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مادر شهيدان ايراندوست به فرزندان شهيدش پيوست

در عرض 2 سال داغ 2 جوان ديد

برادران ايراندوس��ت در خان��واده ای به دنيا 
آمدند كه پدرش��ان بسيار نس��بت به رزق و 
روزي حالل و پرداخت خمس حساس��يت 
داش��ت. قرائت قرآن عادت هميش��گي پدر 
هنگام اذان صب��ح بود و فرزن��دان با صداي 
قرائت ق��رآن او براي نماز بيدار مي ش��دند. 
مادرش��ان نيز همراه و همگام پدر در انجام 
امورات ديني بود و هر دو بهترين الگو براي 

فرزندانشان بودند. 
عليرضا متول��د 1339 بود و چهار س��ال از 
حميدرضا بزرگ تر بود. پيشگامي او در مسائل 
مختلف زندگي، براي برادر كوچك تر سازنده 
بود. عليرضا كشتي گير بود و به ورزش عالقه 
زيادي داشت. بعد از نماز صبح نمي خوابيد 
و ورزش مي كرد. ب��راي نهج البالغه اهميت 
خاصي قائل ب��ود. براي دوس��تانش كالس 
مي گذاشت تا آنها را با نهج البالغه آشنا كند. 
سبك زندگي او، برادر كوچك تر را بيشتر با 
مسائل ديني آشنا مي كرد، اما آنچه در هر دو 
برادر بسيار شاخص بود، رعايت حرام و حالل  

و تأسي از پدر بود. 
عليرضا مي گفت بايد اهل رعايت باش��يد تا 
به خدا نزديك شويد. زندگي دو برادر شهيد 
نكات جالبي دارد. خواهر شهيد در خاطره اي 
از عليرض��ا چنين مي گوي��د: »عليرضا آدم 
عجيبي بود. يكبار دارويي اشتباه مي خورد 
و حالش بد مي شود. همراه مادرمان به دكتر 
مي روند و ناگه��ان در آغوش م��ادر خيلي 
حالش بد مي شود، طوري كه انگار نفس هاي 
آخر را مي كشد. در آن حال به مادر مي گويد 

دلم نمي خواهد اينطور از دنيا بروم، دوست 
دارم شهيدش��وم. م��ادرم منقلب ش��ده و 
دس��تانش را باال مي ب��رد و مي گويد خدايا 
بچه ام را شفا بده و شهيد راه خودت كن! به 
بيمارستان نرسيده حالش خوب مي شود و 
برمي گردند.«  حميدرضا تازه ديپلم گرفته 
بود كه مس��ئوليت فرمان��ده گروهاني را در 
جبهه بر عهده گرفت. گاهي وقتي خودش 
را جلوي آيينه مي دي��د، لبخندي مي زد و 
مي گفت هنوز بزرگ نش��ده چه مسئوليت 
سنگيني بر دوش دارم. حميدرضا چشمانش 
خيلي ضعيف ب��ود و هميش��ه بايد عينك 
مي گذاشت. به خاطر همين مادر نگران فرزند 
بود و يك بار اصرار زيادي كرد كه پسرش از 
جبهه رفت��ن منصرف ش��ود. حميدرضا در 
پاس��خ مادر، عينك را برداشت و دستش را 
مشت كرد و روي چشمانش گذاشت و گفت: 
»هر دو چشمم فداي حسين« انگار همانجا 
نذرش قبول  شد. طوري به شهادت  رسيد كه 
از چش��مانش چيزي باقي نماند. عليرضا از 
همان شروع جنگ به جبهه رفت. به منطقه 
س��نندج - مريوان اعزام ش��د و با منافقين 
مقابله  ك��رد. كوموله ها با نيروهاي پاس��دار 
دشمني سرسختي داشتند و به همين دليل 
بسيار دردناك و دلخراش آنها را به شهادت 

مي رساندند. 
عليرضا به خاطر اينكه دانش��جوي رش��ته 
پزش��كي بود در آنجا در بهي��اري فعاليت 
مي كرد. هنگام درگيري با ضدانقالب تيري 
به پهلويش مي خورد و چون خودش بهيار 
بود، مي تواند جلوي خونريزي را بگيرد. با 
اين حال وقتي در بيمارستان بستري  شد، 
تحمل بس��يار زيادي كرد و در آخر در روز 
تولدش يعني در تاريخ 60/2/4 هنگام پخش 
اذان صبح در سن 21 س��الگي به شهادت 
رسيد. حميدرضا كه بعد از شهادت عليرضا 
به جبهه رفته بود، در عمليات والفجر 4 به 
برادر و دوستان شهيد مي پيوندد. در جريان 
اين عمليات خمپاره اي جل��وي پايش در 
منطقه بس��تان منفجر مي شود و كل سر و 
صورتش مي سوزد و چيزي از صورتش باقي 
نمي ماند. ش��هيد حميدرضا ايراندوس��ت 
در تاريخ 62/8/5 در س��ن 19 س��الگي به 

