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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

گزارش

نگاهي به زندگي جهادي سردار شهيد احمد نوزاد
 فرمانده گردان مقداد در سالروز شهادتش

فرمانده اي که تاب دوري از نيروهايش را نداشت

 در تاري��خ 21 دي م��اه، يعن��ي در فاصله 
دو روز پس از ش��روع عملي��ات كربالي5، 
درگيري بين دو طرف به اوج خود مي رسد 
و در اين روز نيروهايي مثل كاظم علي زاده، 
محمد شعبانيان، عيس��ي اكبري، محمود 
حق دوس��ت، مهدي بخش��ي، محمدتقي 
معافي، احمد نوزاد و چندين رزمنده ديگر 

به شهادت مي رسند. 
در ميان ش��هدا، نام س��ردار احمد نوزاد در 
فرمانده��ي »گ��ردان مقداد بن اس��ود« از 
»لشكر 27 محمدرسول اهلل )ص(« بيشتر 
به چش��م مي خورد. نوزاد تير ماه 1359 به 
عضويت سپاه پاس��داران درمي آيد و چند 
ماه بعد با شروع رسمي جنگ، عضو گردان 8 

سپاه مي شود. 
احم��د ن��وزاد ب��ه خاطر 
برخ��ورداري از ت��وان و 
اس��تعداد نظام��ي ب��اال 
خيلي زود خ��ودش را به 
عنوان يک ني��روي زبده 
مطرح مي كند. با گردان 8 
عازم منطقه »گيالنغرب« 
و »سرپل ذهاب« مي شود 
و حضوري ش��جاعانه در 
عملي��ات »ب��ازي دراز« 
دارد. او مدت هشت ماه به 
همراه گردانش، در مناطق 
غ��رب ب��ه مب��ارزه عليه 
دشمن مي پردازد و پس 
از آن مسئوليت جانشيني 
گ��ردان  »مق��داد« را در 
عمليات رمضان بر عهده 

مي گيرد و رش��ادت هاي ماندگاري از خود 
نش��ان مي دهد.  نوزاد در عمليات »مس��لم 
ب��ن عقيل« نيز ب��ه هم��راه همرزمانش در 
گردان مقداد به خوبي و موفقيت وارد عمل 
مي ش��وند، به گونه اي كه به عنوان يكي از 
موفق ترين گردان ه��اي عمل كننده، مورد 
توجه و تش��ويق فرماندهان قرار مي گيرد. 
در عمليات »زين العابدين« نيز شهيد نوزاد 
در همين مس��ئوليت، نيروهاي گردان را با 
شايستگي هدايت مي كند و بيشتر از قبل، 
توان باالي نظام��ي اش را نش��ان مي دهد. 
حضور نيروهايي مثل نوزاد اعتماد به نفس را 
به ديگر رزمندگان و جبهه ها هديه مي داد. 

س��ردار نوزاد پس از آنك��ه در عمليات هاي 
»والفجر مقدماتي« و »والفجر« با مسئوليت 
جانش��ين گردان مقداد حض��ور يافت، به 
خاطر ابراز لياقت و رش��ادت هاي فراوان در 
عمليات هاي »والفجر 3« و »والفجر 4«، به 
عنوان »فرمانده گردان مقداد« منصوب شد 
و به هدايت نيروها پرداخت. گردان وي در 
ارتفاعات »كاني مانگا« با فداكاري و رشادت 

بسيار حماسه آفريد. 
پس از عمليات بدر از س��وي سردار شهيد 
حاج س��يد محمدرضا دس��تواره، به عنوان 

قائم مقام لش��كر 27 محمد رسول اهلل )ص( 
برگزيده ش��د اما از آنجا كه ت��اب و تحمل 
دوري از نيروه��اي گ��ردان خ��ود مقداد را 
نداشت، فرمانده لشكر را مجاب كرد به جمع 
بچه هاي گردان مقداد برگردد. نوزاد پس از 
يک ماه جانش��يني، دوباره به گردان مقداد 
بازگشت و به عنوان فرمانده گردان مشغول 

