
   احمد محمدتبريزي
ش�هيد محمود ش�هبازي براي آزادسازي خرمشهر 
جانفش�اني هاي بس�ياري كرد. معاون ح�اج احمد 
متوسليان، با وجود مسئوليت سنگيني كه برعهده 
داش�ت، در تم�ام مراح�ل عملي�ات بيت المقدس 
حض�وري پررن�گ داش�ت. قائم مق�ام لش�كر 
27محمدرس�ول اهلل)ص(، در دوم خرداد 1361، تنها 
يك روز قبل از آزادي خرمشهر در پشت دژ ماِرد در 
جبهه شمال شرقي شهر به شهادت رسيد. نبود شهيد 
شهبازي در س�وم خرداد غم بزرگي براي رزمندگان 
بود، اما آنها هيچ وقت شجاعت و فعاليت هاي شهيد 
در ط�ول دوران دفاع مق�دس را فرام�وش نكردند. 
مهي�ن ش�هبازي، خواهر ش�هيد خاط�رات زيادي 
از ب�رادر در ذهنش به ج�ا مانده اس�ت. در روزهاي 
غرورآفرين آزادسازي خرمشهر و در سالروز شهادت 
قائم مقام لش�كر27، پاي صحبت هاي خواهر شهيد 

نشستيم تا ايشان راوي خاطرات برادرش باشد. 
      

براي شروع كمي از فضاي خانوادگي ،  ارتباط بين 
فرزندان و دوران كودكي شهيد برايمان بگوييد. 

شهيد شهبازي متولد 1337 در اصفهان بود. ما خانواده اي 
مذهبي هستيم و ايشان فرزند پنجم خانواده بود. ما پنج برادر 
و دو خواهر بوديم. پدرمان كشاورز بود و زندگي اش را با نان 
حالل مي گذراند. وضعيت اقتصادي خانواده مان متوس��ط 
بود و خيلي به انجام مراسم هاي مذهبي مقيد بوديم. پدرم 
در دهه اول محرم در منزل مان مراسم روضه خواني برگزار 
مي كرد و ش��هيد در رابطه با دع��وت از وعاظ خيلي كمك 
مي كرد. مادرمان هم فرزند يك روحاني بود، با وجود اينكه آن 
زمان فراگيري سواد خيلي مرسوم نبود، ولي مادرمان سواد 
قرآني داشت. حاج محمود در وصيتنامه و دست نوشته هايش 
رش��دش را مرهون مادرمان مي دان��د و همچنين نزديك 
منزل مان مسجدي به نام مسجد ش��فيعي قرار داشت كه 
فعاليت هاي حاج محمود از آنجا شروع شد. فكر مي كنم يك 
روز در هفته جلسه قرآن توسط آقاي شكوهنده برگزار مي شد 
كه تأثير زيادي در رشد برادرم در جنبه هاي مختلف داشت. 
خاطرم است هر وقت شهيد از تهران به اصفهان مي آمد به من 
و يكي ديگر از برادرانم مي گفت وضو يتان را بگيريد تا براي 
نماز به مسجد برويم. حاج محمود با وجود اينكه فرزند پنجم 
خانواده بود، ولي صالبت و نفوذ كالم زيادي داش��ت. شهيد 
حرفي كه مي زد مثل مهر پاي برگ��ه بود. به عنوان نمونه ما 
قبل از انقالب تلويزيون نداشتيم و جو آن زمان هم در مسائل 
فرهنگي خوب نبود و چون برادرم بيش��تر از همه نسبت به 
اين موضوع حساسيت داشت، كسي به احترام ايشان در اين 
رابطه حرفي نمي زد. يادم هست بعد از انقالب حاج محمود 
به همراه يكي از همسايه ها براي خانه تلويزيون خريد. حتي 
يادم است در رابطه با مسائل معيشتي و خورد و خوراك نيز 
تقيد و مراعات زيادي داشت. اوايل جنگ زماني كه از تهران 
به اصفهان مي آمد، برادران، خواهران و ديگر بستگان دوست 
داش��تند مهماني بدهند. ايش��ان مخالف تجمالت بود و به 
مادرمان مي گفت، چرا اين كاره��ا را مي كنيد، ما در جبهه 
كنس��رو لوبيا و س��يب زميني مي خوريم، نبايد مهماني ها 