شهادت مي رسد. 
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مادر نگران فرزند بود و یك بار اصرار 
زیادي کرد که پسرش از جبهه رفتن 
منصرف ش�ود. حميدرضا در پاسخ 
مادر، عينك را برداش�ت و دستش 
را مش�ت ک�رد و روي چش�مانش 
گذاش�ت و گف�ت: »هر دو چش�مم 
فداي حسين« انگار همانجا نذرش 
قبول  ش�د. طوري به شهادت  رسيد 
که از چش�مانش چيزي باقي نماند

فرازي از زندگي شهيد یوسف افشاریان معاون عمليات تيپ39 بيت المقدس کردستان در گفت و گوي »جوان« با همسر شهيد

سرباز فراري كه روز محاصره پادگان به محل خدمتش بازگشت
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط یك بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

چه س�الي با شهيد افش�اریان ازدواج 
کردی�د، آن زم�ان ایش�ان در س�پاه 

مشغول بود؟
ما سال 1360 ازدواج كرديم. شهيد افشاريان 
يكسال قبل يعني در س��ال 1359 به عضويت 
س��پاه درآمده بود. ايشان س��ال 56 در دوران 
طاغوت به خدمت سربازي رفت و وقتي حضرت 
امام دس��تور ترك پادگان ها را ص��ادر كردند، 
يوس��ف هم از محل خدمتش فرار كرد. بعد از 
پيروزي انقالب كه نياز به حضور سربازها بود، 

ايشان دوباره اقدام به بازگشت كرد. 
اتفاقاً درست همان روزي به محل خدمتش در 
پادگان لشكر28 برگش��ت كه اين مقر توسط 

ضد انقالب به محاصره درآمده بود. 
همسرم در كنار ساير همرزمانش با ضد انقالب 
جنگيد و اج��ازه نداد كه مقر پادگان س��قوط 
كند. يوس��ف س��ال 58 خدمتش را تمام كرد 
و كمي بعد هم در س��ال 59 به عضويت سپاه 
درآمد. موقعي كه زير يك سقف رفتيم، ايشان 

پاسدار بود. 
پاس�دار بودن در اوایل انقالب آن هم 
در کردستان کار راحتي نبود، با وجود 
ش�غل همس�رتان، زندگي تان چطور 

شروع شد؟
اتفاقاً ايشان فقط يكي دو ماه بعد از ازدواج مان 
در درگيري با نيروه��اي ضد انقالب در اطراف 
ت��كاب از ناحيه پ��ا مجروح ش��د. برايم خيلي 
س��خت بود كه ت��ازه دامادم را در آن ش��رايط 
ببينم، اما به هر حال جنگ بود و يوس��ف هم 
به عنوان يك جوان ايراني وظايفي داش��ت كه 
بايد انجام مي داد. همس��رم بعد از اينكه كمي 
حالش بهتر شد، به تهران رفت تا آموزش هاي 
چتربازي را پشت سربگذارد. بعد مأموريت هاي 
مختلف پشت س��ر هم پيش آمدند و ما خيلي 

نمي توانستيم كنار هم باشيم. 
اخالق و رفتارش در خانه چطور بود؟ 

يك اخالق خوب آقا يوسف اين بود كه خيلي 
دوست داشت مهمان به خانه مان بيايد. شايد 
خيلي ها از آمدن مهمان معذب بش��وند، ولي 
يوسف از خدايش بود كه مهمان بيايد و مي گفت 
مهمان حبيب خداست و دوست دارم هر روز در 
خانه مان مهمان داشته باشيم. همسرم اخالق 

حسنه زيادي داشت. 
حرف هايش باعث دلگرمي من بود. هميش��ه 
مي گفت من همسري مي خواستم كه با عزت و 
با حجاب باشد و از اينكه من بنا به گفته ايشان 
اين خصوصيات را داشتم، خوش��حال بود. در 
مورد حجاب و با خدا بودن خيلي تأكيد داشت. 
حض�ور رزمنده ه�ا در جبهه ه�اي 
جنگ، ی�ك روي دفاع مق�دس مردم 
ایران بود، همس�ران و خانواده شهدا 
هم سختي هاي زیادي کش�يدند، آقا 

یوسف چند بار مجروح شد؟
بار اول كه همان اوايل ازدواج مان مجروح شد. 

