
7| روزنامه جوان |  شماره 6270    سه ش��نبه 12 م��رداد 1400 | 23 ذی الحج��ه 1442 |

88498481ارتباط با ما

شهید فرزند چندم خانواده بود و شما و 
برادرتان در چه فضایی رشد کردید؟

ما هفت فرزند هستیم که شامل چهار پسر و سه 
دختر می شود. شهید متولد 1341 و فرزند سوم 
خانواده بود. پدرمان نقاش بود و برای امرار معاش 
به کویت می رفت. پدرمان به مدت 40 سال این 
کار را انج��ام داد. آقاایرج در ش��هر نافچ از توابع 
شهرکرد به دنیا آمد و در همین منطقه پا گرفت 
و بزرگ شد. ایش��ان بزرگ ترین پس��ر خانواده 
بود و در نبود پدر، بزرگ تر ما به حساب می آمد 
و بیشتر مس��ئولیت  ها روی دوش ایش��ان بود. 
البته یک دایی هم داش��تم که ایشان هم خیلی 

کمک مان می کرد.
شهید چطور به سمت مسائل مذهبی و 

دینی کشیده شد؟
هنگامی ک��ه برادرم در دوران دبیرس��تان درس 
می خواند راهپیمایی ه��ای انقالبی مردم در حال 
اوج گرفتن بود و ایش��ان از طریق دوس��تانش با 
امام و انقالب آشنا ش��د و بیشتر از قبل در فضای 
مذهبی قرار گرفت. دیگر در راهپیمایی  ها شرکت 
می کرد و در نافچ هم فعالیت های زیادی داشت و 
با بزرگ تر ها جهت مبارزه با رژیم پهلوی همکاری 
می کرد. از سال 1357 دیگر کار ها و فعالیت هایش 
به صورت جدی شروع شد. جریان انقالب ایشان 
را وارد فضای دینی و مذهبی ک��رد. دیپلم را که 
گرفت جنگ هم شروع شد. سال 1360 اولین بار 
به جبهه رفت و بیشتر از دو سال به صورت بسیجی 

در جبهه بود و از سال 1362 وارد سپاه شد.
از میان اعضای خانواده تان، شهید اولین 
کسی بود که وارد بسیج و سپاه  می شد؟

بله. تفاوت س��نی من و برادرم ش��ش سال بود و 
ایشان در هر مسئله ای پیش��روتر از من بود. من 
در زمان جنگ در جبهه در کنارش حضور داشتم 
ولی در زمان انقالب سنم خیلی پایین بود و فقط 
یادم می آید که ایرج از نافچ س��وار ماش��ین های 
باری  می ش��د و ب��رای راهپیمایی به ش��هرکرد 
می رفت. من فرزند چهارم خانواده بودم و به لحاظ 

سنی از همه به آقاایرج نزدیک تر بودم.
با ش�ما درباره انق�اب و ام�ام صحبت 

می کردند؟
من به واسطه ایش��ان وارد فضای انقالب و دفاع 
مقدس شدم. پس از انقالب در نافچ بسیج تشکیل 
شد و ش��هید همکاری زیادی با بسیج داشت. به 
نوعی آقاایرج بس��یج را در نافچ بنیان گذاشت و 
جزو اولین نفراتی بود که در این منطقه به بسیج 
پیوست. در کل آقاایرج آدم فعالی بود و بی وقفه 
کار می کرد. من هم با وجود اینکه سنم پایین بود 
در بسیج فعالیت می کردم و شب  ها به گشت های 
شبانه می رفتیم. نافچ در زمان جنگ روستا بود 

و بعداً شهر شد.
بعد از انقاب به صورت مداوم در جبهه 

حضور داشتند؟
ایش��ان قرار بود زمان انقالب سربازی اش را انجام 

دهد که دیگر به سربازی نرفت تا اینکه برای اولین 
بار در 19 س��الگی به جبهه اعزام شد. سال 1360 
به مدت یک ماه در ش��هرکرد آموزش نظامی دید 
و با 17 نفر از روس��تای مان عازم جبهه ش��د و در 
عملیات مهم فتح المبین ش��رکت کرد. شهید در 
این عملیات مسئولیت یک گروه 70 نفره را که کار 
گشت و شناسایی انجام می دادند برعهده گرفت. 
در فتح المبی��ن باید به منطقه ای ک��ه تانک های 
عراقی قرار داشتند، می رفتند و تانک  ها را منهدم 
می کردند. در جریان همین عملی��ات تیر به ران 
پایش خورد و مجروح شد. ایشان را به عقب آوردند 
و چند روز در بیمارستان قائمشهر مازندران بستری 
بود. بعد به خانه آمد ولی خیلی در خانه نماند. با عصا 
به منطقه برگشت و در عملیات الی بیت المقدس 
شرکت کرد. می دانست این عملیات چه عملیات 
مهمی است به همین خاطر می خواست هر طور که 

