضهوســینهزنیبرگزارمیکرد.یــادممیآیدحاج

محمدرضاطاهریهمبود.اوهمهمراهیمیکرد.«

به جای نشستن در خانه به همسایه ها سر بزن!
جوادهممهربانبودوهممحجوب.نمیگذاشــت
کسیازدستشدلخورباشد.سریعدلجوییمیکرد.
بچههایهمسنوسالشاوراخیلیدوستداشتند.
برایشاحترامخاصیقائلبودند.اورامحرمرازشان
میدانستند.بااینکهبراینصیحتکردنخیلیجوان
بودامادوستانشازاوحرفشنوییداشتند.مادرش
میگوید:»جوادقبلازاینکهفرماندهگردانباشــد
فرماندهدلهابود.هرکسبانخســتینبرخوردی
کهبااوداشتمجذوبرفتارشمیشد.نگاهنافذی
داشــتوجدیبودامــالبخندازرویلــباوهیچ

وقتمحونمیشــد.همصحبتیبــااوآدمرابهیاد
خدامیانداخت.«جــوادازآنآدمهایینبودکهاگر
کسیدلخورشکردهباشــددیگرسراغشرانگیرد.
کارخودشرامیکرد.بیتوجهبهبرخوردنامناسب
دیگرانبودوهمینرفتارکریمانهاشبیشــترآنها
راشــرمندهمیکرد.مادرمیگوید:»جوادنسبتبه
اشتباهاتدیگرانخیلیباگذشتبود.همیشههم
همینرابهمنتوصیهمیکردکهگذشتدوستیهارا
عمیقمیکند.اهلدلخوریوکدورتنبود.تذکراتش
عملیبودنهکالمی.خیلیهمبهصلهرحماهمیت
میداد.آنرامثلنمازبرخودواجبکردهبود.بارها
میشدبهمنمیگفتبهجاینشستنکنجخانهبرو
بههمسایههاودوستوآشــناسریبزنازحالشان

باخبرشواگرنیازبهکمکدارندانجامبده.«

خدمت به دیگران را وظیفه خود می دانست
خودشهمهمینطوربود.مرتببههمسایههاواقوام
سرمیزد.حواسشبودکهکسیمشــکلمالیدر

زندگیاشنداشتهباشد.مادرتعریفمیکند:»جواد
آنموقعحقوقزیادینمیگرفتامااگردرفامیلیا
دوستوآشــنامتوجهنیازکسیمیشد،دستشان
رامیگرفتومشکلشانرابرطرفمیکرد.دوست
نداشتکسیمتوجهاینموضوعشود.اماخبگاهی
همپیشمیآمدوناچاریکمکشعیانمیشد.یکی
ازاقوامدستتنگبودوچندسرعائلهداشت.ماهانه
مبلغیازحقوقخودشرابهاومیداد.یایکیدیگراز
اقوامتازهخانهساختهبودوشرایطمالیخوبینداشت
ازفروشگاهسپاهچراغنفتیخریدوبهآنهادادتادر

سرمایزمستانبچههایشاذیتنشوند.«

اثر سیلی که از جواد خوردم 
رضا،برادرکوچکترجواد،موفقیــتامروزخودرا
مدیونبرادرشهیدشميداند.اوبعدازجوادبهجبهه
رفت.درسومدرســهرارهاکردهبودومیخواست
درآنجاخدمتکند.اماجوادراضیبهاینامرنبود.
بهاوگفتکهبهتهرانبرگرددوسردرسومشقش
بنشــیند.رضاتعریفمیکند:»فرماندهگردانبود.
وقتیگفتمدرایناوضاعدرسبهچهکارممیآید،
یکســیلیبهصورتمزدوگفتاینرازدمکهیادت
بماندازدرسنخواندنبههیچنتیجهاینمیرسی.«
اودرادامهبهخاطرهیکیازهمرزمانبرادرشاشاره
میکندومیگوید:»آقایگودرزییکیازهمرزمان
جوادمیگفتیکروزســواربریکماشینلندرور،
داشتیمبهطرفمهرانمیرفتیم.کنارجاده،دیدم
یکنفرلنگلنگاندرحالحرکتاست.رفتمبهطرف
او.دیدمجوادصرافاستوهمینطوربهزحمتدر
کنارجادهمیرود.تااورادیدم،گفتم:»آقاجواد،کجا
میروی؟«گفت:»مجروحشدمومرابهبیمارستان
ایالمبردند.دکترهاگفتندبایدبستریشومولیمن
دیدمکهگرداندرخطاستواینانصافنیستدر
بیمارستاناستراحتکنم.اینبودکهازبیمارستان
جیــمزدموحاالهمکــهمیبینــی،دارممیروم

