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فضایخانوادهتانچطوربودکهسه
شهیدتقدیمکرد؟

پدرمان حاج حس��ینعلی امین تب��ار مردی 
بسیار زحمتکش و عاش��ق ائمه اطهار)ع( و 
اهل فریدونکنار بود. شغلش کشاورزی بود. 
ما 13 برادر و خواهر بودی��م. هفت خواهر و 
شش برادر. با وجود اینکه تعداد ما زیاد بود، 
اما توجه پدر و مادر به تربیت اسالمی فرزندان 
فوق العاده بود، طوری که برای بهتر آموختن 
علوم قرآنی برای ما جایزه تعیین می کردند. 
پدر در خانه نمازجماعت برگزار و داستان ها 
و حکای��ات دین��ی پیامب��ران و امامانمان را 
تعریف می کرد. مادر هم برای تشکر از مربی 
قرآن مکتب، برای او از محصوالت کشاورزی 
که حاصل دس��ترنج خودش��ان بود، می برد. 
در کل والدینمان از پیش��رفت فرزندانشان 
در یادگیری علوم قرآنی بس��یار خوش��حال  
می ش��دند. پدر و مادرم حتی در سنین کم 
ما را ب��رای نماز صب��ح بی��دار می کردند. در 
منزلمان رس��م بود که هر شب قبل از خواب 
ی��ک صفحه قرآن ت��الوت  می ش��د و بعد به 

رختخواب می رفتیم. 
اولینانقالب�یخانهتانچهکس�ی

بود؟
برادرمان علی اکبر طلب��ه و از فعاالن انقالبی 
ب��ود. اعالمیه ه��ا و نوارهای ام��ام را از قم به 
فریدونکنار می آورد و به همراه او برادران دیگر 
هم فعالیت می کردند. کفن پوش  می شدند و 
در تظاهرات ش��رکت می کردند و در چاپ و 
توزیع اعالمیه حضور فعال داش��تند. یک بار 
علی اکبر پدر و مادرم��ان را به دیدار حضرت 
امام برده بود، بعد از آن والدینم عاشق حضرت 

امام شده بودند. 
دوراندف�اعمق�دسچن�دنف�راز
اعض�ایخانوادهت�انرارزمپوشو

راهیمیدانکرد؟
از ابتدای جنگ برادرانم به جبهه می رفتند. 
پ��در و مادر ه��م هی��چ گاه مخال��ف حضور 
فرزندانشان در جبهه نبودند. برادران شهیدم 
به شدت عاشق ش��هدا بودند و در خانه مدام 
نوارهای سرود برای شهدا را گوش می کردند. 
عاش��ق امام بودند. چهار برادرمان در جبهه 
حضور فعال داشتند؛ س��ه تا از آنها به افتخار 
ش��هادت رس��یدند و یکی از برادرانم جانباز 

شد. هر سه ش��هید بس��یار مهربان ، دلسوز 
و ش��وخ طبع بودند. احترام به بزرگ تر ها به 
خصوص پدر و مادر سرلوحه زندگی شان بود 
و همین آموزه های دینی و رزق حالل ضامن 

شهادت سه برادر شد. 
علیاکبراولینشهیدبود؟

بله، علی اکبر متولد 1336بود. هم معلم بود، 
هم طلبه. برادرم اردیبهشت سال 1361 در 
سن 25 سالگی در منطقه کوشک و عملیات 
الی بیت المقدس به شهادت رسید. علی اکبر 
متأهل ب��ود و یک فرزن��د به ن��ام حنظله از 
ایشان به یادگار مانده است. حنظله در زمان 
شهادت پدر فقط هشت ماه داشت. دوستانش 
می گویند آخری��ن بار که به گلزار ش��هدای 
روستا رفته بودیم، علی اکبردقایقی در قبری 
دعا خواند و با خدا راز و نیاز کرد. وقتی بیرون 
آمد رو به ما کرد و گفت:» اینجا مال من است. 
حق ندارید هیچ کسی را در اینجا دفن کنید.« 
کمی بعد با اصابت تیر به قلبش شهید شد و 