شده، در عملیات بیت المقدس حاضر باشد.
مث�ل  مهم�ی  عملی�ات  در  حض�ور 
بیت المقدس با عصا و پ�ای مجروح کار 
بس�یار سختی اس�ت که ش�هید انجام 

دادند.
بله، شهید در تمام عملیات های مهم حاضر بود 
و هر بار مس��ئولیت هایش س��نگین تر و مهم تر  
می شد. نخست مسئول گش��ت و شناسایی شد 
بعد مع��اون گروهان، فرمان��ده گروهان، معاون 
گردان، فرمانده گردان، فرمانده آموزش نظامی و 
مسئول محور عملیاتی شد و در نهایت در عملیات 
کربالی5 با مسئولیت فرمانده آموزش نظامی به 
شهادت رس��ید. حتی خاطرم هست یک زمانی 
قبل از عملیات بدر و خیبر به اتفاق شهید نوروزی 
دوره ای را جه��ت فرماندهی گ��ردان در پادگان 
امام علی)ع( ته��ران گذراندند. ش��هید در کنار 
اینکه به صورت تجربی در جبهه حضور داش��ت 
و مسائل را می آموخت، اما باز هم می خواست به 
صورت علمی و اصولی دانش و آگاهی اش را باال 
ببرد. ایشان به نوعی محور بچه های چهارمحال 

و بختیاری بود. حتی در زمان تشکیل تیپ قمر 
بنی هاش��م)ع( ش��هید آقابزرگی برای بچه های 
چهارمحال نقش محوری داش��ت. بس��یاری از 
رزمندگان و فرماندهان ایرج را می ش��ناختند و 

اعتبار زیادی در بین فرماندهان داشت.
با اینک�ه در اوج جوانی بودند، مس�ائل 
مربوط به اطاعات- عملی�ات را از کجا 
یاد گرفته ب�ود که این ط�ور پخته عمل 

می کرد؟
در اوایل جنگ چندین نفر را از شهرکرد داشتیم 
که مسئولیت های مهمی برعهده داشتند. شهید 
ترکی در جبهه مس��ئول محور ش��وش بود و در 
مقطعی ه��م فرمانده تیپ عل��ی بن ابیطالب)ع( 
می ش��ود. بچه های چهارمحال و بختیاری توان 
رزم��ی باالیی در جبه��ه و اس��تعداد خاصی در 
دالوری و جنگاوری داش��تند. برادر من هم مثل 
همین  نیرو ها بود و با تمام توان در جبهه حاضر  
می شد. از سال 1360 تا س��ال 1362 که لشکر 
قمر بنی هاشم)ع( تش��کیل شد شهید در بیشتر 
عملیات  ها شرکت داش��ت. قبل از آن در لشکر8 

نجف اش��رف به فرماندهی شهید احمد کاظمی 
حضور داش��ت و همراه با نیروهای این لشکر در 

عملیات  ها شرکت می کرد.
شده بود در مقطعی با هم در جبهه حضور 

داشته باشید؟  
من س��ال 1362 برای اولی��ن بار ب��رای دیدن 
آموزش نظامی ب��ه نجف آباد رفت��م و برای خط 
طالئیه و کوش��ک با گردان یازهرا بودم و بعد از 
آن برای عملیات های والفج��ر8 و کربالی4 و 5 
با ش��هید در منطقه بودم. برای عملیات آخری 
که منجر به ش��هادت ایرج ش��د حدود چهار ماه 
با همدیگر بودی��م. در کربالی4 ه��م گردان ما 
پیشروی خوبی کرد که دستور عقب نشینی آمد و 
نیرو ها عقب نشینی کردند. چند روز بعد عملیات 
کربالی5 شروع شد که ایشان در 21 دی 1365 
به عنوان مس��ئول محور در منطقه ش��لمچه به 

شهادت رسید.
با توجه به حضور مداوم شان در جبهه  ها 
احتمال شهادت برادرتان را می دادید؟ 

