
يادکرد

خرداد، ماه دلدادگي شهيد جواد تيموري 
شهيدي كه در سالروز عقدش آسماني شد

  آرمان شريف
خرداد دو سال پيش بود که تروريست هاي 
تکفيري به مجلس شوراي اسالمي حمله 
کردند و تع�دادي انس�ان بي گن�اه را به 
شهادت رساندند. ش�هيد جواد تيموري 
از جوان ترين شهداي اين حادثه تلخ بود 
که درس�ت در چهارمين سالروز عقدش  
به ش�هادت رسيد. ش�هيد تيموري جزو 
پرسنل تأمين امنيت مجلس بود و عاشقانه 
خدمت به مردم را دوس�ت داشت. او که 
زماني آرزوي مدافع حرم شدن را داشت 
در تهران به آرزويش رسيد و آسماني شد.  
ش��هيد تيموري متولد 1370 بود و هنگام 
شهادت در س��ال 1396، 26 س��ال بيشتر 
نداش��ت. در اوج جوان��ي قرار داش��ت ولي 
افكار و رفتارش بس��يار بزرگ تر از س��ن و 
س��الش بود. مثل يك مرد ب��زرگ آمادگي 
پيكار با س��خت ترين موقعيت ها را داشت. 
برادرش رضا در جري��ان عمليات مرصاد به 
دست منافقين به شهادت رسيده بود و حاال 
خودش مي خواست به تأسي از برادر كاري 
بزرگ كند. او سال 90 وارد سپاه انصار شد و 

همراه ديگر نيروها مسئوليت تأمين امنيت 
مجلس شوراي اسالمي را برعهده گرفت. 

تعهد و مس��ئوليت پذيري اش در كار زبانزد 
هم��كاران و دوس��تانش بود و اگ��ر همين 
مس��ئوليت پذيري نب��ود در روز حمل��ه 
تروريس��ت هاي كوردل به مجلس شوراي 
اس��المي مي توانس��ت از موقعي��ت محل 
خدمت��ش فرار كند ول��ي او جانان��ه مقابل 
تروريست ها ايستاد و در همين راه هم شهيد 
شد. خودش براي خانواده تعريف كرده بود 
كه روزي يك نفر آمده بود جلوي در مجلس، 
خيلي به مس��ئوالن اعتراض داش��ت. آمده 
بود جلو و داد و بيداد مي كرد. من جلو رفته 
بودم ت��ا آرامش كنم، مرا م��ي زد. مي گفتم 
عيبي ندارد به من هرچه مي خواهي بگو ولي 

نمي تواني داخل بروي. 

دوس��ت داش��ت به س��وريه برود و در كنار 
ديگر رزمندگان مدافع حرم مقابل دشمنان 
بايستد اما قرار بود تقدير براي او طور ديگري 
رقم بخورد. كس��اني كه از اعماق وجود و با 
نيتي خالص خواهان چيزي باش��ند به آن 
خواهند رسيد. زمان و مكانش مهم نيست و 
وقتش كه برسد خودش اتفاق خواهد افتاد. 
جواد نيز همواره از ته دل شهادت را از خدا 
مي خواست و شهادت براي او در سوريه اتفاق 
نيفتاد و كيلومترها آن سوتر در قلب تهران به 

آرزويش رسيد. 
در 17 خرداد 1392 عقد كرد و چهار سال 
بعد از عقد به درجه رفيع شهادت نائل آمد. 
همسر شهيد از حاالت و روحيات شوهرش 
احتمال پركشيدنش را مي داد. وقتي درباره 
آينده صحب��ت مي كردند ج��واد مي گفت: 
»حاال اگر من شهيد ش��دم و نبودم چه؟...« 
انگار مي دانست ممكن اس��ت ديگر نباشد. 
خيلي دوست داش��ت به س��وريه برود و از 
حرم اهل بيت)ع( در آنجا دفاع كند اما من 
آن موقع خيلي مواف��ق رفتنش نبودم ولي 
چون شهادتش، شهادت حقي بود و به اين 

راه دعوت شده بود، باالخره به آن چيزي كه 
مي خواست در همين جا رسيد. 