فعاليت شد. 
شهيد نوزاد با همين مسئوليت در عمليات 
»والفجر 8 « و آزاد سازي »فاو« وارد منطقه 
ش��د و به هدايت نيروهايش پرداخت و در 
عمليات »كربالي 4« ع��الوه بر فرماندهي 
گردان، به عنوان فرمانده يك��ي از محورها 
نيروهاي عمل كنن��ده در مح��ور را به نحو 

شايسته فرماندهي و هدايت كرد. او مدت دو 
ماه نيز به عنوان »فرمانده تيپ« منصوب شد 

و با كارداني تمام، انجام وظيفه كرد. 
نهايت��اً س��ردار احم��د ن��وزاد در عمليات 
سرنوشت ساز »كربالي5« در كنار نيروهايش 
حضور فعال و پرشوري يافت. در اين عمليات 
هنگام تخليه ش��هدا، يک دستش قطع شد 
ولي باز با اي��ن حال چند تن از ش��هدا را به 
تنهايي عقب كش��يد. تالش و فعاليت هاي 
ش��هيد نوزاد در منطقه عملياتي نيروهاي 
دشمن را هم حساس كرده بود. سرانجام در 
روز 21 دي ماه 1365 پس از مجاهدت هاي 
فراوان در منطقه »ش��لمچه« بر اثر اصابت 

تركش، به جمع ياران شهيدش پيوست. 
ش��هيد احم��د ن��وزاد در بخش هاي��ي از 
وصيتنامه اش نوشته است: »خداوند منان 
نعمتي بر ما م��ردم نهاد و م��ا را در برهه اي 
از زمان قرار داده كه بتواني��م قدمي در راه 
اس��الم عزيز برداريم. ما هم مث��ل ديگران 
كار را به خودش واگ��ذار مي كنيم و فقط از 
او مي خواهيم كه عاقب��ت ما را ختم به خير 
گرداند و اين لياقت را به ما بدهد كه بتوانيم 
در راهش هرچه محكم تر و اس��توارتر قدم 

برداريم.«

  احمد محمدتبريزي
عملي�ات کرب�اي5 از بزرگ تري�ن عمليات ه�اي دف�اع مقدس اس�ت ک�ه نيروهاي 
زيادي در آن ش�رکت کردند و ضربات مهلكي ب�ر پيكره ارتش بعث ع�راق وارد کرد. 
اين عمليات با رش�ادت رزمن�دگان زي�ادي از لش�كر و گردان ه�اي مختلف صورت 
گرفت و هر ک�دام به نح�وي در انجامش نقش داش�تند. کرب�اي5 در تاري�خ 19 دي 
ماه س�ال 1365 ب�ا رمز مب�ارك  يازه�را)ع( در منطقه  ش�لمچه  و ش�رق بص�ره  آغاز 
ش�د. به دليل موانع س�خت و اس�تحكاماتي پيچيده و فراواني که بعثي ه�ا در منطقه 
عملياتي ت�دارك دي�ده بودن�د، رزمندگان ب�راي پيش�برد عمليات کار س�ختي در 
پيش داش�تند. اين مهم اما با عش�ق و اعتقاد مثال زدن�ي نيروهاي ايراني انجام ش�د 
و بس�ياري از تحليلگران مس�ائل سياس�ي و نظام�ي آن زم�ان را ش�گفت زده کرد. 

