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شهید غفور جدی از ماهرترين خلبانان نیروی هوايی 
که در آبان 1359 آسمانی شد

وصیت کرد کفنش پرچم ایران باشد
  احمد محمدتبريزی

روزه�ای س�خت و دش�وار اول جنگ با 
حضور خلبان�ان ورزيده نی�روی هوايی 
ارتش جمهوری اس�امی ايران با قدرت 
سپری ش�د. عملیات بزرگ کمان 99 در 
دومین روز دف�اع مقدس، ب�ا 140 فروند 
هواپیما انجام ش�د و ضربات سنگینی را 
به ارتش بعث وارد ک�رد. خلبانان زبده و 
شجاع نیروی هوايی در روزهايی که ديگر 
نیروهای نظامی س�ازماندهی درس�تی 
نداش�تند، به خوب�ی از مرزهای کش�ور 
دف�اع کردند. ش�هید غفور ج�دی يکی 
از همی�ن خلبانان ب�ود که سرگذش�ت 
عجی�ب در کنار ش�جاعت و رش�ادتش، 
ن�کات زي�ادی را ب�رای خوان�دن دارد.
استعداد و مهارت های غفور جدی در پرواز 
خیلی زود مش��خص ش��د. او در عرض دو 
س��ال دوره های مقدماتی پرواز را س��پری 
کرد و س��ال 1348 به همراه دومین گروه 
دانش��جویان اعزامی به امریکا س��فر کرد تا 
دوره تکمیلی خلبانی خود را در این کشور 
بگذراند. با ورود شهید جدی به امریکا فصلی 

نو در زندگی او آغاز ش��د. به شکلی که بعد 
از دو س��ال و در حالی که آموزش هایش رو 
به پایان ب��ود، مهارتش در پ��رواز همگان را 

متحیر کرد.
فرمانده��ان نیروی هوای��ی ارتش امریکا 
با دی��دن مهارت های ب��االی غفور جدی 
خواهان ج��ذب او در ارتش کشورش��ان 
شدند. آنها خیلی زود مکاتباتی را با ارتش 
ایران انجام دادند تا جدی در ارتش امریکا 
مشغول کار شود. در همین راستا نماینده 
نیروی هوایی امریکا طی تماسی با خانواده 
غفور از پدر او سؤال کرد که وی در پاسخ 
به امریکایی ها گفت: م��ن فرزندم را برای 

میهنم پرورش داده ام.
شهید جدی که موفق به اخذ درجه ستوان 
دومی شده و در امریکا نیز شاگرد اول بود به 
ایران بازگشت و خود را به فرماندهی پایگاه 
یکم ش��کاری تهران معرفی  ک��رد. غفور تا 
زمان پیروزی انق��اب دوره های دیگر پرواز 

را با موفقیت طی می کند. او موفق می شود 
گواهینامه پ��رواز با هواپیمای مس��افربری 
بوئینگ 747 را اخذ  کند و سپس دوره های 

امنیت پرواز را با موفقیت می گذراند.
پس از پیروزی انقاب، غف��ور در این زمان 
به عنوان اس��تاد خلبان و معل��م هواپیمای 
اف4 در پایگاه بوش��هر مشغول خدمت بود. 
همه چیز طبق روال ع��ادی پیش می رفت 
و غفور به عنوان فرمانده بازرس��ی و امنیت 
پرواز پایگاه در حال انجام وظیفه بود تا این 
که سال 13۵۹ آغاز شد. با توجه به شرایط 
انقاب، روحیات ش��دید امریکاس��تیزی و 
ترس از احتم��ال حضور نیروه��ای نفوذی 
در کش��ور برخی بدخواهان که از خلبانان 
وطن پرست و شجاع نیروی هوایی کینه در 
دل داشتند نام او را جزو کسانی قرار دادند 
که باید از نیروی هوایی تسویه کند و برود. 
شهید جدی همسری امریکایی داشت و در 
سال سفرهای زیادی به امریکا انجام می داد 
و همین دلیل��ی برای اخراجش ش��ده بود. 
ش��هید جدی با ناراحتی و بغ��ض به دنبال 
کارهای تس��ویه اش بود که ارت��ش عراق از 
زمین و هوا ایران را مورد حمله و تهاجم قرار 
داد. این خلبان شجاع در روز سوم حمله به 
ایران خود را به پایگاه رساند و خواهان دفاع 

از کشورش شد.
س��توان جدی با حضور در دفتر فرماندهی 
وقت پایگاه مرحوم سرتیپ خلبان »مهدی 
دادپی« چنین می گوید: اکن��ون زمان آن 
رسیده که جوابگوی خرجی باشم که برای 
من شده است، می خواهم بجنگم. برایم مهم 
نیست چه اتفاقی افتاده و یا قرار است بیفتد، 
دینی به مملکتم دارم که باید آن را ادا کنم، 
درجه هایم را هم نمی خواهم فقط می خواهم 