برادر شهيد روز ش��هادت جواد را اينگونه 
توضي��ح مي دهد:»آنطور كه دوس��تانش 
گفتند ج��واد حين بازرس��ي مردمي بود 
كه وارد مجلس مي ش��ود كه تروريست ها 
وارد مي شوند و از پشت به مردم تيراندازي 
مي كنند. آنها رسمش��ان ناجوانمردانگي 
است. اين افراد از زمان يزيد هم اين گونه 
بودند. اين تروريست هاي تكفيري از همان 
دار و دسته يزيدند. آنها از پشت به جمعيت 
تيراندازي مي كردند. همان لحظه كس��ي 
را كه بازرسي مي شده  و بعد هم برادر من 
و خيلي از دوس��تانش را با تير  زدند. برادر 
من چون ب��ر اثر جراحت ب��ه زمين افتاد، 
باالي س��رش رفتند و   تير خالصي هم به 
سرش ش��ليك  كردند. برادرم محمدرضا 
سال ها قبل شهيد شد و كنار مزارش يك 
قبر خالي بود. ما حكايت اين قبر خالي را 
نمي دانس��تيم تا اينكه نوبت به جوادمان 
رس��يد. پس��ر بزرگ خانواده در تمام اين 
س��ال ها داش��ت براي برادر كوچك تر از 

خودش برادري مي كرد. 
جواد 29 سال پس از شهادت برادرش نزد او 
شتافت و شهادت شان هم تا حدودي شبيه 
به هم بود. ش��هيد رضا تيموري در جريان 
عمليات مرصاد گلوله آرپي جي مس��تقيم 
به سرش خورده و باعث شهادتش شده بود. 
جواد هم تير به صورتش خورده و با زبان روزه 

شهيد شده بود. 
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جواد حين بازرس�ي مردمي بود که 
وارد مجلس مي شود، تروريست ها 
وارد مي ش�وند و از پش�ت به مردم 
تيران�دازي مي کنن�د. همان لحظه 
کسي را که بازرسي مي شده  و بعد هم 
برادر من و خيلي از دوستانش را با تير 
 زدند. برادر من چون بر اثر جراحت به 
زمين افتاد، باالي سرش رفتند و   تير 
خالصي هم به سرش شليك  کردند
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدول كلمات متقاطع

 عليرضا محمدي
اواخ�ر خردادم�اه 1361 بود ک�ه رزمندگان 
قواي محمد رس�ول  اهلل)ص( در خيابان هاي 
دمش�ق رژه اي تاريخ�ي رفتند. اي�ن اولين 
قدرت نمايي نيروهاي جبهه مقاومت اسالمي 
بود که پشت دروازه هاي رژيم صهيونيستي 
انجام گرفت. هر قدم از پوتين رزمندگان که 
در خيابان ه�اي زينبيه ف�رود مي آمد، چون 
ميخ�ي بود که ب�ر تاب�وت اس�رائيل کوبيده 
مي ش�د. قواي محم�د آم�ده بود ت�ا خواب 
چندين س�اله اس�تکبار را برهم بزند. همان 
جا بود که اسرائيل فهميد شراره هاي انقالبي 
که چهار س�ال قبل در ايران رخ داده اس�ت، 
خيلي زود دامن�ش را فرا خواه�د گرفت. در 
اي�ام حضور ق�واي محم�د)ص( در س�وريه 
گفت وگويي با س�ردار جعف�ر جهروتي زاده 
از همرزمان حاج احمد متوس�ليان داشتيم 
ک�ه در خردادم�اه 61 ج�زو اولين نف�رات از 
نيروه�اي اعزامي، وارد دمش�ق ش�ده بود. 

قواي محم�د به فرمانده�ي حاج احمد 
متوسليان 21 خرداد سال 61 به سوريه 
رفت. برخي از مناب�ع مي گويند که اين 
نيروه�ا 28 خردادماه در دمش�ق رژه 
رفتند، اما گويا قبل از آن هم رژه ديگري 

برگزار شده بود؟
نيروهاي ما در دو نوبت رژه رفتند. بار اول هنوز 
تمام نيروها وارد سوريه نشده بودند. شايد كمي 
بيشتر از يكهزار نفر مي شديم كه 72 ساعت بعد 
از ورود به دمش��ق رژه رفتيم. اوايل ورودمان به 
سوريه هنوز جاي مناسبي براي استقرار نيروها 
پيدا نكرده بوديم و مكان اوليه اي كه در دمشق در 
اختيارمان گذاشته شد، كوچك بود و پاسخگوي 
نيروها نبود. در شرايطي كه هنوز كاماًل استقرار 
نيافته بوديم، يك رژه باشكوه در داخل شهر رفتيم 
تا اعالم حضور كنيم. يادم است آن روز سواره و 
پياده به سمت مرقد مطهر حضرت رقيه)س(  و از 
آنجا هم به طرف مسجد امويه رژه رفتيم. چند روز 
بعد هم رژه باشكوه تري در منطقه زينبيه رفتيم 
كه با دمشق فاصله نسبتاً زيادي دارد. رژه دوم ما 