تجمالتي باشد. 
با توجه به قبولي شان در دانشگاه، بايد بچه باهوش 

و درسخواني بوده باشند؟
بله. برادرم واقعاً باهوش و درسخوان بود. ايشان در دوران 
دبيرستان در رشته رياضي تحصيل كرد و سال 1356 در 
رش��ته صنايع دانش��گاه علم و صنعت پذيرفته  شد. گويا 
در دانش��گاه دو ترم خوانده بود كه انقالب اسالمي پيروز 
مي شود و پس از آن انقالب فرهنگي پيش مي آيد و ديگر 
دانشگاه ها بسته مي ش��ود. ما بعدها متوجه شديم ايشان 
در دانش��گاه فعاليت هاي مح��وري هم داش��تند. يكي از 
دوس��تانش تعريف مي كرد قبل از انقالب شهيد شهبازي 
در س��لف غذاخوري به طرق مختلف اعتراض و نارضايتي 
خودش را نشان مي داد و بقيه هم پشت سر ايشان حركت 
و شروع به شعاردادن مي كردند. مي گفتند آن زمان حاج 

محمود به ما خط مي داد و جلودار بود. 
حس�رت نيمه تم�ام مان�دن تحصيالت ش�ان را 

نخوردند؟
در آن زمان هدف ش��هيد درس خواندن ب��ود، ولي دغدغه 
اصلي  اش مبارزه با رژيم و خفقان سياسي و وابستگي كشور 
به بيگانگان بود. در وصيتنامه شان خيلي واضح نوشته اند و 
از زيارت عاش��ورا ش��اهد آورده اند كه اگر كسي واقعاً قلب و 
دلش با واليت و ائمه باشد، بايد در عملش نيز نشان دهد. آن 
زمان چيزي بهتر از درس خواندن براي حاج محمود وجود 

نداش��ت، ولي هدف باالتر و متعالي تري داشتند كه همان 
مبارزه با رژيم بود. ب��ه خاطر همين موضوع ديگر قيد درس 
خواندن را زدند. پ��س از پيروزي انقالب كه جنگ ش��روع 
مي شود، باز شهيد ش��هبازي دغدغه هاي بزرگ تري دارد و 
به خاطر همين دوباره سراغ درس و دانشگاه نمي رود. پس 
از انقالب نيز تمام فعاليت هايش هم در تهران متمركز بود. 
روز ورود امام خميني به كشور، ايشان مسئول تيم حفاظت از 
امام در بهشت زهرا را برعهده داشتند و شهيد بهشتي چنين 
حكمي را به ايشان داده بود. پس از پيروزي انقالب هم وارد 

كميته هاي انقالب ش��دند و ما تمام اينه��ا را بعدها متوجه 
شديم. در دست نوشته هاي شان اين مسائل را نوشته اند كه 
خودشان راه را آگاهانه پذيرفته اند و هدف برايش مشخص 

و روشن است. 
يعني هيچ صحبتي درباره فعاليت هاي ش�ان در 

خانه نمي كردند؟
سال 1359 كه جنگ شروع مي شود، ايشان مأموريت پيدا 
مي كنند كه به همدان بروند. آن زمان فرمانده سپاه همدان 
مي شود و ما اصاًل از اين مس��ئوليت  هيچ اطالعي نداشتيم. 

يكبار پدرم كه به همدان رفته بود، حاج محمود پس از اينكه 
متوجه مي شود پدرمان به محل كارش رفته، سريع از دفتر 
كارش بيرون مي آيد و شلنگ آب را برمي دارد، مشغول آبياري 
درختان مي شود. وقتي پدرم مي پرسد اينجا چه كاري انجام 
مي دهي، برادرم مي گويد باغبان هس��تم. اصاًل هيچ چيزي 
درباره كارهاي شان نمي گفتند. وقتي هم از جنگ مي گفتند 
ما فكر نمي كرديم فرمانده باش��د. مادرم��ان ناراحتي قلبي 
داش��ت و مريض بود و گاهي به برادرمان مي گفت، محمود 
در خانه بمان و اين بار به جبهه نرو. شهيد مي گفت مادر! اگر 
من به جبهه نروم جان بچه هاي زيادي به خطر مي افتد و بايد 
بروم تا محافظ جانشان باشم. ما آن زمان متوجه حرف هاي 
ايشان نمي ش��ديم، آنقدر تواضع داشتند و خاضع بودند كه 
مي خواستند گمنام باش��ند و حتي اين گمنامي تا 15، 10 
سال پس از شهادت شان هم باقي ماند و مردم خيلي از جايگاه 
و فعاليت هاي ح��اج محمود خبر نداش��تند. روزي كه خبر 
شهادت حاج محمود را آوردند، پاسداران با چند ميني بوس 
جلوي منزل مان پياده شدند و روي پارچه هاي شان شهادت 
سردار رشيد اس��الم و فرمانده سپاه همدان را تسليت گفته 
بودند. ما تازه آن زمان متوجه مسئوليت هاي شهيد شديم 
و همچنين ايش��ان معاون حاج احمد متوس��ليان بود و در 