همانجا دفنش کردیم. 
ازدومینوسومینش�هیدخانواده

همبگویید.
دومین ش��هید خانواده عزی��زاهلل بود. متولد 
1341 که در آبان 1361 در سن 20 سالگی 
در جبهه عین خوش به شهادت رسید. سومین 
شهید خانواده هم نوراهلل بود که سال 43 به 
دنیا آمد و سال 1364 در سن 21 سالگی در 
فاو به شهادت رسید. نوراهلل برادر کوچک تر 
چندین بار به جبهه اعزام شد. یادم است یک 
روز وصیتنام��ه اش را آورد و تکه تک��ه کرد و 
به ش��وخی گفت فکر می کنم این وصیتنامه 
مقصر است که من ش��هید نمی شوم. نوراهلل 
ش��وخ طبع بود. یک��ی از همرزمانش تعریف 
می کرد:» نزدیک اروندکن��ار بودیم. ناگهان 
خمپ��اره ای نزدیکمان منفجر ش��د. همه ما 
روی زمی��ن خوابیدی��م. بعد از آرام ش��دن 
اوضاع همه بلند شدیم، غیر از نوراهلل. گفتیم 
پاش��و نوراهلل. دیدیم بلند نمی ش��ود، رفتیم 
و به او لگدی زدیم و گفتیم پاش��و. می دانیم 
مس��خره بازی درمی آوری. پاشو شوخی بس 
اس��ت، ولی دیدیم باز هم ت��کان نمی خورد. 
دوباره تکانش دادیم.وقتی او را برگرداندیم، 
دیدیم از شدت جراحت ترکش های متعدد 

شهید شده است.« 
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88498481ارتباط با ما

»ایرجآقابزرگی«مردیکهبایداورابشناسیموبشناسانیم

فرماندهگردانیازهرا)س(چیزیرامقدمبرجهادنمیدانست
آرمانشریف

خیلیبزرگیمیخواهدکه15روزپسازازدواج
راهیجبههش�ویودرروزتولدتنهافرزندت،
عازممناطقعملیاتیباش�یتارزمندگانتنها
نمانند.ش�هیدای�رجآقابزرگیازهم�اناولین
روزاعزامب�هجبهه،م�ردرفتنبودن�هماندن؛
مردعملکردن،مرداخالصودرس�تزیستن.
ش�هیدآقابزرگیفرماندهبزرگیبرایجبههها
بودوبدونادعاتاآخرینلحظهایستادوجنگید.
کرداروگفتاردرستدرکناررفتارموقروسنگین
اینش�هید،ش�خصیتیویژهازاوس�اختهبود.
دوس�تانوهمرزمان�شمیگویندم�اهیچگاه
خن�دهآقابزرگیراندیدیم.اوش�خصیتمتین
وج�دیاشرادره�رحالتیحفظمیک�رد.در
ادامهنگاهیب�همجاهدته�ایفرماندهگردان
یازه�را)س(وایث�اروف�داکاریاشدرزندگی
ومیادی�نجه�ادمیاندازی�مک�همیخوانید.

  
دیماهعجیب

»دی « ماه عجیبی برای خانواده آقابزرگی است. گویی 
این ماه آمده تا تمام اتفاقات مهم زندگی  این خانواده 
در آن رقم بخورد؛ تولد، اعزام به جبهه، شهادت و در 
آخر فوت فرزند. دی هر بار با خبری مهم برای خانواده 
آقابزرگی از راه می رسید؛ اولین خبر مهمش در تاریخ 
شانزدهم دی ماه 1341 رقم خورد. در روستای نافج 
شهرکرد، ایرج برای اولین بار چشمانش را به جهان 
باز کرد و با تولدش بهترین خبر را در آن روزهای سرد 