واقعاً تاريخي بود. 
چه دليلي دارد ک�ه از رژه دوم نيروهاي 

ايراني با لفظ تاريخي ياد مي کنيد؟
هم ب��ه لح��اظ نيروه��اي حاض��ر در رژه و هم 
اتفاق هايي كه پيرامون آن افتاد، اين رژه بازتاب 
گس��ترده اي نه فقط در س��وريه كه در منطقه 
داش��ت. به خاطر فاصله زينبيه با دمش��ق، ما با 
وس��ايل نقليه به آنجا رفتيم. آن زمان داش��تن 
حجاب براي مردم س��وريه ممنوع ب��ود، ولي با 
حضور نيروهاي ايراني در زينبيه، بانوان منطقه با 
حجاب كامل به استقبال ما آمدند. حضور مردم 
در كنار نيروهاي ايراني، ابهت خاصي به اين رژه 
داده بود طوري كه به نظر من رژيم صهيونيستي 
همانجا متوجه عمق خطر شد. آنها فهميدند اين 
نيروهايي كه در بين مردم سوريه )به نمايندگي از 
مردم منطقه( مقبوليت دارند، نيروهايي نيستند 
كه به اين راحتي ها بشود با آنها درگير شد. قدرت 
ما نه تنها در س��الح ها و ايمانمان كه از محبت و 

عالقه مردم نيز نشئت مي گرفت. 
اي�ن رژه ه�ا ب�ه نوع�ي مان�ور قدرت 
رزمندگان اسالم در برابر صهيونيست ها 

و استکبار جهاني بود؟
قطعاً همين طور بود. ما با اين رژه ها به همه دنيا 
اعالم كرديم كه ب��ه قصد مبارزه با اس��رائيل به 
س��وريه آمديم. خصوصاً كه در رأس ما شخصي 
چون حاج احمد متوسليان قرار داشت. حاجي 
يك رزمنده مكتب��ي بود كه تفك��رات عجيبي 

داشت. دقيقاً همان خطي را دنبال مي كرد كه به 
فرموده حضرت امام، خط اسالم ناب محمدي بود. 
حاج احمد در اين رژه ها سخنراني هاي قرايي كرد 
كه به نوعي رجزخواني براي دشمن بود. در رژه 
اولمان ايشان دو سخنراني پرشور و محكم داشت. 
بار اول در حرم حضرت رقيه)س( بود كه وسعت 
بسيار كوچكي داشت و واقعاً تداعي كننده خرابه 
ش��ام بود. آنجا وقتي س��يل جمعيت همراه رژه 
رزمنده ها وارد حرم و اطرافش شدند، ناخودآگاه 
همه بازاري ها و كس��به مغازه هايشان را تعطيل 
كردند و به جمعيت پيوس��تند. حاج احمد هم 
س��خنراني كوبنده اش را انج��ام داد. بعد كه به 
مس��جد امويه رفتيم، آنجا فضا بزرگ تر و بازتر 
بود. كنار مق��ام رأس الحس��ين)ع( حاج احمد 
سخنراني عجيبي انجام داد. بعدها كه به پادگان 
زبداني رفتيم، حاج احمد سخنراني معروفش را 
عليه حكام سازش��كار منطقه انجام داد و حتي 
انتقادهايي متوجه دولت سوريه كرد. حرفش اين 
بود كه اگر همين روند عافيت طلبي را در پيش 
بگيريد يك روز اسرائيل سراغ تك تكشان خواهد 
آمد. برخي ها اعتقاد دارند همين سخنراني حاج 

احمد بود كه زمينه ربايش ايشان را ايجاد كرد. 
اين س�خنراني ها ضبط نش�دند؟ چون 

سند کاملي از آنها وجود ندارد.
چرا ضبط ش��دند. مي ديديم ك��ه برخي ها اين 
سخنراني ها را ضبط مي كنند اما بعد از گذشت 
بيش از س��ي و چند س��ال از آن روزها هنوز كه 
هنوز اس��ت هيچ فايلي از اين سخنراني ها پيدا 
نكرده ايم. اين نكته جزو حسرت هاي ماست كه 
اميدوارم بعدها صوت اين سخنراني ها به صورت 