سمتخط.«

گشتیدرخانهموزهشهیدرجاییبهبهانهسالگردشهادتش

خانه رئیس جمهور اینجاست؟
مـــحبوب بــود و مــــاند. 
رجایــی  شــهیدمحمدعلی 
ازجمله سیاســتمدارانی است 
که با گذشــت 4دهه از شــهادتش هنوز هم نام و یادش به عنوان 
رئیس جمهوري محبوب کشور در اذهان باقی مانده است. گرچه کین 
دشمن به او فرصت کوتاه ریاســت جمهوری داده بود اما پیش تر در 
سمت نخست وزیری، وزارت آموزش و پرورش و... صداقت در عمل و 
گفتارش را به همگان ثابت کرده بود. مردی بسیار ساده، قانع و صرفه جو 
که در ایام نخست وزیری ساختماني قدیمی را در بهارستان به عنوان 
مکان نخست وزیری برگزید. اعتقاد داشت اگر محل کار تشریفاتی و 
رفاه زده باشد، بر خلق و رفتار آدمی اثر منفی می گذارد و او را اسیر 
پست و مقام می سازد. همین طرز فکر در سبک زندگی شخصی اش 
هم جاری بود. گواه آن خانه ساده و بی آالیش که از او به جا مانده و اینک 
به عنوان خانه موزه برای بازدید عموم باز است. از آنجا که دولت رجایی، 
نخستین دولت مکتبی بود که عهده دار امور اجرایی کشور شد و در آن 
دوره بحرانی، بیشترین حد از تالش را برای خدمت به اهداف مقدس 
انقالب از خود نشان داد به مناسبت شهادت او و شهید باهنر هفته 
نخست شهریور به عنوان »هفته دولت« نامگذاری شده است. به این 
بهانه سری به این خانه موزه در خیابان مجاهدان اسالم، خیابان شهید 

آجانلو، کوچه شهید میرزایی، پالک 6 زد ه ایم.

قدمتبنایخانهشهیدرجاییبهدورهپهلویدوممیرسد.اینخانهاز
۱۳۴۳تاحدود۱7سالمحلسکونتمحمدعلیرجاییبود؛خانهایکه
اوابتداباقرض۱۳هزارتومانیآنراخریداریکرد.پسازشهادترجایی،
همسروفرزندانشتاسال۱۳7۳دراینخانهزندگیکردندتااینکهاین
خانهرابنیادشهیدخرید.بنیادشهیدپسازمرمتوثبتملیاینخانه
ارزشمندآنرابهعنوانخانهموزهشهیدمحمدعلیرجاییمورداستفاده

همگانقرارداد.مساحتخانهحدود25۴مترمربعاستکهبازیرزمین
2طبقهمحسوبمیشود.ازدرچوبیکوچکواردخانهمیشویمهمین
راهروبه۶دردیگرراهدارد:درورودیساختمان،درهای2اتاق،آشپزخانه،
سرویسبهداشتیوحیاط.اتاق هاییکهباتابلوهایییکیاتاقنشیمن
معرفیشدهودیگریاتاقپذیراییکهخودشمتشکلاز2اتاق»تودرتو«
است.درهماننگاهاولمحواتاقنشیمناینخانهمیشویموخاطرات
روزهایگذشتهوکودکیخودمانراورقمیزنیم.اتاقباهمانوسعتکم،
یککرسیقدیمیرادردلخودجادادهاست.رویکرسییکدستپایه
لیوانگیره دارنقرهایمختصپذیراییچیده شدهاست.گوشهدیگرهمین
اتاقیکتلویزیونکوچک،2پشتیدستبافترکمن،چمدانسفری،یک

چراغعالء الدینوتصاویریازشهیدرجاییبهچشممیخورد.