همین حض��ور مداوم ش��ان در جبهه ب��ه مرور ما 

را به این باور رس��انده بود که ایرج ش��هید خواهد 
شد. برادرم و دو دوست دیگرش، سه رفیق بودند 
که با فاصله شش ماه از هم ش��هید شدند. شهید 
س��یدکمال فاضل، فرمانده گردان یازهرا بود که 
در عملیات والفجر8 ش��هید شد. ش��ش ماه بعد 
ش��هید رحمانی از گردان امام سجاد)ع( در پاتک 
جزیره مجنون به ش��هات رسید. ایرج ما هم شش 
ماه بعد در دی ماه شهید ش��د. وقتی دو دوستش 
شهید ش��دند روحیه اش خیلی تغییر کرد. مدام 
می گفت بعد از شهادت دوستانم دیگر ماندن من 
هم صالح نیست و من هم باید بروم. خانواده وقتی 
این عشق را در وجود ایش��ان می دیدند فکرش را 
می کردند که شاید روزی دیگر از جبهه برنگردد. 
این اواخر دیگر شهادتش برای خودش و خانواده 

مسجل شده بود.
دوستان شهید به ایشان لقب مردی که 
نمی خندد را داده بودند، جریان این لقب 

را می دانید؟ 
اول اینکه کمی به خاطر حالت چهره شهید بود و 
دیگر اینکه چون شهید مربی تاکتیک و مسئول 
آموزش بود و در جبهه مسئولیت داشت خیلی 
با جدیت با نیرو ها برخ��ورد می کرد. مثاًل وقتی 
من را برای خشم شب می برد برخوردش با من 
خیلی جدی بود. در کل در کار کاماًل جدی بود و 
اصاًل نمی خندید. به خاطر همین جدیت نیرو ها 

به ایشان می گفتند مردی که نمی خندد.
نظم و انضباط خیلی برایشان مهم بود؟

بله، به نظم در کار خیلی اهمی��ت می داد، البته 
باید بگویم در کنار این جدیت، همیشه خیرخواه 
نیروهایش بود و بس��یار به آنه��ا اهمیت می داد. 
گاهی پیش می آمد که برای نیروهایش با بعضی 
از مسئوالن بحث می کرد. اگر کسی به نیروهایش 
زور می گفت جلویش��ان می ایس��تاد و حرفش 
را م��ی زد. گاهی ه��م از برخی حرف ه��ا دلخور  
می شد ولی هیچ وقت از مس��ئولیت شانه خالی 
نمی کرد. خیل��ی روی بچه ه��ای چهارمحال و 
بختیاری حساسیت داشت و اجازه نمی داد حرفی 

به نیروهایش بزنن��د. خیلی ه��وای نیروهایش 
را داشت و روی ش��هرش حس��اس بود. یکی از 
دوستان شهید می گفت ایش��ان لیدر ما در تیپ 
و لشکر بود. ش��هید آن زمان الگوی خیلی  ها در 
چهارمحال بود و نیروهای خوبی هم زیر دس��ت 

ایشان پرورش پیدا کردند.
در خانه هم همین قدر جدی بودند؟

نه در خانه این گونه نبودند. در جبهه خیلی با هم 
گرم نمی گرفتیم تا یک موقع کسی ناراحت نشود. 
مثاًل می گفت اگر ما با هم گرم بگیریم و خوش و 
بش کنیم اگر کسی برادر نداشته باشد از این خوش 
و بش ناراحت می شود. اما در خانه حسابی با هم 
صحبت می کردی��م و از خاطرات مان می گفتیم. 
مادرمان می گفت ش��ما که در جبهه با هم بودید  
دیگر چه حرف  های��ی مانده به ه��م بگویید و ما 
می گفتیم در جبهه خیلی با هم صحبت نمی کنیم. 
شهید در جبهه طور دیگری رفتار می کرد و در خانه 

و کنار خانوده رفتار دیگری داشت.
شهید ازدواج کرده بودند؟

آقاایرج سال 1362 ازدواج کرد. یک فرزند پسر به 
نام محمدمهدی داشت که متأسفانه در پی یک 
حادثه تلخ در 32 سالگی از دنیا رفت. درگذشت 
فرزند ش��هید ضربه خیلی س��ختی برایمان بود 
چون ایشان تنها یادگار شهید بود و همین بیشتر 
ناراحت مان می کرد. فرزند شهید به خاطر تصادفی 