لشكر27 مسئوليت مهمي برعهده داشت. 
ارتباط ش�ان با تهران و ش�هرهاي ديگ�ر از زمان 

دانشگاه شروع شد؟
بله. زمان انقالب حاج محم��ود در اصفهان در فعاليت هاي 
انقالبي جزو اولين نفرها بود و ش��بانه در كوچه و پشت بام 
ش��عار می داد و هميش��ه جلودار ب��ود. در تحصن معروف 
اصفهان در منزل آيت اهلل خادمي، حاج محمود آنجا بودند 
و پدرم چقدر اضطراب داشت كه اتفاقی برايش نيفتد. بعد از 
قبولي در دانشگاه به تهران و همدان رفت، هنگام شهادت 
حاج محمود ابتدا به همدان رفتيم و پيكرش��ان را يكبار در 
همدان تشييع كردند و بعد در مالير هم تشييع شد. پس از 
آن پيكر شهيد در نماز جمعه تهران هم تشييع شد و سپس 
به اصفهان آمد و مراسم تش��ييع و خاكسپاري در اين شهر 
هم برگزار شد. همه افسوس مي خوردند كه حاج محمود را 
آنطور كه بايد و شايد نش��ناختند. يكي از عواملي كه باعث 

شناخته شدن شهيد شهبازي براي عموم مردم شد، شهيد 
همداني بود. ايشان از دوستان نزديك برادرم بود و خيلي به 
حاج محمود ارادت داشت و هر وقت به اصفهان مي آمد، بدون 
اطالع به ما، س��ر مزار برادرم مي رفت. وقتي مي خواستند 
از آزادي خرمش��هر بگويند نام حاج محمود از زبان ش��ان 
نمي افتاد. مي گفتند در جريان آزادس��ازي خرمشهر حاج 
محمود همه جا حضور داش��ت. در يكي از مراسم ها سردار 
همداني به يكي از مسئوالن حفظ آثار اصفهان مي گويد چرا 
به شهيد شهبازي پرداخته نمي ش��ود و پس از آن يادواره و 

برنامه هايي درباره شهيد برگزار شد.
در خانه شخصيتي جدي داشتند يا اهل شوخي، 

بگو و بخند بودند؟
هر وقت به خان��ه مي آمدند خيلي با ما ش��وخي مي كردند. 
همرزمان شهيد هم مي گويند در عين جديت و صالبت در 
حين كار، در كنارش اهل ش��وخي هم بودند. در منزل هم 
همينطور بودند، همچنين روي درس هاي مان حساسيت 
زيادی داش��تند به ويژه درس عربي. ش��هيد شهبازي آدم 
گوشه گيري نبود و برعكس خيلي اهل صله رحم بودند. هر 
وقت از تهران مي آمدند، به بس��تگان س��ر مي زدند. برادرم 
زمان ش��هادت تنها 24س��ال داش��تند و در كنار قبولي در 
دانشگاه، نهج البالغه تفسير مي كردند و قاري قرآن هم بودند 
و مسئوليت هاي مهمي در سپاه داشتند. از لحظه به لحظه 
عمرش��ان به خوبي اس��تفاده مي  كردند. شهيد خوش لفظ 
مي گويد، حاج محمود مثل بزرگ يك جامعه ب��ود و راه را 
نشان مان مي داد، شهيد شهبازي با وجود سن كم انگار آينده 

را پيش بيني مي كرد. 
اين خودسازي را چطور انجام مي دادند؟

حاج محمود خيلي مطالعه مي ك��رد و در منزل پدري مان 
كتابخانه بزرگي وجود داشت كه انواع و اقسام كتاب  در آن 
پيدا مي شد. كتاب هاي شهيد مطهري را مي خواند و هر زمان 
كه از تهران مي آمد، برايمان كتاب مي آورد. به من مي گفت 
اين كتاب ها را بخ��وان و بعد از اينكه خوان��دي به بچه هاي 
برادرمان هم بده. تازه بحث هاي عقيدتي مي كرد و زماني كه 
فرمانده سپاه همدان بود با نماينده گروه هاي سياسي صحبت 

و بحث مي كرد، خيلي انسان آگاه و بصيري بودند. 
خانواده تان از بابت نبودن هاي مداوم حاج محمود 