بجنگم. نمی توانم دوستانم را تنها بگذارم.
مرحوم دادپی خواهش غفور را می پذیرد و 
با فرماندهی وقت نیرو شهید سرتیپ خلبان 
جواد فکوری تماس می گیرد و ایشان ضمن 
موافقت با درخواست غفور دستور می دهند 
درجه های او نیز بازگردانده ش��ود. ش��هید 
غفور جدی با گرفتن حالیت از خانواده اش 
در م��دت چه��ار، پن��ج روز ابتدایی جنگ 
8۰ پرواز عملیاتی انجام می دهد و بس��یار 
پرتاش در مأموریت های زیادی ش��رکت 
می کند. هفدهم آبان 13۵۹ شهید جدی به 
قصد انجام مأموریتی دیگر وارد خاک عراق 
می ش��ود که هواپیمایش مورد اصابت قرار 
می گیرد. هواپیمای ش��هید غفور در خاک 
ایران سقوط می کند و او به آرزوی قلبی اش 
می رسد. پیکر پاک ش��هید سرتیپ خلبان 
غفور جدی از بوشهر به تهران و از آنجا با یک 
فروند هواپیمای س��ی13۰ به تبریز منتقل 
می شود و آنجا وصیت شهید بزرگوار خوانده 
می شود که در قسمتی از آن نوشته شده بود: 

»دوست دارم کفنم پرچم ایران باشد.«
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فرمانده�ان نیروی هواي�ی ارتش 
امريکا با دي�دن مهارت های باالی 
غفور ج�دی خواهان ج�ذب او در 
ارتش کشورش�ان شدند. در همین 
راستا نماينده نیروی هوايی امريکا 
طی تماس�ی ب�ا خان�واده غف�ور از 
پدر او س�ؤال کرد که وی در پاسخ 
ب�ه امريکايی ها گفت: م�ن فرزندم 
را ب�رای میهن�م پ�رورش داده ام

روز حماسه مردم اصفهان در تشییع پیکر 370 شهید در يک روز

روزي که خانه اصفهاني ها آرامگاه شهيدان شد

گفت وگوی »جوان« با برادر شهید رضا مشعوف

گمگشته مجنون 14 سال بعد برگشت
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  غامحسین بهبودی
37 س�ال پی�ش در چنین روزهايی، ش�هر 
اصفهان در تب و تاب پذيرايی از پیکر 370 
ش�هید عملیات محرم بود. پیکر اين شهدا 
در روز 25 آبان به شهر آمد و در يک تشییع 
باشکوه در گلزار شهدای اين شهر دفن شد. 
در جريان اين واقعه تاريخی، مردم اصفهان 
حماسه ای خلق کردند که مورد توجه حضرت 
امام نیز قرار گرفت. چنانچه در اين خصوص 
فرمودند: »ش�ما در کجای دنی�ا مي توانید 
جايی را مثل اس�تان اصفهان پی�دا کنید؟ 
همین چند روز پیش، فقط در شهر اصفهان 
حدود 370 نفر را تش�ییع کردند. مع ذالک 
همین شهید داده ها و داغديده ها همچنان 
به خدمت خود به اس�ام ادام�ه مي دهند. 
امروز مردم م�ا فهمیده اند که ت�ا فداکاری 
نباشد، اسام را نمي شود پیش برد و مي دانند 
که همه ما بايد برای اس�ام فدا ش�ويم...«

لشکر 14 امام حس��ین)ع( در عملیات محرم 
نقشی محوری داش��ت. این لشکر در عملیات 
محرم حدود 7۵۰ نفر شهید داد که تعدادی از 
این شهدا در طغیان رودخانه دویرج به شهادت 
رس��یدند. رودخان��ه فصلی دویرج در اس��تان 
ایام، آبراهه ای بود که به گفته شاهدان، ابتدا 
آب کمي  داشت، ولی رفته رفته شدت یافت و 
نهایتاً منجر به غرق شدن ده ها تن از رزمندگان 

اصفهانی حاضر در عملیات محرم شد.
پ��س از ای��ن واقع��ه تلخ، تع��داد دیگ��ری از 
رزمنده های اصفهانی نی��ز در جریان عملیات 
خونین محرم به شهادت رسیدند. نهایتاًَ مجموع 
آنها به رقم 7۵۰ ش��هید رس��ید. از آنجایی که 
فرستادن پیکر این تعداد شهید در یک مرحله 
به شهر اصفهان مورد نگرانی و تشویش مردم 
مي شد، ش��هید حاج حس��ین خرازی تصمیم 
گرفت 37۰ شهید را در یک مرحله و باقی را در 