که پیش آمده بود چندروزی در کما بود که دیگر 
وقتی امیدی به بهبودی ش��ان نب��ود ما رضایت 
دادیم اعضای بدنشان را اهدا کنند. روزهای خیلی 
سختی بود ولی مردم نیز در تشییع پیکر ایشان 

جبران کردند و حضور پرشوری داشتند.
شهید چقدر روی ساده زیستی و کمک 

به دیگران تأکید داشت؟
شهید خیلی به دیگران کمک می کرد. گروهی در 
نافچ داشتند که کنار هم فوتبال بازی می کردند 
و تابستان  ها به کمک کشاورز هایی می رفتند که 
بچه بزرگ نداشتند و محصوالت شان در آستانه 

خراب ش��دن بود. گروه  می ش��دند و بدون اینکه 
یک ریال بگیرند به م��دت چند روز به کمک این 
خانواده  ه��ا می رفتند. یا به کاره��ای بنایی برای 
ساخت یک مسجد کمک می کرد. گاهی هم من 
را می برد ولی به من مزد می داد. بعدا متوجه   شدم 
که خودش هیچ دستمزدی از مسجد نگرفته و از 
جیب خودش دستمزد ها را پرداخت کرده است.

ک�دام خصوصی�ت اخاقی ایش�ان در 
ذهن تان پررنگ مانده است؟

تواضع ایش��ان مثال زدن��ی بود. با وج��ود اینکه 
خیلی  ها ایش��ان را باال می دیدن��د ولی خودش 
اصاًل چنین نگاهی نداش��ت. هر وق��ت از جبهه 
برمی گشت به خانواده ش��هدا سرکشی می کرد 
و به مجروحان سر می زد. به هیچ کس نمی گفت 
چه مس��ئولیتی در جبه��ه دارد و فقط می گفت 
من یک بسیجی هستم. خیلی  ها بعد از شهادت 
ایشان فهمیدند در جبهه فرمانده بوده است. یک 
بار هم ندیدیم لباس فرم سپاه را در نافچ بپوشد و 

بخواهد روی این موضوع مانور بدهد.
مراسم تشییع پیکر شان چگونه برگزار 

شد؟
من در عملی��ات کربالی5 مجروح ش��دم و چند 
روز طول کشید تا عقب بیایم. من می دانستم که 
ایرج شهید شده و چند روزی که در خانه بودم به 
کسی چیزی نگفتم. مرتب از من سؤال می کردند 
ایرج کجاس��ت و من می گفت��م نمی دانم. روزی 
که بس��تگان آمدند و گفتند ایرج شهید شده بار 
بزرگی از شانه های من برداشته شد. خیلی برایم 
سخت بود سه، چهار روز موضوع به این مهمی را به 
کس��ی نگویم. در عملیات کربالی5 چهارمحال و 
بختیاری شهید زیاد داده بود می خواستند برادرم 
را همراه 50 شهید دیگر تشییع کنند. روز تشییع 
پدرم کویت بود و نتوانس��ت به چهارمحال بیاید. 
ما گفتیم پیکر شهید را تشییع نکنیم تا پدرمان از 
کویت برسد و برای آخرین بار فرزندش را ببیند. 
اما گفتند چون آقاایرج فرمانده بوده بهتر اس��ت 
همراه دیگر شهدا تشییع شود. در نهایت تشییع 
و خاکسپاری ش��هید، بدون اینکه پدرمان، برای  
آخرین بار ایش��ان را ببیند انجام ش��د. شبی که 
ش��هید را خاک کردیم تازه پدرم از کویت رسید. 
آقاایرج وصیت کرده بود وقتی می خواهید من را 
دفن کنید پیک��رم را بلند کنید تا م��ردم ببینند 
چیزی از ای��ن دنیا نبرده ام. من دیدم که س��ه بار 
پیکر برادرم را با کفن بلند کردند و پایین آوردند.