عرض كردم ايشان خيلي در خانه نماند. فقط 
يكي  دو م��اه از ازدواج مان گذش��ته بود كه به 
منطقه »كوپاق��ران« رف��ت. در همانجا هم از 
ناحيه پا مجروح ش��د. گويا جن��گ تن به تني 
با ضد انقالب داش��تند. بع��د از مجروحيت به 
بيمارس��تان هفت تير شهرستان بيجار منتقل 

شد و براي مدتي بستري بود. 
چند وقتي پايش در گچ بود و با عصا راه مي رفت، 
بعد از مدتي كه پايش خوب شد، دوباره با اصرار 

خودش به منطقه برگشت. 
خيلي نگذش��ته بود ك��ه دوباره آرن��ج پايش، 
اس��تخوان اضاف��ه درآورد و در بيمارس��تان 
شهرستان س��نندج حدود يك هفته بستري 
ش��د. بعد از عم��ل جراحي كه مرخص ش��د، 
هنوز حالش كاماًل خوب نش��ده بود، اما چون 
فرماندهي واحد عمليات تيپ بيت المقدس را 
برعهده داشت، مدت كوتاهي استراحت كرد و 
با اينكه نمي توانست راه برود، دوباره كارش را 

در تيپ شروع كرد. 
گویا ایش�ان از نيروهاي نخبه نظامي 

هم بودند؟
شهيد هوش و اس��تعداد نظامي خوبي داشت. 
اغلب مس��ئوليت هايش هم در واحد عمليات 
بود. مرد جنگ بود و دوس��ت داشت در ميدان 
نبرد بماند و خدمت كند. براي همين به دوره 
چتربازي در ته��ران رف��ت و در همين مدتي 
كه مي خواست گواهينامه چتربازي را بگيرد، 

فرزندمان، محسن متولد شد. 
تولد فرزندمان براي يوس��ف يك ارمغان بود. 
از ش��نيدن خبر تولدش خيلي خوشحال شد. 
گواهينامه را كه گرفت ب��ه اروميه رفت. چون 
خودش تجربيات خوبي داشت و آموزش هاي 
تكميلي را پش��ت سرگذاش��ته ب��ود، عالوه بر 
مسئوليت عمليات تيپ بيت  المقدس، مربيگري 
هم مي كرد و نيروهاي بس��يجي يا سربازها را 
آموزش مي داد. اتفاقاً يك��ي از خاطرات خاص 
زندگي مش��ترك مان هم به همين آموزش و 

مسائل بعد از آن برمي گردد. 
بعد از يك دوره آموزش��ي، يوس��ف يك هفته 

مرخصي گرفت تا به منطقه عملياتي سردشت 
برود و سري به دوستانش بزند. 

وقتي كه به شهرس��تان سردش��ت مي رس��د، 
مي بيند كه درگيري ش��ديدي صورت گرفته 
است. داوطلبانه به كمك دوستانش مي رود و 
درگيري ها خيلي طول مي كشد و ايشان چند 
روزي بيش��تر در منطقه مي ماند. من در خانه 
خيلي نگران شدم و سعي كردم به اين طرف و 

آن طرف زنگ بزنم و جوياي حالش شوم. 
آن زمان امكانات مثل االن نبود، خيلي از خطوط 
تلفن هم قطع بود. خالصه نتوانستم اطالعاتي 
از او به دست بياورم. به ناچار از صاحبخانه مان 
كه پير مردي بود، خواهش كردم در حقم پدري 
كند و با هم به دنبال او برويم. ايشان هم پذيرفت 

و با هم به منطقه عملياتي رفتيم. 
آنجا گفتند يوسف براي انتقال شهدا به بيجار 
رفته است. س��ريع برگش��تيم. وقتي به خانه 
رس��يدم ديدم كفش هايش جلوي در است. با 
خوشحالي داخل شدم. اولين چيزي كه ديدم 
تاول هايي ب��ود كه كل پاي يوس��ف را زخمي 
كرده بود. تمام انگش��تان پايش خوني بود. در 
آن عمليات برادرم هم همراه يوسف بود. يوسف 
به برادرم گفته بود اگر شهيد شدم، بچه هايم و 