مرحله بعدی به اصفهان ارسال کنند.
روز 2۵ آب��ان 1361، چن��د روز بع��د از اتمام 
عملیات محرم، کاروان شهدای عملیات محرم 
به مرکز استان اصفهان رسید. در این روز تمام 
شهر تعطیل ش��د تا به احترام ش��هدا، تمام قد 
بایستد و به تش��ییع پیکر آنها بپردازد. آن روز 
اصفهان یکپارچه جمعیت ش��ده بود. مردم از 

ش��هرهای دیگر نیز خود را به اصفهان رسانده 
بودند و در تشییع شهدا شرکت مي کردند.

اما حماسه مردم اصفهان به همین جا ختم نشد. 
چون محلی که برای تدفین شهدا در نظر گرفته 
بودند گنجایش این همه ش��هید را نداش��ت، 
تصمیم گرفته شد خانه های تعدادی از اهالی 
تخریب شود و به مس��احت تخت فوالد اضافه 

شود. در کمال تعجب خود اهالی پیشقدم شدند 
و به تخریب خانه های شان رضایت دادند.

عص��ر روز 23 آب��ان 1361 دو روز قبل از آنکه 
کاروان پیک��ر ش��هدا به اصفهان برس��د، چند 
نفر از اعضای س��تاد ش��هدا به من��ازل اطراف 
گلستان شهدا رفتند و با اهالی در مورد برنامه 
خاکس��پاری 37۰ ش��هید و کمبود مکان در 

گلس��تان گفت وگو کردند. این گروه در کمال 
تعجب با موافقت و حتی اشتیاق مردم روبه رو 
شد. مردم باید ظرف چند ساعت خانه خود را 
تخلیه کرده و در اختیار مسئوالن قرار مي دادند. 
حدود 16 خانه در کوچه لسان االرض تا پشت 
تکیه لسان االرض در گلستان شهدای کنونی و 
بخشی دیگر از این مکان فقط در مدت یک شب 

تخلیه و آماده سازی شد.
دو روز بعد کاروان شهدای محرم از راه رسید. 
با حضور گس��ترده مردم، تشییع باشکوه 37۰ 
ش��هید عملیات محرم و دفن آنها در گلستان 
شهدای اصفهان انجام گرفت. تشییع این تعداد 
ش��هید آن هم در یک روز و یک ش��هر بازتاب 
گسترده ای در سراسر کشور داشت. اصفهانی ها 
در طول دفاع مقدس ش��هدای بس��یاری داده 
بودند. ام��ا روز 2۵ آب��ان 1361 در تاریخ این 
شهر روز پیوند و تجدید عهد مردم با فرزندان 
شهیدشان بود که دسته دسته در میادین دفاع 
مقدس برای عزت و س��ربلندی ملت و کشور 

ایران از جان مي گذشتند و شهید مي شدند.

   فريده موسوی
ش�هید رض�ا مش�عوف از ي�ک خان�واده 
جنوب شهری و رزمنده پرور بود. وقتی قرار 
ش�د با برادر کوچک ترش مهدی گفت وگو 
کنیم متوج�ه ش�ديم او ه�م از رزمندگان 
دفاع مقدس اس�ت. رزمنده ای که هنوز هم 
ي�اد آن دوران را فرام�وش نک�رده و وقتی 
به بازگوي�ی خاطرات برادرش مي نش�یند، 
اش�ک از چش�م هايش س�رازير مي ش�ود. 
گفت وگ�وی ما ب�ا مه�دی مش�عوف برادر 
ش�هید رض�ا مش�عوف را پی�ش رو داريد.

شهید چند سال از شما بزرگ تر بود؟ 
چطور خانواده ای داشتید؟

رضا متولد سال 4۵ و س��ه سال از من بزرگ تر 
بود. م��ا یک خان��واده پرجمعی��ت، مذهبی و 
متوسط داش��تیم. رضا پس��ر اول خانواده بود. 
بیشتر اهل کار بود تا درس، ما برادر و خواهرها 
همگی درس مان را ادامه دادیم اما رضا به کار 
عاقه داشت. درسش را از یک مقطعی قطع کرد 
و در کفاشی مشغول کار شد. بعد به نقره سازی 
رفت و کار کرد اما جنگ و خبرهایی که از جبهه 
مي رسید اجازه نداد زندگی عادی اش را ادامه 
بدهد، تصمیم گرفت به جبهه برود و سال 61 

راهی شد.