صورت شان آسیب زیادی دیده بود؟
نه اتفاقاً صورت ش��هید س��الم بود و تنها پشت 
سرش سوراخ ش��ده بود. شب ش��هادت آقاایرج 
ما با هم بودی��م و هنگام ش��هادت وقتی ترکش 
به ایش��ان می خورد من را س��ریع دور می کنند. 
یک ترکش پشت س��رش خورده و همان باعث 

شهادتش شده بود.
در پایان اگر خاطره ای از ش�هید دارید 

برایمان بگویید.
خاطره که زیاد دارم. وقت��ی عملیات کربالی5 
می خواست شروع شود ش��هید مرتب در کانال 
 رفت و آمد می کرد و صورتم را می بوس��ید. من 
می گفت��م مگر چ��ه خبر اس��ت؟ می گفت این 
دفعه آخر اس��ت و معلوم نیس��ت چ��ه اتفاقی 
بیفتد. می گفت خدا کند تو ش��هید نش��وی و 
خیلی نگران پس��رش بود. هم نگ��ران من بود 
و هم نگ��ران فرزن��دش. عملیات آخ��ر خیلی 
برایمان س��خت بود. در آن م��دت فقط یک بار 

محمدمهدی را دید.

آقابزرگی برای رزمندگان چهارمحالی عزیز و محور بود
نگاهی به نقش تأثیرگذار شهید ایرج آقابزرگی در تیپ قمر بنی هاشم)ع( در گفت وگوی »جوان « با برادر شهید
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

جدول

از راست به چپ
   1-  نام فرشته روزی- نابود کردن   2- اداره دارایی قدیم- اندیشه- شهر زادگاه سردار دل ها   3- از نرم افزارهای 
مایکروسافت- قاضی ورزشی- روبرگرداندن   4- حلزون گیالنی ها- دشمنی دیرپا- صورت- اسمی دخترانه   5- از 
نخست وزیران هند- مشاور- پول ژاپن   6- دویدن-بز کوهی - نگهبانی   7- نقشه فرنگی- بی رحمی- دانشمند   
8- شادابی- نظر و عقیده- همراه پسغام   9- جذام و خوره- فیزیکدان انگلیسی که همه گازها را به مایع تبدیل کرد- 
عنصر شیمیایی   10- سیاره زحل- واحد پول ارمنستان- حرف همراهی عرب   11- صدای کلفت- قرقره- موجود 
تک سلولی   12- نوعی پرنده- روستا- تازه- پلنگ   13- همسایه شمال غربی کشورمان- سایبان چشم- جنس

14- قاره کهن- از قهرمانان تورانی شاهنامه- ناسپاسی   15- ماده سمی برگ توتون- نوعی رابطه متقابل بین دو 
جاندار 

  احمد محمدتبریزی
ش�هید ای�رج آقابزرگ�ی از فرماندهان تی�پ۴۴ قم�ر بنی هاش�م)ع( حض�ور پررنگ و 
مداوم�ی در جبهه  ها داش�ت و ش�جاعت و مس�ئولیت پذیری اش زبانزد رزمن�دگان بود. 
ش�هید آقابزرگی ب�ا وجود مجروحی�ت و جانب�ازی هیچ گاه صحن�ه نب�رد را خالی نکرد 
و حتی با عص�ا در عملیات سرنوشت س�از ال�ی بیت المقدس حاضر ش�د. برادر ش�هید، 
یوس�ف آقابزرگ�ی، در چندی�ن عملی�ات در کنار ب�رادرش حض�ور داش�ت و خاطرات 
زی�ادی از او دارد. وی در گفت وگ�و ب�ا »ج�وان « از دالوری و ش�جاعت ب�رادرش در 
عملیات  ه�ا و مهربان�ی و محبت�ش در پش�ت جبه�ه می گوید ک�ه در ادام�ه می خوانید.
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وقتی دو دوس�تش ش�هید ش�دند 
روحی�ه اش خیلی تغییر ک�رد. مدام 
می گفت بعد از ش�هادت دوس�تانم 
دیگر مان�دن من هم صاح نیس�ت 
و من هم بای�د بروم. خان�واده وقتی 
ای�ن عش�ق را در وج�ود ایش�ان 
می دی�د فکرش را می کرد که ش�اید 
روزی دیگ�ر از جبه�ه برنگ�ردد. 
ای�ن اواخ�ر دیگ�ر ش�هادتش برای 
خودش و خانواده مس�جل شده بود

در جبهه خیلی با هم گرم نمی گرفتیم 
تا کسی ناراحت نشود. مثاً می گفت 
اگر ما با هم گرم بگیریم و خوش و بش 
کنیم اگر کسی برادر نداشته باشد از 
این خ�وش و بش ناراحت می ش�ود. 
اما در خانه حس�ابی ب�ا هم صحبت 
می کردیم و از خاطرات مان می گفتیم 
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