زمستان به خانواده داد. 
خان��واده مذهبی آقابزرگی، عش��ق به ائم��ه و امام 
حسین)ع( را از همان کودکی در وجود ایرج پروراند 
و او را امام حسینی تربیت کرد. چند بار بیماری ای 
سخت گریبان ایرج خردسال را گرفت و هر بار خدا 
حافظ جانش ش��د تا در بزرگسالی  حافظ کشورش 
شود. دوران تحصیل را در روس��تای محل تولدش 
گذراند و آخرین سال های دوران دبیرستان، شاهد 
سرنگونی حکومت پهلوی و پیروزی انقالب اسالمی 
بود. انقالب س��رآغاز تحولی ب��زرگ در وجود ایرج 
ش��د. او حاال با جدیت و پش��تکار بیشتری هدف  ها 
و آرمان های��ش را دنبال می کرد و می خواس��ت در 
جمهوری اس��المی فردی مفید و مهم باشد.  سال 
1360، پس از اخذ دیپلم، وارد بسیج شد و در آنجا 
فعالیت هایش را جدی تر دنبال کرد. اشتیاق فراوانی 
جهت حضور در جبهه داش��ت و پس از طی کردن 
آموزش های نظامی الزم،  خود را آماده اعزام به مناطق 
عملیاتی کرد. دی ماه دیگری از راه رسید تا ایرج جوان 

دوباره در آن کاری مهم و بزرگ انجام دهد. 
اعزامبهجبهه

ش��هید آقابزرگی در دی ماه 1360 در 19 سالگی 
عازم جبهه شد. شور و شوق ایرج در رفتن به مناطق 
عملیاتی، از او رزمنده ای شجاع ساخته بود. چند ماه 
تا شروع عملیاتی بزرگ به نام فتح المبین مانده بود 
و رزمندگان باید خودش��ان را آم��اده حضور در این 
عملیات سرنوشت ساز می کردند. ایرج آقابزرگی نیز 
همراه قافله رزمندگان بود. تمام تالشش را می کرد تا 
نهایت آمادگی را برای حضور در عملیات کسب کند. 
در جبهه »شوش« به مدت سه ماه در خط پدافندی 
منطقه ش��هید ترکی بود و در عملیات فتح المبین 
ش��رکت کرد.  حضور در عملیات فتح المبین، یک 
محک جدی برای ای��رج بود. ش��هید آقابزرگی در 
جریان این عملیات در محاصره دشمن قرار گرفت 
و از ناحیه پا زخمی شد اما این مجروحیت  ها عاملی 
نبود تا ایرج صحنه را ترک کند. او می دانست مقابله 
با دشمن چقدر مهم است و خودش را در راه دفاع از 
میهن و نظام برای هر پیشامدی آماده کرده بود. حاال 
دیگر جهاد به مهم  ترین واژه در زندگی این رزمنده 
شهرکردی تبدیل شده بود و عشق به خدمت تمام 

وجود ایرج را در برگرفته بود. 

شهید آقابزرگی مدتی برای انجام مراحل درمانی و 
درآوردن گلوله و ترکش از پای مجروحش، مجبور 
شد به عقب برگردد و تحت درمان قرار بگیرد. جدایی 
از رزمندگان برای ایرج سخت بود، ولی او چاره ای جز 
بازگشت به عقب نداشت. این رزمنده شجاع به شهر 
برگشت ولی خیلی راحت صحنه را ترک نکرد. پس از 
استراحتی چند هفته ای و با وجود اینکه پایش وضع 
مناسبی نداشت، با عصا و پیکری زخمی در عملیات 
الی بیت المقدس شرکت  کرد. شهید آقابزرگی در همه 
مراحل عملیات الی بیت المقدس حضور داشت و در 

فتح خرمشهر نیز سهیم بود. 
تجربههایگرانبها

هر روز حضور در جبهه، تجربه ه��ای زیادی را برای 
شهید آقابزرگی به دنبال داشت. حضور در دو عملیات 
بزرگ فتح المبین و الی بیت المقدس دستاوردهای 
گرانبهایی برایش داشت. او با تجربه ای ناب از این دو 
عملیات، در عملیات رمضان شرکت کرد و فرمانده 
دسته شد.  حاال دیگر شهید آقابزرگی، نیرویی کارساز 
برای جبهه  ها به حساب می آمد. پس از عملیات محرم 
که تیپ 44 قمربنی هاشم)ع( تشکیل شد، شهید با 
ورود به این تیپ در عملیات والفجر مقدماتی مسئول 
گروهان ویژه شد. او در سال 1362 به عضویت سپاه 
پاسداران درآمد و مسئولیت بسیج شهر بن را به عهده 