از پای تخته های سیاه تا پشت میز ریاست جمهوری
دریکیازاتاقهایاینموزهیکمیزکارآهنیکوچکباروکشچرمی
دیدهمیشود.درستشبیههمان میزهاییکهدردهه۶۰درهمهمدارس
بهعنوانمیزمعلمدرکالس هایدرسدیدهمیشد.اینجاستکهبرای
خود،دورانمعلمیشــهیدرجاییرامرورمیکنیم.مــردیکهازپای
تختههایسیاهدرمدارسبهپشتمیزریاستجمهوریرسیداماخودو
گذشتهاشرافراموشنکرد.درقسمتباالیهمینمیز،کتابخانه ایقرار
گرفتهاستکهداخلآنچندینجلدکتابقراردارد.هرطرفاینخانه
راکهنگاهمیکنیمیادوخاطرهشهیدبرایمانزندهمیشود.تصوراینکه
روزگاریشهیدرجاییدرهمینخانهوکنارکرسیمینشستهیاازاین
کتابخانه،کتابیبرمیداشتهمیخواندهبرایمانآشناست.البتهباتماشای
مجسمهایازشهیدرجاییباهمانلباس هایساده ایکهدرذهنمردم
جاخوشکردهاینتصورملموسترمیشود.مجسمهاودرحالیکهایستاده
وکتاب»آشناییباعلوماسالمی،منطقوفلسفه«شهیدمطهریرادر
دستدارد،گوشهایازاتاققرارگرفتهاست.دراتاقمرتبطبااتاقپذیرایی،

برخیوسایلشخصیشهیدرجاییوبرخیهدایایاهداییبهاودرزمان
حیاتشوپسازآندیدهمیشودکهبعضانامرتبچیدهشده اند.2پیراهن
شهیدرجایی،یکرادیودوموج،یککیفسامسونتکهنوشتهشدهحاوی
2اسلحهصاحبشبوده،پوستریباتصویرشهیدانرجاییوباهنرکههمین
سامسونتدردستاوست،تصویراهدایاعتبارنامهشهیدرجاییازسوی
امام)ره(درحالیکهرئیسجمهورشهیددستمقتدایخودرامیبوسد،
یکصندوقچوبیاهداییمادررجایی،کتابخانه ایبادرکشوییشیشه ای،
رختآویزطراحیشدهشهیدرجایی،تابلوگلیمبانقشهایرانکهبهخانواده
شهیدرجاییاهداشدهبود،وسایلایناتاقهستند.درگوشه ایازاتاقهم
تابلویینصبشدهبااینمضمون»جایخالیفرشیکهشهیدرجاییبه
یکمستمنداهداکرد.«دراینموزههمچنینتعدادیازلوازمشخصی
شهیدرجایینظیردندانشهیدبهعنوانتنهانشانهشناساییویبعداز
انفجاردفترریاستجمهوری،چمدانسفری،اتاقمطالعهبههمراهمیز
ولوازمالتحریر،دکورسادهوصمیمیخانهبههمراهلباسها،لوازمخانه
و...بهنمایشگذاشتهشدهاست.البتهقلماستنسیل،فنجانچینیچای
شخصیاوواعتبارنامه اشدرمحفظههایشیشهاینگهداریمیشوند.از
حیاطباچندپلهکوتاهدیگربهزیرزمینباصفایآجریمیرسیم.زیرزمین
بهشکلبســیارقدیمیوباطاقهایآجریکهمحلحمام،آبانبارو
طباخخانهصاحباولیهاینخانهبودهاســت.ولیدردورهشهیدرجایی
تغییرکاربریدادهوشایداتاقکارومطالعهاوبودهاست.حاالتصاویرو

لوازمشهیدرجاییجانتازهبهاینزیرزمینبخشیدهاند.