برادرتان فعالیت انقابی هم داشت؟
قبل از انقاب و در جری��ان تظاهرات، رضا هر 
روز همراه پدرم کف��ن به ت��ن مي کردند و به 
راهپیمایی مي رفتند. ش��ب ها هم در مس��جد 
محله مان نماز مي خواند و سعی مي کرد واجبات 
را س��ر وقت انجام دهد. از لح��اظ مذهبی آدم 
مقیدی بود و به همین دلیل جوان ها هم بیشتر 

جذب انقاب و دفاع مقدس مي شدند.
غیر از رضا برادرهای ديگر هم به جبهه 

مي رفتید؟
بله، حتی پدرم هم به جبه��ه مي رفت. گاهی 
جبهه رفتن های مان تداخل پیدا مي کرد. من 
خودم رفتم، رض��ا و یک ب��رادر دیگرمان هم 
رفتند. یادم است یک بار که رضا از منطقه برای 
مرخصی برگشته بود، برادر دیگرمان مجروح 

شده بود.
چطور بود که برخی خانواده ها اين طور 
در دفاع مشارکت داشتند و  هر کاری 
از دست ش�ان برمي آمد برای پیشبرد 

جبهه ها انجام مي دادند؟
آن موقع جو انقابی در بی��ن خیلی از مردم با 
حرارت وجود داشت. البته برخی خانواده های 
مذهبی و عموماً قش��ر متوس��ط رو به پایین، 
انقاب را از خودشان مي دانستند و برای حفظ 
آن نهایت تاش شان را مي کردند. ما خودمان 

انقاب کرده بودیم و خودمان ه��م باید از آن 
دفاع مي کردیم.

رض�ا در چ�ه عملیات�ی به ش�هادت 
رسید؟

ایش��ان در عملیات خیبر شهید شد. حتماً نام 
عملیات خیبر و سختی های آن را شنیده اید. 
دشمن برای اولین بار در این عملیات به صورت 
گسترده از بمباران ش��یمیایی استفاده کرد. 
ب��رادرم در تاریخ پن��ج اس��فند 62 در جزیره 
مجنون شهید شد. مثل خیلی از رزمنده های 
خیب��ر، پیکر او ه��م مدتی مفقود ب��ود. چون 

ش��رایط منطقه این طور ایج��اب مي کرد که 
مرتب خطوط خودی و دشمن جابه جا مي شد 
و در این بین، برخی از شهدا جا مي ماندند. اما 
دوستانش دیده بودند که برادرم مورد اصابت 
گلوله مستقیم دشمن قرار گرفته است. با این 
وجود سال ها چش��م به راه بودیم. وقتی فیلم 
اس��را را پخش مي کردند مي گشتیم تا برادرم 
را بین ش��ان ببینیم. حتی نزدیکان گفتند که 
یک نفر را شبیه برادرم بین اس��را دیده اند اما 
رضا برنگشت تا اینکه 14 سال پس از شهادتش 

پیکر او را آوردند.

چه خاطراتی از برادر شهیدتان در ذهن 
شما ماندگار شده است؟

رضا خیلی به حق الناس حس��اس بود. فرزند 
اول خانواده بود و هوای همه ما را داش��ت. ما 
آن موقع در خان��واده پرجمعیت مان اوقات 
خوشی را با هم س��پری مي کردیم اما جنگ 
و حساس��یت روی اعتقادهای مان باعث شد 
دس��ت از زندگی بکش��یم و به جبهه برویم. 
در میان ما اما رضا عاقبت به خیر ش��د. او دو 
مرحله به جبهه رفت و بار آخر به آرزویش که 

شهادت بود رسید.

رضا خیلی به حق الناس حس�اس بود. 
فرزن�د اول خانواده ب�ود و هوای همه 
ما را داش�ت. ما آن موق�ع در خانواده 
پرجمعیت مان اوقات خوش�ی را با هم 
سپری مي کرديم اما جنگ و حساسیت 
روی اعتقادهای مان باعث شد دست از 
زندگی بکش�یم و به جبهه برويم. در 
میان ما ام�ا رضا عاقبت به خیر ش�د. 
او دو مرحله به جبهه رف�ت و بار آخر 
ب�ه آرزويش که ش�هادت بود رس�ید

روز 25 آب�ان 1361، چن�د روز بعد از 
اتمام عملیات محرم، کاروان شهدای 
عملیات محرم به مرکز استان اصفهان 
رس�ید. در اين روز تمام شهر تعطیل 
ش�د ت�ا ب�ه احت�رام ش�هدا، تمام قد 
بايستد و به تشییع پیکر آنها بپردازد. 
آن روز اصفه�ان يکپارچ�ه جمعیت 
ش�ده بود. مردم از شهرهای ديگر نیز 
خ�ود را به اصفه�ان رس�انده بودند و 
در تشییع ش�هدا ش�رکت مي کردند
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