خانمم را اول به خدا و بعد به تو مي سپارم. 
مسئوليت شهيد افشاریان در عمليات 
کرب�الي ی�ك ک�ه در آن به ش�هادت 

رس�يدند، چه بود؟ روز وداع را یادتان 
است؟

اين عمليات تير 65 انجام گرفت. ايشان پيش از 
كربالي يك مسئول عمليات تيپ بود و در كنار 
اين مسئوليت هر وقت احس��اس نياز مي شد، 
در جبهه ها مس��ئوليت هاي ديگر هم برعهده 
مي گرفت. گويا در آزاس��ازي مهران مأموريت 
گرفته بود تا به مرزهاي خروجي مهران برود و 
از خروج نيروهاي دشمن كه قصد فرار داشتند، 
جلو گيري كند. در همين حين هم روي موتور 
چند تركش خمپاره به او مي خورد و به شهادت 
مي رسد.  در وداع آخر دلم ش��ور مي زد. وقتي 
مي خواست برود گريه كردم و گفتم نرود، ولي 
قبول نكرد. مسئوليت داش��ت و نمي توانست 
كارهايش را در جبهه رها كند و نرود. يوس��ف 

براي شناسايي وارد مهران شده بود. 
وقتي حاجي عابد و شاهمرادي از همرزمانش 
به او اصرار مي كنند كه حاال زود اس��ت، وارد 
شهر مهران نشو، قبول نمي كند و سوار موتور 
مي شود و به دوستانش مي گويد حاال نوبت من 

است، سعي مي كنم زود برگردم. 
بع��د وارد منطقه مي ش��ود و در همين حين 
خمپ��اره اي به س��متش ش��ليك مي كنند و 
با اصاب��ت تركش هاي خمپاره، س��مت چپ 
بدن يوسف و مشخصاً ناحيه قلبش متالشي 
مي شود. همرزمانش مي گفتند با وجود زخم 

عميق و ش��ديدي كه داش��ت، هن��وز نفس 
مي كشيد و زير لب اشهد مي خواند. 

دوس��تانش كه به س��متش مي روند، متوجه 
مي ش��وند نمي ش��ود براي او كاري انجام داد 
و عنقريب يوس��ف شهيد مي ش��ود. او را سوار 
آمبوالنس مي كنند و به كرمانشاه مي فرستند. 
در راه يوسف شهيد مي شود. برادرم توانسته بود 
خودش را باالي سر يوس��ف برساند. مي گفت 
يوسف در لحظات آخر زير لب زمزمه مي كرد كه 
خدا را شكر توانستم به آرزويم برسم. منظورش 
شهادت بود. بعد از برادرم مي خواهد كه طبق 
عهدي كه در عمليات پيشين داشتند، از من و 

بچه ها مراقبت كند. 
زمان شهادت همس�رتان چند فرزند 

داشتيد؟
خدا ب��ه ما دو فرزند پس��ر داده بود ك��ه بعد از 
شهادت يوسف، مس��ئوليت بزرگ كردن آنها 
بر عهده من شد. البته هميش��ه شهيد ناظر و 
حاضر در زندگي مان ب��ود و از ما مراقبت كرده 

و مي كند. 
چه خاط�ره اي از شهيد افش�اریان در 

ذهن تان ماندگار شده است؟
اواي��ل ازدواج م��ان ايش��ان ي��ك مدت��ي در 
ديواندره خدمت مي كرد. آنج��ا از نقاط ناامن 
كردس��تان بود. با وجود اين موض��وع، من را با 
خودش به منطقه ديواندره برد.  مي خواس��ت 
كوچه پس كوچه هاي ش��هر را كه برايش پر از 
خاطرات دوستان ش��هيدش بود، به من نشان 
بدهد. حين راهي كه ط��ي مي كرديم، به من 
مي گفت كه مثاًل اينجا فالن دوستم شهيد شده 
اس��ت يا آنجا يكي ديگر از همرزمانم مجروح 
شد.  ديدن محل شهادت دوستان و حرف هاي 
يوسف در مورد نحوه شهادت شان برايم جالب 
بود. از جمله محل شهادت تيمورعلي اكبرپور 

كه از بستگان نزديك ما بود را نشانم داد. 
اتفاقاً همان روز كه ما در شهر بوديم، ضد انقالب 
يك نوجوان 13 يا 14 س��اله را ترور كرد و آن 
طفل معصوم جلوي چشم ما به شهادت رسيد. 
بعد از ديدن اين صحنه، يوسف به من گفت تو 
بايد اين جنايت ها را ب��راي ديگران بازگو كني 
تا مردم و آيندگان بدانند ك��ه اين ضد انقالب 
چه ظلم هايي در حق مردم مظلوم كردس��تان 