گرفت و به نحو احسن انجام وظیفه کرد. 
ش��هید آقابزرگی آموزش فرماندهی گ��ردان را به 
اتفاق شهید نوروزی در دانشگاه امام علی)ع( تهران 

با موفقیت به پایان رس��اند و به عن��وان مربی عازم 
اصفهان شد. در تاریخ 1362/12/1 معاونت گردان 
یازهرا)س( در تیپ44 قمربنی هاشم به ایشان داده 
شد که این مسئولیت را در عملیات بدر عهده دار بود. 
بعد از زخمی شدن برادر کیانی، شهید آقابزرگی به 
عنوان فرمانده آموزش نظامی، نیرو ها را برای عملیات 
والفجر8 آموزش داد. در این عملیات به همراه شهید 
شاهمرادی مسئول یکی از محور های عملیاتی بودند 

که عملیات با موفقیت انجام شد. 
ازدواجوجبهه

شهید آقابزرگی در سال 1362 ازدواج کرد و تشکیل 
خانواده داد. س��هیال رئیسی، همسر شهید ماجرای 
آشنایی شان را اینگونه توضیح می دهد:» شبی که به 
مسجد نافچ )از توابع شهرستان شهرکرد( رفته بودم، 
تحت تأثیر صدای سوزناک و نوای زیبای دعای توسل 
که توسط شهید آقابزرگی قرائت  می شد، قرار گرفتم 
و در همان لحظه آرزوی داشتن چنین همسر متدین 
و اهل دعا و نیایشی از دلم گذشت که دو هفته بعد 
با آمدن خانواده شهید به خانه ما برای خواستگاری، 
متوجه شدم آرزویم به واقعیت تبدیل شده است.« 
همسر شهید درباره شرط اصلی شهید آقابزرگی برای 
ازدواج می گوید:» عالوه بر تدین، حجاب و مسجدی 
بودن دختر، اعتقاد به جنگ و جبهه ش��رط اصلی 
شهید بود که بنده هم موافق بودم اما پدرم مخالفت 
کرد و اصرار و مقاومت شهید آقابزرگی و بنده بعد از 
دو سال و س��ه ماه نتیجه داد که در سال 1363 این 
وصلت صورت گرفت. 15 روز پس از ازدواج، شهید 
آقابزرگی عازم جبهه شد. از آن پس هر دو ماه یکبار به 
خانه می آمد و برای چند روز می ماند و بر می گشت. 
در مدت زندگی با ایشان حتی فرصت یک مسافرت و 

تفریح به ما دست نداد.«
تصمیممیانماندنورفتن

پس از آنکه یار باوفایش س��ردار فاضل  به ش��هادت 
رسید، شهید آقابزرگی به همراه یکی از رزمندگان، 
فرماندهی گردان یازهرا)س( را ب��ه عهده گرفت و 
در همین زمان برای دومین بار مجروح ش��د. ایرج 
آقابزرگی با وجود مجروحیت، حاضر نش��د به عقب 
برگردد و با عصا در جبهه ماند. ایشان در شهریور سال 
1365 صاحب فرزندی شد که نامش را محمدمهدی 
گذاشتند. شهید آقابزرگی شیفته فرزند کوچکش بود 

و با تمام وجود او را دوست داشت اما این عالقه باعث 
نشد که دست از جبهه بردارد. روز تولد فرزند،  شهید 
آقابزرگی باالی سر پسرش ایستاده بود و از همسرش 
می پرس��ید، امروز اعزام داریم و میان ماندن و رفتن 
مانده ام. همسرش نیز گفت بهترین تصمیم را بگیر که 
گفت بهترین تصمیم رفتن است و بعد راهی شد. پس 
از آن اعزام، ش��هید تنها دو بار دیگر پسرش را دید و 
محمدمهدی چهارماهه بود که پدر به شهادت رسید. 
شهید حضور در جبهه را مهم  ترین کار زندگی اش در 
آن مقطع می دانست و به همین خاطر مجبور بود از 
مهم  ترین مسائل زندگی اش بگذرد تا در جبهه حاضر 
شود. شهید همه قید و بندهای دنیا را زیرپا گذاشته 
بود و در قبال جنگ آنچنان احس��اس مس��ئولیت 