كامل پيدا شود. 
صرف حضور نيروهاي ايراني در سوريه 
به لحاظ رواني تأثير قابل توجهي داشت. 
سخنراني هاي حاج احمد هم تأثير اين 
حضور را دوچندان مي کرد. مردم عرب 
زبان سوريه از مضمون اين سخنراني ها 

مطلع مي شدند؟ 
در بي��ن بازاري هاي دمش��ق خيلي ها به جهت 

مراوداتي كه با زائران ايراني داشتند زبان فارسي 
را بلد بودند. يا حتي ما كاسب هايي را مي ديديم 
كه از ايران به س��وريه رفته و آنجا س��اكن شده 
بودند. عالوه بر آن برخي از كساني كه فارسي بلد 
بودند اين سخنراني ها را به صورت غيررسمي به 
اطالع مردم مي رساندند. اگر بخواهيم تأثير سخن 
حاج احمد و حضور نيروهاي ايراني در سوريه را 
مصداقي بيان كنيم، اشاره به محور مقاومت در 
سوريه و لبنان كافي اس��ت. مي دانيد كه حضور 
قواي محمد در سوريه پايه تش��كيل حزب اهلل 

لبنان بود.
ش�خص ش�ما به عن�وان نمون�ه اي از 
رزمندگان قواي محمد، واقعاً براي جنگ 

رفته بوديد.
صددرصد براي جنگ رفته بوديم. حاال سياسي ها 
چه فكري در سر داشتند و عاقبت هم برخي ها 
در مقابل ما مانع تراش��ي كردند، بماند. ما بچه 
بسيجي ها و پاس��دارها و حتي ارتشي هاي تيپ 
ذوالفقار كه ج��زو قواي محمد به س��وريه آمده 
بودند، همگي كمربندهايمان را براي يك جنگ 
واقعي بسته بوديم. با همان رژه هايي كه رفتيم، 
علناً نشان داديم چه كسي هس��تيم و براي چه 
آمده ايم. حركت ما يك حركت مخفي نبود بلكه 
اعالم ش��ده بود و همه دنيا فهميده بود كه براي 
چه آمده ايم. بعدها كه قضيه بازگش��ت به ايران 
پيش آمد تا آخرين لحظات اميد داشتيم كه به 
قلب اس��رائيل بزنيم و با آنها بجنگيم. حتي بعد 

از ربايش حاج احم��د، بچه ها همچنان آمادگي 
داش��تند كه عمليات انجام بدهند اما به هرحال 
مانع تراشي شد و كار به آنجا نكشيد. يادم است 
روزي كه مي خواس��تيم به ايران برگرديم، پاي 
رفتن به طرف فرودگاه را نداش��تيم خصوصاً كه 
حاج احمد در لبنان ربوده شده و بدون او بازگشت 

دشوار بود. 
شايد براي خيلي ها عجيب باشد که شما 
)چند ه�زار جوان دهه ش�صتي( با چه 
روحيه اي قرار بود به جنگ ارتشي برويد 
که قباًل چند کشور عربي را در شش روز 
شکست داده بود؟ همان زمان خيلي ها 
مي گفتند قواي محمد براي خودکشي به 

سوريه رفته است. 
من سؤال ش��ما را اينطور جواب بدهم كه نه ما، 
بلكه همين االن ميليون ها جوان وجود دارند كه 

حاضرند به اذن رهبرشان قدم در ميدان بگذارند 
و به مصاف دشمن بروند. من بعد از جنگ شايد 
26 يا 27 سال است كه همراه جوان ها به راهيان 
نور مي روم، چيزهاي��ي را در وجود اين جوان ها 
مي بينم كه باعث مي شود به جرئت بگويم اينها 
چيزي از ما كم ندارند و شايد بهتر هم باشند. در 
پاسخ بخش دوم سؤال شما كه مي گفتند ما براي 
خودكشي رفته ايم، از اين حرف ها آن زمان زياد 
بود. چرت و پرت هم مي گفتن��د! ما آن موقع به 
قدرت ايمانمان تكيه داشتيم. نه تنها از رويارويي 
با اسرائيل ترسي نداشتيم كه شوق رويارويي با 
صهيونيست ها در دل تك تك بچه ها موج مي زد. 
نمي ش�ود بحث حضور قواي محمد در 
سوريه پيش بيايد و يادي از حاج احمد 
متوس�ليان نکنيم. چه زماني با ايشان 