یادیازشهیدناصرکاظمی
فرماندهپاوهبهمناسبتسالروزشهادتش

مهتاب کردستان
ششم شهریور ماه سالروز شهادت شهید ناصر کاظمی، فرمانده 
غیور پاوه بود؛ مردی که برای آزادسازی شهر پاوه از محاصره 
کومله ها از جان مایه گذاشت و ســرانجام در همین راه هم 
به شهادت رسید. در بین قوم کرد به »مهتاب کردستان« یا 
»کاک ناصر« معروف است. خیلی شان به دلیل دالوری هایی 
که این فرمانده جوان برای نجات شهرشان انجام داده بود، نام 
فرزند خود را ناصر گذاشته اند. آنها هیچ وقت از یاد نمی برند 
مردی را که تا آخرین لحظه زندگی اش، برای دفاع از مردم کرد 

دالورانه جنگید.

ناصرکاظمیازآندستهبچههایبامرامپایینشهربودکههیچ
وقتدلشنمیخواستزندگیبهترومرفهترینسبتبهدیگران
داشتهباشد.همیشهسعیمیکردبهگونهايرفتارکندکهدیگران
رابهیادخدابیندازد.ناصرباورودبهدانشگاهدرکنارتحصیلدر
رشتهتربیتبدنی،شغلمعلمیراانتخابکردتابتواندقدمیبرای
کمکبهدانشآموزانمحرومبردارد.اوباهزینهخودجزوهوکتاب
برایآنهاتهیهمیکردوهمیشهمشوقشانبودتاتحصیالتخود
راادامهدهند.ازسال5۶درستبعدازآشناشدنباگروهمبارزان
انقالبیدرفعالیتهایسیاسیشرکتکرد.یکیازاقداماتمهم
اوآتشکشیدنپرچمآمریکادرزمانورودورزشکارانآمریکایی
بهاســتادیومآزادیبود.برایهمینکارشهمازسویساواک

دستگیرشدوبهزندانقصرافتاد.

حماسه ناصر در کردستان 
بعدازپیروزیانقالباســالمیبهعضویتنیرویسپاهدرآمدو
برایخدمتبهمردمسیستانوبلوچســتانراهیآندیارشد.
مدتیراآنجابودکهغائلهشــورشخلقعربرخدادوکاظمی
برایبرقراریامنیتومبارزهباشورشگرانبهخرمشهررفت.تا
پایاندرگیریهمآنجابود.اماهنوزخستگیمبارزهباآشوبگران
راازتنبهدرنکردهبودکهخبردارشدکوملههاودمکراتهادر
کردستانبلوابرپاکردهاند.اوبدونفوتوقتبهکردستانرفت.از
آنجاکهآوازهرشادتاوبهگوششهیدمحمدبروجردی،فرمانده
سپاهکردستانرسیدهبود،شــهیدکاظمیرابهعنوانفرمانده
ســپاهپاوهانتخابکردوبرایکمکبهمردمبهآندیارفرستاد.
محاصرهپاوهتوســطکوملهها،جوبدیراایجادکردهبودبرای
همینشــهیدکاظمیتصمیمگرفتباکمکخودمردمبومی،
پاوهراپاکســازیکند.ایدهاوجوابدادودرمدتزمانکمی،
پاوهآزادشد.امااینپایانکارفرماندهجواننبود.اودربهارسال
۱۳59بایکحملهجسورانه،باینگانوسپسنوسودراپاکسازی
کرد.شهیدکاظمیبعدازیکسالونیمتالشبیوقفهدرپاوهبه
سنندجاعزاموبهعنوانمسئولسپاهپاسدارانکردستانانتخاب
شــد.اوبعدازقبولاینمســئولیت،اقدامبهپاکسازیمناطق
استراتژیکیچونجادهبانه–سردشت،کامیاران،مریوان،تکاب،

صائیندژوبوکانکرد.