می کرد که چیزی را مقدم بر آن نمی دانست . 
او فرماندهی متواضع و شجاع بود ولی هیچ گاه حاضر 
نشد نام فرمانده روی خود بگذارد. همیشه خود را یک 
بسیجی ساده می دانست و بچه  های گردان یازهرا)س( 
از وجود و ضمیر پاکش روحیه می گرفتند و سخنانش 
راهگشای زندگی شان بود. شهید آقابزرگی هیچ وقت 
خود را از بسیجی  ها جدا نمی دانست و بر رابطه بین 
فرماندهان و بسیجی  ها تأکید زیادی می کرد. شهید 
به رزمندگان گردان یازهرا )س( سفارش می کرد که 
با مسئوالن و فرماندهان دسته و گروه های خود بیشتر 
رفت و آمد داشته باشند و با هم انس بگیرند و مهربان 
باشند و همین طور با برادران گردان های دیگر رابطه 
حسنه و خوبی برقرار کنند. شهید آقابزرگی همچنین 
در حفظ بیت المال دقت فراوانی داشت و به بسیجی  ها 
طرز استفاده صحیح از وسایل را گوشزد می کرد که 

بیت المال مسلمانان بی جهت به هدر نرود. 
شهیدبدونلبخند

به عنوان یک فرمانده به همه مس��ائل توجه داشت. 
حتی ب��ه اینک��ه وصیتنامه های اف��راد چگونه باید 
باشد. ایشان همواره به نیرو ها چنین تأکید می کرد: 
»وصیتنامه برای زن و بچه و مال دنیا نیست. پیام یک 
شهید اس��ت به امت حزب اهلل، به مردم شهیدپرور. 
وصیتنامه های شما باید جنبه ارشادی داشته باشد و 
مردم را به سمت اسالم ارشاد کند و به مردم آگاهی 
ببخشد و بیانگر هدف شما باشد.« شهادت دوستان 
و همرزمان ش��هید، س��بب ش��ده بود تا او هیچ گاه 
نخندد و در بیشتر لحظات عمرش در فکر دوستان 
شهیدش باشد. از دست دادن رفقا برای ایرج موضوع 
کم و ساده ای نبود. دوستانش می رفتند و او را تنها 
می گذاشتند. بچه های جبهه به ایرج لقب مردی را 
داده بودند که هرگز نمی خندد. ش��هید آقابزرگی، 
دلتنگ همرزمان شهیدش بود و هر لحظه با یاد آنها 

زندگی می کرد.  
قبل از عملیات مهم کربالی5، ش��هید دلتنگ تر از 
همیشه بود. به نیرو ها می گفت: »دیگر وقتی نداریم. 
در این وقت کم باید به خود بیاییم، باید به خودمان 
برسیم. اگر ناخالصی در وجودمان هست، بیرونش 
کنیم و این قلب خالص را آماده حرکت کنیم. « مکرر 
می گفت:» این بار دفعه آخر اس��ت و خیلی مشکل 
است که بدون خبر پیروزی بخواهیم به خانه هایمان 
برگردیم. وقتی خانواده  های شهدا از ما بپرسند چه 

شد؟ باید سرمان را پایین بیندازیم.«
س��ردار ش��هید ایرج آقابزرگی در 21 دی ماه سال 
1365 با س��مت مس��ئول آموزش نظامی تیپ 44 
قمربنی هاشم)ع( در عملیات کربالی 5 در شلمچه بر 
اثر اصابت ترکش به سر به شهادت رسید و داغ بزرگی 
را بر دل رزمندگان گذاشت. آنها که او را می شناختند، 
بزرگی و صفای باطنی اش را دیده بودند و می دانستند 

جبهه  ها چه فرمانده بزرگی را از دست داده است. 
دست تقدیر بر این بود تا 32 س��ال پس از شهادت 
پدر، در دی ماه سال 1397 محمدمهدی، تنها یادگار 
شهید آقابزرگی در یک سانحه تصادف دچار مرگ 
مغزی  شود و با اهدای اعضای بدنش جان چند بیمار 

را نجات  دهد و در کنار پدر به خاک سپرده  شود. 
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