تصاوير شهيد شهبازيان نشان مي دهد 
موقع شهادتش در سال 90، سن و سال 
زيادي نداشته است، چطور با اين سن 
کم در دفاع مقدس به جبهه رفته بود؟

محرم متول��د 1351 بود. جنگ كه تمام ش��د 
او 16 سال بيشتر نداش��ت، اما از 14 سالگي به 
جبهه مي رود و در كربالي 5 كه االن در سالگرد 
برگزاري اش هستيم، ش��ركت مي كند. محرم 
س��ابقه حضور 36 ماهه در مناطق عملياتي را 
دارد. از س��ال 65 تا آخر جنگ در جبهه ها بود 
و بعد هم همچنان در مناطق عملياتي حضور 
داشتند. شهيد در حلبچه عراق شيميايي شده 
بود و در شلمچه نيز تركشي به پايش خورده بود 
كه مرتب چرك مي كرد و اذيت مي شد. بنابراين 

از جانبازان جنگ هم به شمار مي رفت. 
خانواده ش�ما غي�ر از مح�رم رزمنده 
ديگري هم داش�ت؟ اگر مي شود کمي 

بيشتر خانواده تان را معرفي کنيد. 
ما اصالتاً اهل اهر در منطقه ارسباران هستيم. 
برادر بزرگ ترمان آقا صمد هم از رزمندگان و 
جانبازان دفاع مقدس اس��ت. ما با محرم چهار 
برادر بوديم و چهار خواه��ر. صمد بزرگ ترين 
برادر ماست كه متولد س��ال 39 است. ايشان 
از بچه ه��اي انقالب��ي بودن��د و در تظاهرات و 
فعاليت هاي انقالبي ش��ركت مي كردند. صمد 
بعد از انقالب و ش��روع جنگ با وج��ود اينكه 
كارمند اداره برق بود، به جبهه مي رود و جانباز 
مي شود. س��ه دامادمان هم از رزمندگان دفاع 
مقدس هس��تند. من و برادر ديگرم مصطفي 
سنمان به دوران جنگ قد نمي داد. اما در كل 
خانواده اي مذهب��ي و انقالبي داري��م. يكي از 
خواهرانمان فرمانده گردان الزهرا)س( هستند. 
پدرمان پهل��وان علي از كش��تي گيرهاي بنام 
كشور بودند. خود محرم هم كشتي مي گرفت و 

در سطح مدارس عناوين قهرماني داشت. 
پس ورزشكار هم بود؟

بله، مح��رم كش��تي كار مي كرد و در رش��ته 
ورزشي اش خيلي هم موفق بود. منتها در 14 
سالگي كه در كربالي5 و منطقه شلمچه پايش 
مجروح ش��د، ديگر نتوانست كشتي بگيرد و از 

دنياي قهرماني خداحافظي كرد. 
اغل�ب دوران خدمتي برادر ش�ما در 

مناطق مرزي و کردستانات بود؟ در چه 
رسته اي تخصص داشت؟

برادرم تخريب چي بود. اواخر فرمانده گروهان 
تخريب تيپ مكانيزه امام زمان)عج( از لش��كر 
عاشورا شده بود. چه در دوران جنگ و چه بعد 
از آن در همي��ن واحد فعالي��ت مي كرد. چون 
اغلب نيروهاي تخريب طلبه بودند، محرم من 
را تشويق كرد كه به حوزه بروم و آنجا مشغول 
تحصيل بشوم. نوع كار برادرم به گونه اي بود كه 
مرتب در مناطق مرزي حضور داشت و با بحث 
شهادت و جانبازي سروكار داش��ت. خيلي از 
دوستانش چه در دوران جنگ و چه بعد از آن به 
شهادت رسيدند. خود محرم يک بار در سال 72 
كه تازه نامزد كرده بود توسط كومله به اسارت 
درآمد و بعد از چند ماه مبادله شد. به سليمانيه 
عراق رفته بودند تا مقر كومله را منفجر كنند كه 
در راه بازگشت محرم به اسارت درمي آيد. نوع 

كارش هميشه بوي شهادت مي داد. 
شما برادر کوچک ترش بوديد، گفتيد 
که خود محرم ش�ما را به ح�وزه برده 
بود، در زندگي چ�ه چيزهايي از برادر 