آشنا شديد؟
يك شب در شهريور 58 در بانه درگيري شديدي 
با ضدانقالب داشتيم. در همين حين صدايي بلند 
به گوش من و بقيه رس��يد كه نيروها را هدايت 
مي كرد. ناگه��ان يك نفر با پوتي��ن از روي كمر 
من رد شد. فرداي آن شب به دنبال صاحب صدا 
مي گش��تم و مطمئن بودم آن كسي كه پا روي 
كمر من گذاشته، همان صاحب صدا بوده است. 
وقتي صاحب صدا را پيد ا كردم و به او گفتم كه 
شما ديشب پا روي كمر من گذاشتيد و رد شديد 
من را محكم در بغل گرفت و س��ر روي ش��انه ام 
گذاشت و گفت: » تمام كارهايي كه ديشب ديديد 
براي آن بود كه در تيررس ضد انقالب قرار نگيريد 
يا به دليل كم تجربگي مجروح نشويد.« بعد هم 
عذرخواهي كرد. اولين آشنايي من با حاج احمد 
آنجا بود و همرزمي ما تا لحظه ربايش ايشان در 

لبنان ادامه يافت. 
حاج احمد چه داشت که هنوز که هنوز 
است خيلي از همرزمانش نمي توانند او 

را فراموش کنند؟
اينطور بگويم ك��ه من خودم نمون��ه اين آدم را 
ديگر سراغ ندارم. احمد نيروهايي را تربيت كرد 
كه بعدها از فرمانده��ان صاحبنام دفاع مقدس 
ش��دند. كس��اني مثل همت، قجه اي، چراغي، 
عباس كريمي، دستواره و خيلي هاي ديگر كه از 
نيروهاي احمد بودند. عرض كردم كه او درست در 
خط اسالم ناب محمدي حركت مي كرد. تفكرات 
امثال حاج احم��د را خيلي ها قبول نداش��تند. 
همان هايي را مي گويم كه االن هم مقابل نظرات 
انقالبي حضرت آقا تردي��د ايجاد مي كنند. حاج 
احمد سرباز راستين امام بود به حتم اگر مي ماند 
يكي از بازوان مقام معظم رهبري مي شد. حاجي 
خودش مي دانست كه در ورود به ماجراي سوريه 
و لبنان كارش به كجا مي كشد. حتي قبل از آنكه 
موضوع اعزام ما به سوريه مطرح شود، حاج احمد 
در جمع يارانش گفته بود به دس��ت شقي ترين 
دشمنان اسالم كه همان اسرائيلي ها هستند به 
شهادت خواهد رسيد. خود من در آن جمعي كه 
حاجي اين حرف را زد حضور داشتم. حين و بعد 
از عمليات الي بيت المقدس ما چند بار با حاجي به 
تهران آمديم. يك بار داخل ماشين همراه ايشان، 
حاج عباس برقي، شهيد محسن حيات پور و چند 
نفر ديگر بودي��م كه اين ح��رف را زد. او با اينكه 
مي دانست در لبنان چه در انتظارش است، چون 
مي خواست تكليفش را انجام دهد راهي شد و تا 
االن از سرنوشتش خبري نيست. خيلي وقت ها 
حسرت مي خورم كه چرا بايد چنين شخصيتي 
را خيلي زود از دس��ت مي داديم. حاج احمدها 
اگر مي ماندن��د االن وضعيتمان ط��ور ديگري 
بود. اگر آن تفكر با قدرت ادام��ه پيدا مي كرد و 
برخي كارش��كني نمي كردن��د، االن اوضاعمان 

اينگونه نبود. 

حاجي يك رزمن�ده مکتب�ي بود که 
تفک�رات عجيب�ي داش�ت. دقيق�ًا 
همان خط�ي را دنبال مي ک�رد که به 
فرموده حضرت امام، خط اس�الم ناب 
محمدي بود. ح�اج احم�د در   رژه ها 
س�خنراني هاي قراي�ي ک�رد ک�ه به 
نوع�ي رجزخوان�ي براي دش�من بود
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