درسی که شهید همت از او گرفت
شــرحدالوریهایشــهیدناصرکاظمیزیاداستوگفتنش
ساعتهاوقتمیطلبد.اماآنچهامروزمردمکرددربارهاینشهید
میگویندجانفشانیاوستکهچونبرادریدلسوزدرکنارآنها
جنگیدوازحریمشهرشــاندفاعکرد.شهیدابراهیمهمتبعد
ازشــهادتاوگفتهبود:»مندروسفرماندهیامرامدیونناصر
کاظمیهستم.بهراستینامشهیدناصرکاظمیباکردستانگره
خوردهاست.«ناصرکاظمیبعدازتالشبیوقفهبرایخدمتبه
مردمکردستانسرانجامدر۶شــهریورسال۶۱حینپاکسازی
محورپیرانشهر-سردشتبهشهادترسید.اومتولد2۱خرداد

سال۳5بود.

فوتبال و جنگ 
دربارهشهیدناصرکاظمی،فرماندهشهرپاوهکتابهایزیادی
نوشتهشــدهکهمیتوانبه»کردســتان،مردموپاسدارشهید
کاظمی«،»مهتابکردستان«،»پیشانيوعشق«،»مثلشمشیر،
مثلابر«،»فوتبالوجنگ«،»یــادگاران۱۴؛کتابکاظمی«،
»فرماندهموفق«،»کاکناصر«،»نیمهپنهانماه«،»کردستان،
حماسههمیشهجاوید«و»حماسهسازانعصرامامخمینی)ره(«
اشارهکرد.ازبینآثارمطرحشدهکتابفوتبالوجنگرامعرفی
میکنیم.کتابفوتبالوجنگرامحمودجوانبختنوشتهودر
انتشاراتسورههمبهچاپرسیدهاست.اینکتابداستانزندگی
شهیدناصرکاظمیازدورانکودکیتاشهادتشراروایتمیکند.
دربخشــیازکتابآمدهاســت:»دلممیخواستحاجاحمد
متوســلیانراپیدامیکردموبهاومیگفتم:اینفرماندارجدید
بهدرداینمنطقهنمیخورد.بــاآنموهایفرفریوریشهای

پروفسوریاشآدمبهدردبخوریبهنظرنمیآید.
فرماندارازراهنرسیدهراهافتادهاینجاوآنجاسخنرانیمیکند.اصاًل
معلومنیستحرفحسابشچیست؟نمیشودفهمیدطرفدار
کدامفرقهوجناحاســت.آینهدقبچههایســپاهشده.منکه
خیلیبهاومشکوکم.بهمرورمیانهفرماندارباگروههایضدانقالب
خیلیخوبشد.حتیبعضیشبهاباآنهاجلسهمیگذاشتو...  
روزهاگذشــتوفرمانداراصاًلعوضنشد.باگروهکهاحسابی
رفیقشدهبود.اینکارهایشبودکهدیگرانرابهخودمشکوک
میکرد.آنروزازعملیاتبرمیگشتیم.۳روستاراپاکسازیکرده
وتعدادزیادیازضدانقالببهاسارتدرآمدهبودند.2نفرازآنها
جلوترازمندرحالحرکتبودندوداشتندباهمحرفمیزدند.

کنجکاویامتحریکشدکهگوشکنمببینمچهمیگویند:
بهخدااگرمیدانستماینفرماندارریشبزیازاینهاست،همان
روزاولکهبهپاوهآمدیهخشابتویشکمشخالیمیکردم.
باباجانفکرکردیمریشپروفسورگذاشته،ازاینهانیست...
گولمانزدواالبچههایســپاهازکجاخبرداشتندمارفتیم
تویاینروستا؟عجبنفهمهاییهستیمما...فکرکردیماز
ماطرفداریمیکند...هرچهداشتیمونداشتیمبااودرمیان