نگراني نداشتند؟
پدرم خيلي دلواپس بودن��د و فقط در اين ح��د كه برادرم 
رزمنده است از مسئوليت هاي ايشان اطالع داشت. مادرمان 
هم خيلي به برادرم وابس��ته بود. حاج محم��ود در يكي از 
دستنوش��ته هايش مي نويس��د، هر چه دارم از مادرم دارم 
و در ادام��ه خطاب به مادرم��ان مي گويد چ��ه بگويم. انگار 
يك حرف هاي نگفته اي داش��تند كه هيچ گاه فرصت ابراز 
و گفتنش هم پيش نيامد. س��ال 1361 ك��ه حاج محمود 
به شهادت رسيد، مادرمان هم يك س��ال بعد از دنيا رفت و 
پدرمان نيز سال 1364 درگذشت. غم اوالد خيلي سنگين 
اس��ت، آن هم جواني مثل حاج محم��ود. آن زمان وقتي از 
راديو و تلويزيون براي مصاحبه مي آمدند پدرم تا مي خواست 
صحبت كند، بغض در گلويش مي نشست و چشمانش خيس 
اشك مي شد. پدرم اصالً نمي توانست از حاج محمود صحبت 
كند. خيلي وابستگي شان زياد بود. سال هاي سختي برايمان 
بود. پس از آن و در اوايل دهه 80 يك��ي از برادران مان را به 
خاطر بيماري از دست داديم. هفت ماه بعد خواهرمان از دنيا 
رفت و س��ال بعد از آن يكي ديگر از برادرهايمان درگذشت. 
يكي ديگر از برادرهايمان  نيز چهار سال پيش از دنيا رفت. از 

آن برادر و خواهرها،  تنها من و يك برادر مانده ايم. 
در ايام آزادي خرمشهر چه حال و هوايي داريد؟

هر وقت روزهاي منتهي به آزادي خرمشهر مي رسد، من با 
تمام وجودم خوشحال مي شوم. حس و حالش هيچ وقت كهنه 
نمي شود. مخصوصاً مداحي ممد نبودي ببيني همچنان برايم 
تازگي دارد. يكي از دوستان شهيد مي گويد، حاج محمود تا 
نزديكي دروازه هاي خرمشهر آمد، ولي ديگر جسمش داخل 
شهر نيامد. برادرم كنار نهر خين ش��هيد مي شود. انگار دو 
رزمنده مجروح مي شوند و برادرم برای كمك به آنها مي رود 

كه آنجا به شهادت مي رسد. 
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88498481ارتباط با ما

روزي كه خبر ش�هادت حاج محمود را 
آوردند، پاس�داران با چن�د ميني بوس 
جل�وي منزل مان پي�اده ش�دند و روي 
پارچه هاي ش�ان ش�هادت س�ردار 
رشيد اس�الم و فرمانده س�پاه همدان 
را تس�ليت گفته بودند. ما تازه آن زمان 
متوجه مس�ئوليت هاي ش�هيد شديم

حاج محمود خيلي مطالع�ه مي كرد. در 
منزل پدري مان كتابخان�ه بزرگي وجود 
داش�ت كه انواع و اقس�ام كت�اب در آن 
پيدا مي شد. كتاب هاي شهيد مطهري را 
مي خواند و هر زمان كه از تهران مي آمد، 
برايمان كتاب م�ي آورد. به من مي گفت 
اين كتاب ه�ا را بخ�وان و بع�د از اينكه 
خواندي بچه ه�اي برادرمان هم بخوانند
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از باال به پايين
  1-  كتاب لغت-پرنده ای  خوش آواز كمی بزرگ تر از گنجشك- جنگ     2-  دزديدن و بردن- ساختمان بسيار 
بلند     3- وحشی- مطلع و باخبر- كوچ كردن- علت و مرض     4- آسيايی كه با نيروی دست كار می كند- از اقوام 
آريايی قرن هفتم- زمين غيرقابل كاشت     5- رمزی- جمع قرض- نفت سياه     6- سنگ مرمر- از استان های 
مركزی كشورمان- حالل رنگ    7-  از دانه های خوراكی شبيه لوبيا- توهين و تحقير- افسانه و داستان كوتاه 8�  از 
خواهران نويسنده انگليسی - ظاهری و جزئی- آب جامد كه ببارد- مايع هستی بخش     9- سم- چيزهای شگفت 
آور- از نام های دخترانه   10-  سنگينی و متانت- گروه و دس��ته- خراب و ضايع  11-  بزرگی ها و جوانمردی ها- 
ضمير اشاره  جمعی- از اعضای بدن  12-  قانون مغولی- نوعی گيس��وی تافته-نماد جدايي  13-  سست و بی 
حال- صفت حيوانات جنگلی- باد خنك- صدای درد 14-  درختی از تيره  موردی ها با برگ های معطر نوك دراز 
كه جوشانده  آن برای بيماری های تنفسی و آنفلوآنزا مفيد است- آسوده و راحت 15-   بدبو- يارو- قرآن را با قرائت 