بزرگتان ياد گرفتيد؟
من محرم را به يک گل تشبيه مي كنم. گلي كه 
تا در ميانمان بود، خوب احساسش نمي كرديم، 
ام��ا وقتي رف��ت از بويش فهميدي��م چه گلي 
را از دس��ت داده ايم. م��ن در زندگي چيزهاي 
زي��ادي از او ياد گرفت��م. نمون��ه اش اخالص 
بي نظيرش اس��ت. اه��ل ريا و س��روصدا نبود. 
مدتي من عضو ش��وراي ش��هرمان اهر شدم و 
در اربعي��ن سيدالش��هدا)ع( كه غالباً مراس��م 
داري��م، مي رفتم دم در مي ايس��تادم و ش��ايد 
خودي نشان مي دادم. اما محرم توي آشپزخانه 
فعاليت مي كرد و بدون اينكه ديده شود ظرف 
مي شست. مي خواهم بگويم او اهل تظاهر نبود. 
صله رحم و از خودگذش��تگي و مهرباني هم از 
ديگر خصوصياتش بود. صبح ها اگر مي توانست 
يک نان سنگک مي گرفت و به خانه برادران و 
خواهرانش مي برد. اينطور محبتش را نش��ان 

مي داد و صله رحم مي كرد. 
از برادرتان فرزندي هم به يادگار مانده 

است؟
محرم چهار فرزند داشت. دو دختر به نام هاي 
زينب و اسماء و دو پس��ر به نام هاي اميرعلي و 
اميرص��درا، آخرين فرزن��دش اميرصدرا وقت 
شهادت او تنها شش ماه داشت. االن دخترش 
زينب با يك��ي از نيروهاي خ��ود محرم ازدواج 

كرده است. 
رابطه محرم با ش�هدا چط�ور بود؟ به 
هرحال او از جاماندگان دفاع مقدس به 

شمار مي رفت. 
محال بود محرم تشييع جنازه شهيدي را ببيند 
و در آن شركت نكند. چون واحدشان تخريب 
بود و تيپ مكاني��زه امام زمان)ع��ج( هم يک 

تيپ تكاوري اس��ت، گاه��ي از رفقاي خودش 
هم شهيد مي ش��دند و همين موضوع روحيه 
شهادت طلبي را در وجود او و همرزمانش زنده 
نگه مي داش��ت. محرم قلباً خودش را جامانده 

قافله شهدا مي دانست. 
به ش�هيد خاصي هم عاق�ه و ارادت 

داشت؟
برادرم به عنوان رزمنده و پاسدار لشكر عاشورا 
مثل خيلي از رزمندگان اين لش��كر عاش��ق و 
شيفته ش��هيد باكري بود. اما با جانباز شهيد 
كمال خيري هم انس و الفت خاصي داش��ت. 
بعد از اينكه خيري در سال 75 يا 76 به شهادت 
رس��يد، اين موضوع روي مح��رم تاثير زيادي 
گذاشت و مي ش��ود گفت كاماًل به هم ريخته 
بود. شهيد عليزاده هم از ديگر دوستان شهيد 

محرم است. 
االن ک�ه بح�ث مدافعان ح�رم مطرح 
است، با شناختي که از روحيات اخوي 
شهيدتان داريد، اگر بود رزمنده جبهه 

مقاومت اسامي مي شد؟
من اين س��ؤال ش��ما را ج��ور ديگري پاس��خ 
مي دهم. خيلي از دوس��تان و همرزمان محرم 
در س��وريه حضور يافتند و تع��دادي از آنها به 