گذاشتیم... اینهمنتیجهاش...
نمیدانستمبخندمیاشرمندهباشم،شرمندهازاینکهنفهمیدمو

اینهمهبهاوتهمتزدیم!«

 »بیست سال و سه روز«
 به چاپ ششم رسید

همزمانباســالروزقمریشهادت
جوانترینشــهیدمدافــعحرم،
انتشــاراتروایتفتحچاپششم
کتاب»بیستسالوسهروز«،روایت
زندگیشهیدسیدمصطفیموسوی
راروانهبازارکرد.اینکتابمستندی
استداستانیاززندگیجوانیدهه
هفتادی،درسخوان،باهوش،اهل

تفریحوکامالامروزیکهدربزنگاهیخاصانتخابیخاصتر
داشــتودرآبان9۴درراســتایدفاعازحرمبانویصبر،

حضرتزینب)س(،درالعیسسوریهبهشهادترسید.
سمانهخاکبازانباقلمخودداســتانزندگیاینشهیدرااز
زمانکودکیتالحظهشهادتدر2۱۶صفحهنوشتهاست.اگر
میخواهیدبدانیدچگونهیکجوان2۰سالهپرشوروامیدوار
بهآیندهایدرخشان،راهکشــوریغریبدرپیشمیگیرد
ودلازآرزوهایشمیکنــدواگرپیگیررازایــنانتخابید،
مطالعهاینکتابرافرامــوشنکنید.دربخشهاییازکتاب
میخوانیم:»موقتیخیالسیدمصطفیراحتشدکهمادر
سراغکارهایشرفته،برگهدومیراازالیکتابشبیرونکشید
وبهآقاسیدگفت:رضایتنامهدومروامضامیکنی؟آقاسید
لبخندیزدوگفت:ایکلک!فکرشومیکردیمامانبیادنه.
آقاسیدنگاهیبهچهرهخندانسیدمصطفیانداختوگفت:
برودانشگاهدرسبخون!مملکتمابهآدمهایتحصیلکرده
بیشترنیازداره.جنگحاالحاالهست.سیدمصطفینگاهیبه
چشمانآرامپدرانداختوگفت:شایدجنگحاالحاالتمام
نشه،اماممکنهمنعوضبشم،2سالدیگهکهدرسمتموم

شد،آدمامروزنباشم.«

»راز انگشتر فیروزه« برمال شد
»رازانگشــترفیــروزه«
خاطراتشــهنازعبدی،
همســرشــهیدمدافــع
حرمعلیآقایــی،بهقلم
لیالنظریگیالندهتوسط
انتشــاراتخــطمقدم
منتشــروروانهبازارنشر
شد.شــهیدعلیآقاییاز

رزمندگانمدافعحرمبودکه۶ماهبعدازشروع
زندگــیمشــترکدربهمــن۱۳9۴بهصورت
داوطلبانهروانهجبههمبارزهباتروریســتهای
تکفیریشدوهفتماسفندماه9۴درحلبسوریه
بهشهادترسید.پیکراینشهیدراتروریستهای
داعشتحویلندادندکهباتالشهایتیمتفحص
درتیرماه۱۳98بعداز۴سالدوریازخانوادهبه
وطنبازگشتودرشهراردبیلبهخاکسپرده
شد.دراینکتابشهنازعبدیروایتیاززندگی
کوتاهبااینشــهیدبزرگوارراروایتکردهاست
وازدلهرههاییمیگویدکهبعــدازبیخبریاز

همسرشباآندستبهگریبانبودهاست.
دربخشیازایناثرآمدهاســت:»کارمشدهبود
نوشتنیادداشــتبرایعلیورفتنبهسقاخانه.
دیگرطاقتمطاقشدهبود.هربارکهبهسقاخانه
میرفتمباحضــرتابوالفضــل)ع(اتمامحجت
میکردمومیگفتم:اینسهشــنبههمگذشت
ولیبدونبارآخرهکهمــیآم.همهمیگناینجا
جوابمیگیرن!پسچرامنجوابنمیگیرم؟«

 تمام استان ها صاحب
موزه دفاع مقدس می شوند

2۴موزهدفاعمقدسدرکشــورایجادشدهوتاسال۱۴۰۴هر
استانحداقلیکموزهدفاعمقدسخواهدداشت.