كرده اند. 
فرازي از وصيتنامه سردار شهيد یوسف 

افشاریان
هر كس��ي لياقت مجاهد بودن در راه اسالم را 
ندارد. خداون��د در اين راه را به روي دوس��تان 
خاصش گشوده است. شهادت شهد شيريني 
است كه هر كسي توان نوشيدنش را ندارد. مگر 
آنكه خود از تمام قيد و بندهاي ظاهري اعم از 
مال و جان بگذرد... من از خداوند خواس��تم تا 
زماني كه به مقام شهادت نرسيده باشم، شهيد 
نشوم. اين را خود مي دانم آخرين لحظات خوشم 

زماني است كه چشمانم بسته مي شود... 

فقط یكي دو ماه بع�د از ازدواج مان در 
درگي�ري با نيروه�اي ضد انق�الب در 
اطراف تكاب از ناحيه پا مجروح ش�د. 
برایم خيلي سخت بود که تازه دامادم را 
در آن شرایط ببينم، اما به هر حال جنگ 
بود و یوس�ف هم به عن�وان یك جوان 
ایراني وظایفي داش�ت ک�ه باید انجام 
مي داد. همسرم بعد از اینكه کمي حالش 
بهتر شد، به تهران رفت تا آموزش هاي 
س�ربگذارد پش�ت  را  چترب�ازي 

من را با خ�ودش به منطق�ه دیواندره 
برد. مي خواست کوچه پس کوچه هاي 
ش�هر را ک�ه برای�ش پ�ر از خاطرات 
دوس�تان ش�هيدش بود، به من نشان 
بدهد. حين راهي ک�ه طي مي کردیم، 
به م�ن مي گفت ک�ه مث�اًل اینجا فالن 
دوس�تم ش�هيد ش�ده اس�ت یا آنجا 
یكي دیگ�ر از همرزمانم مجروح ش�د

   آرمان شریف 
مادران ش�هدا صبورترین آدم ه�اي روي زمين هس�تند. آنها بزرگ ترین س�رمایه و گنج 
زندگي شان، جگر گوشه  و عزیزدردانه شان را از دست مي دهند و با این حال هيچ گاه لب به 
گالیه باز نمي کنند و به وقت دلتنگي تنها یك خدا را شكر مي گویند، اما همه مي دانند چه غم 
بزرگي در دل مادران شهداست و این مادران مي دانند فرزندانشان چه کار بزرگي را انجام 
داده اند. »زهرا جمالي«، مادر شهيدان »حميدرضا و عليرضا ایراندوست« یكي از همين مادران 
بود که دو فرزندش را در دفاع مقدس از دس�ت داد و چند روز پيش خودش نيز به فرزندان 
شهيدش پيوست. در ادامه نگاهي گذرا به زندگي شهيدان ایراندوست داریم که مي خوانيد. 

  عليرضا محمدي 
سردار شهيد یوس�ف افش�اریان، معاون عملي�ات تي�پ 39 بيت المقدس کردس�تان بود که 
س�ال 1337 در بيجار متولد شد و تابس�تان 1365 در جریان عمليات کربالي یك به شهادت 
رس�يد. ماجراي خدم�ت س�ربازي شهيدافش�اریان از آن دس�ت ماجراهاي جال�ب انقالب 
و دفاع مقدس اس�ت که به خوبي نش�ان مي ده�د، چطور نف�وذ کالم ام�ام)ره( باعث خروج 
س�ربازها از پادگان ه�ا در دوران طاغوت ش�د و پس از پي�روزي انقالب نيز همين س�ربازها، 
دوباره به فرمان پير و مرادش�ان ب�ه محل خدمت خود برگش�تند و براي انق�الب به جانبازي 
پرداختند. بازگش�ت شهيد افش�اریان ب�ه محل خدمت�ش در لش�كر 28 پياده کردس�تان 
زماني ص�ورت گرفت ک�ه مقر این لش�كر ب�ه محاص�ره ضد انقالب درآم�د بود. یوس�ف در 
حس�اس ترین و خطرناك ترین مقطع به محل خدمتش برگش�ت تا به ان�دازه خودش از نظام 
نوپاي اسالمي دفاع کند. گفت و گوي ما را  با فرشته ش�اهمرادي، همسر شهيد پيش رو دارید. 
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