شهادت رسيدند. برخي از اين شهدا از شاگردان 
محرم بودند. يعني از كساني بودند كه خود او 
آموزش شان داده بود. يكي از آنها شهيد صادق 
عدالت اكبري است كه تقريبا سال گذشته در 
دفاع از حرم اهل بيت به ش��هادت رسيد. يک 
تصوير از اين ش��هيد برمزار برادرم وجود دارد 
كه همراه همسرشان آنجا حضور يافته بودند. 
همسر ش��هيد عدالت اكبري به همسر برادرم 
گفته بود ما خيلي از حاجت هايمان را از شهيد 
شهبازيان گرفته ايم. ش��هيد عباس عبدالهي 
از شهداي ش��اخص و سرشناس مدافعان حرم 
نيز از دوستان صميمي برادرم بودند. شهداي 
ديگري هم هس��تند كه نامش��ان را فراموش 
كرده ام. بنابراين بعيد نبود كه خود محرم هم 
رزمنده جبهه مقاومت اس��المي مي ش��د. در 
روحيه اش بود و حضور دوستانش در اين جبهه 
هم دليل ديگري اس��ت كه امكان حضور او را 

پررنگ تر مي كند. 
نحوه شهادتشان چطور بود؟

يك��ي از مأموريت هاي ب��رادرم خنثي س��ازي 
مين هايي بود كه پژاك و س��اير ض��د انقالب ها 
در مناطق مرزي كار مي گذاشتند. ايشان نوعي 
از مين هاي ضد خ��ودرو را قب��اًل خنثي كرده و 

نمونه هايي از آن را در نمايش��گاهي در ايل گلي 
تبريز به نمايش گذاش��ته بودند. ام��ا دوم آبان 
ماه 90 يكي از همان مين ها ك��ه گويي به صدا 
حساس بوده منفجر مي شود و محرم را به شهادت 
مي رس��اند. برادرم و همرزمان��ش بعضي از اين 
مين ها را هم براي خنثي سازي و هم براي مطالعه 
به پادگان انتقال مي دادند. آن روز محرم در حال 
خنثي سازي يكي از اين مين ها به تنهايي داخل 
يک س��يلو بوده كه يک اتفاق باعث ايجاد سر و 
صدا مي شود و با انفجار مين، به شهادت مي رسد. 
محرم از قبل همسر و فرزندانش را براي شهادت 
خودش آماده كرده بود. همس��رش مي گفت در 
كامپيوتر و هر جايي كه فكرش را بكنيد، تصاوير 
شهدا را گذاشته بود و آنقدر از شهادتش گفته بود 

كه خانواده اش آماده اين اتفاق بودند. 
پدر و مادرتان در قيد حيات هستند؟ 
خوب اس�ت يادي از آنها کنيم که يک 

شهيد در دامن خود پرورش داده اند.
متأسفانه هر دوي شان فوت شده اند. پدرمان 
پهل��وان علي چند م��اه پيش ب��ه رحمت خدا 
رفت. مادرمان معصومه نجفيان هم يک بانوي 
سيده اي بودند كه موقع جنگ و با وجود شركت 
دو پسر و س��ه دامادش در جبهه، خيلي مواقع 
دس��ت تنها بچه هاي صغير و خان��ه و زندگي 
را اداره مي كردن��د. وقتي مح��رم در كربالي5 
مجروح ش��ده ب��ود و پايش چ��رك مي كرد، 
بنده خدا مادرمان از او پرستاري مي كرد. ايشان 