مدیرعاملموزهملیانقالباسالمیودفاعمقدسبااعالماین
خبرگفت:»امسال۴موزهجدیدافتتاحخواهدشدوباساخت
موزهبینالمللیاستکبارستیزیدرصحرایطبسکهتاسال
آیندهبهاتمامخواهدرسیددرمجموعتاسال۱۴۰۴،تعداد۳7

موزهدفاعمقدسدرسطحکشورخواهیمداشت.«
علیاصغرجعفریبابیاناینکهاینموزههاظرفیتارزشمندی
برایحضورنسلجوانوانتقالارزشهاستگفت:»بنیادحفظ
آثارونشــرارزشهایدفاعمقدسباتدبیررهبرمعظمانقالب
اسالمیدرراســتاینهادینهکردنارزشهایدفاعمقدسدر
کشــوروانتقالاینارزشهابهنحومناسببهنسلهایآینده
راهاندازیشــد.«معاونبنیــادحفظآثارونشــرارزشهای
دفاعمقدسباتأکیدبــراینکهدفاعمقــدسفقطیکمقطع
تاریخیوحماســهتاریخینبود،گفت:»دفاعمقدسبلکهیک
گفتمانجاریرادرکشورایجادکردوبسیاریازبرکاتموجود
درکشــوردرهمهعرصههارامدیونآندورانهستیم.جدای
ازبحثامنیت،اقتداروشکوهناشیازاینپیروزیعظیم،برای
نخستینبارجنگیبهکشورتحمیلشدوملتایرانورزمندگان
اجازهندادندیکوجبازخاککشوربهدستدشمنانبیفتد،

دفاعمقدسیکزندگیوسبکزندگیرابهمردمارائهکرد.«
ویخاطرنشانکرد:»ازآنجاکهتحریفگراندرتالشهستند
اینمقطعحساسراتحریفونســلجوانرانسبتبهعقبه
پرافتخاراینزمانمأیوسکنندلذاکارماســنگینترشدهو
مأموریتداریمرویاینحوزهکارویژهکنیمکهدرهمینراستا
قرارگاه»جهــادتبییندردفاعمقــدسومقاومت«راهاندازی

شدهاست.«
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فرنیا عرب امینی ؛ روزنامهنگاریـاد
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فرار فرمانده؛ از بیمارستان تا خط مقدم

مهناز عباسیانگزارش
روزنامهنگار

رفتار جالب فرمانده  با اسرای عراقی 
 بــه اعتــراف همــه بچه های 
رزمنده ای که با شــهید صراف، 
فرمانــده گردان شــهادت کار 
کرده اند این شهید در جسارت، 
دالوری و همچنین روحیه شاد و پرانرژی در صحنه 
نبرد مشهور بود. جواد در صحنه نبرد آنچنان روحیه 
داشت که انگار نه انگار به مصاف دشمن تا بن دندان 
مسلح می رود و به معنی واقعی کلمه مرگ را به بازی 
می گرفت. او همچنین رفتار جالبی را با جمعی از 
اسرای عراقی که تا لحظاتی پیش او و همرزمانش را 

با تانک هدف گرفته بودند نشان داد؛ موضوع برمی گردد به عملیات کربالی یک در تیرماه 65 . این عملیات یکی 
از میدان های سخت و حساس نبرد بود که فرمانده صراف ابهت دشمن را شکست. او با دشمنی که تا دقایقی 
پیش پشت تانک نشسته بود و با گلوله مستقیم تانک، نفر را شکار می کرد، گفت  وگو می کند و در آخر به آنها 
یادآور می شود که خطری تهدیدشان نمی کند و می توانند لباس های خود را دربیاورند تا کمی خنک شوند و 
پاهایشان که داغ شده بود را از پوتین خارج کنند تا پاهایشان هوا بخورد. سپس کلمن آب یخ آماده و در ادامه 
از آنها پذیرایی می کند. این برخورد او با اسرای عراقی در قاب دوربین ضبط شده و در این تصویر می توانید 

رویارویی سردار شهید جواد صراف با اسرای عراقی را ببینید.

مکث