صحيح خواندن

از راست به چپ
     1-  ميمون- شهری در سيستان و بلوچستان- دومين شهر بزرگ ايتاليا     2-     قسمتی در يك اداره- كاله ايمنی 
    3 -  ترك استخوان-  اسلوب و روش سخن- كله پز- يك لحظه    4-  دوست داشتن- ترش و شيرين- ديده بان  
   5-سوغات قزوين- غذا دادن به كسی-افس��وس و دريغ     6 - پرهيزكارتر- س��نگ- تخم ماهی 7-  گودال 
عميق- پيشامدهای ناگوار- از نام های دخترانه   8-   شخص و آدمی- جنس ضعيف- بی پدر- تاكسی پرظرفيت     
9�   بيماری ها-پدر فريدون- اندوهگين     10-  يگانه و يكتا- پارچ ماهی- پول پرست     11-رئيس فقيد مجلس 
خبرگان- فرشته  نگهبان- خالفت و جانشينی     12-   راننده  هواپيما- از ورزش های لوكس- از مهره های شطرنج  
   13-  آزاد مرد كربال- شرم و حيا- توان و نيرو- برهنه  14-  رسانه ی شنيداری- از سازمان های وابسته به شهرداری 

    15�  مژده و خبرخوش- نوعی جامه كه روی قبا پوشند- شرمنده
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

نماي نزديک 

حاج محمود در عين جاذبه براي دوس��تان، براي دشمنان 
دافعه داشت. با دوستان خيلي مهربان بود، ولي با دشمنان 
خيلي سفت و س��خت برخورد مي كرد. البته با كساني كه 
دچار غفلت ش��ده بودند، م��دارا مي كرد. اواي��ل انقالب و 
جنگ وقتي به اصفهان مي آمد خيل��ي باحوصله و منطق 
با اقوام صحبت مي كرد و مسائل مختلف را به آنها توضيح 
مي داد. اگر كسي مخالفتي داشت كامالً اقناع شان مي كرد. 
حاج محمود انس��اني چندوجهي ب��ود. در عبادت،  اخالق 
و هوش انسان ش��اخصي بود. آقاي محسن رضايي جايي 
مي گويند اگر شهيد شهبازي ش��هيد نمي شد حتماً يكي 
از مهره هاي مهم كشور مي شد. همچنين ايشان مي گويد 
زماني كه مي خواستم تيپ محمدرسؤال اهلل)ص( را تشكيل 
دهم، سراغ حاج احمد متوسليان، حاج محمود شهبازي و 
حاج ابراهيم همت رفتم و به آنها گفتم يكي از شما سه نفر 

بايد فرمانده ش��ود و خودتان فرمانده را تعيين كنيد. اين 
سه ش��هيد در مكه با هم عقد اخوت و پيمان برادري بسته 
بودند. مهر س��ال 1360 همه با هم به حج مي روند و عهد 
و اخوت برادري شان را مي بندند. ش��هيد حسن باقري در 
رابطه با عملي��ات بيت المقدس مي گويد، قبل از ش��روع 

عمليات بايد شناسايي ها را انجام مي داديم و حاج محمود به 
همراه همرزمانش 14شب از قرارگاه تا نزديكي جاده اهواز 
خرمشهر مي رفت تا شناسايي ها را انجام دهد. بيابان هاي 
آنجا حالت رمل دارد و اگر باران بزند به پوتين ها مي چسبد 
و راه رفتن را سخت مي كند. يك روز وقتي هنگام برگشت 
فرماندهان مي بينند حاج محمود لن��گ لنگان راه مي رود 
و وقتي از ايشان مي پرسند چه اتفاقي افتاده است، شهيد 
مي گويد پايش تاول زده است. اينطور نبود كه در داخل اتاق 
بنشيند و به ديگران دستور بدهد. خيلي هم روي نيروهايش 
حساسيت داشت. شهريور 1360 وقتي عمليات بازي دراز 
انجام مي شود، دش��من تلفات زيادي از ما مي گيرد. حاج 
محمود از اين موضوع خيلي ناراحت مي شود و در پادگان 
دوكوهه با ناراحتي مي گويد جواب خانواده  اين بچه ها را چه 

طوری بايد بدهم. 

 ارتباط با حاج احمد متوسليان و شهيد همت
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