هم سال 69 به رحمت خدا رفتند. 
اگر مي ش�ود ما را مهمان خاطره اي از 

يک شهيد کنيد. 
اين خاطره شايد كمي شخصي به نظر برسد. اما 
به اعتقاد من عمق تفاوت نگاه آدمي مثل شهيد 
محرم ش��هبازيان را نش��ان مي دهد. زماني كه 
عضو شوراي ش��هر بودم و اتفاقا خود محرم هم 
خيلي من را تشويق كرد تا در انتخابات اين شورا 
ش��ركت كنم، يک روز زنگ زد و از من تقاضاي 
مبلغي به عنوان قرض كرد. من آن موقع درگير 
خريد خانه بودم و نتوانستم مبلغ مورد نظر را به 
او برسانم. يک بخش ناچيزي به او دادم. بعد كه 
به قم رفتم، برادر ديگرمان مصطفي كه از موضوع 
با خبر شد، رو به من گفت خبر داري محرم براي 
تأمين هزينه تبليغات تو وام مسكنش را فروخت 
و در اختيارت گذاشت. با شنيدن اين موضوع جا 
خوردم. محرم حتي يكبار ه��م اين قضيه را به 
رخ من نكش��يده بود، آن وقت من در موقعيتي 
مشابه، قرضي كه مي خواس��ت را در اختيارش 
نگذاشتم. مي خواهم بگويم روح شهدا بزرگ بود 
و بخشنده و بزرگوار بودند كه به چنين مقامي 
رسيدند. به نظر من شهادت حق محرم بود. او 
س��ال ها در تب وصال معشوق مي سوخت و در 
فراق دوستان ش��هيدش به سر مي برد تا اينكه 

خدا خواست او هم شهيد شود. 
 به نظر مي رسد شهيد شهبازيان خيلي 
مظلوم واقع شده و کمتر مطلبي از ايشان 

در فضاي مجازي يافت مي شود؟
بله، متأس��فانه محرم مثل خيلي از ش��هداي 
مبارزه با ضد انقالب مظلوم است. شايد داليل 
امنيتي باعث شد كه در موقع شهادتشان كمتر 
به اين شهدا پرداخته شود. اما هنوز كه هنوزه 
و با وجود گذشت پنج سال از شهادتش، محرم 
هنوز هم گمنام و مظلوم اس��ت. او س��ال ها در 
دفاع مقدس و مناطق عملياتي حضور داشت 
و خدمت كرد. جانباز جنگ بود و اس��ير دست 
ضد انقالب و نهايتاً هم كه شهيد شد. ان شاءاهلل 
بتوانيم با شناخت اين شهدا خودمان را بيشتر 

شبيه شان كنيم. 

شناخت بيشتر يک شهيد گمنام در گفت و گوي »جوان« با برادر شهيد محرم شهبازيان از شهداي مبارزه با پژاك

بسياري از همرزمان محرم شهيد مدافع حرم شدند
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 عليرضا محمدي
خيلي وقت ه�ا در خصوص ش�هداي مبارزه با ض�د انقاب و پ�ژاك اين نكته را ک�ه آنها جزو 
مظلوم ترين ش�هداي ايران اسامي هس�تند، قيد مي کنيم. مس�ائل مختلفي باعث مي شود 
ک�ه کمتر به آنه�ا پرداخته ش�ود و غالب�اً در گمنام�ي و مظلوميت به س�ر برند. ام�ا در ميان 
اين ش�هدا، ش�هيد محرم ش�هبازيان از همه مظلوم تر اس�ت. در خبر ش�هادتش ب�ه تاريخ 
دوم آبان م�اه 1390 آمده بود ک�ه بر اثر پاکس�ازي مين هاي برج�اي مانده از ض�د انقاب به 
ش�هادت رس�يد. خبري که خيلي کوت�اه و مختصر روي تلك�س خبرگزاري ها آم�د و خيلي 
زود هم فراموش ش�د. ام�ا حاال که پنج س�الي از ش�هادت مح�رم مي گ�ذرد، در گفت وگو با 
برادر کوچک ترش مرتضي زواياي�ي از زندگي جهادي يک ش�هيد برايمان باز ش�د که براي 
پرداخت�ن به هم�ه آنها باي�د قلم ها فرس�ود و کتاب ها نوش�ت. قص�ه زندگي ش�هيد محرم 
ش�هبازيان داس�تان دلدادگي هاي يک رزمنده جانباز دوران دفاع مقدس است که در عشق 
وصال به معبود و پيوس�تن به دوس�تان ش�هيدش مي س�وخت و عاقبت نيز به آنها پيوست. 
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