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88498481ارتباط با ما

ش��هيد حس��ن طهراني مقدم در همان اولين 
روزهاي تش��كيل س��پاه به عضويت اين نهاد 
انقالب��ي درآمد و مدت كوتاهي پس از ش��روع 
جنگ خودش را به جبهه ها رس��اند. آن زمان 
جواني 20 ساله، كم تجربه ولي پر از اميد و شور 
بود. وضعي��ت جبهه ها در ماه ه��اي اول جنگ 
چندان خوب نب��ود و همين كمب��ود امكانات 
بيش از هر چيزي ذهن حس��ِن جوان را درگير 
كرده بود. كمبودهاي نظامي و تسليحاتي ايران 
را مي ديد و از توازن نابرابر تس��ليحاتي كش��ور 
ناراحت بود. آن زمان س��نگين ترين س��الحي 
كه در اختيار س��پاه بود، تعدادي خمپاره انداز، 
آرپي جي و تيربار بود، در حالي كه ضد انقالب 

در كردستان، به توپخانه مجهز بود. 
    كشف یک استعداد بزرگ!

شهيد طهراني مقدم در جبهه آبادان و در چند ماهي 
كه اين شهر در محاصره قرار داشت با خمپاره كار 
كرده و آشنايي خوبي در اين زمينه پيدا كرده بود. به 
خاطر آشنايي قبلي اش با مين و خنثي سازي مين، 
دوست داشت به واحد تخريب برود ولي خودش هم 
نفهميد چگونه به سمت ادوات و خمپاره كشيده 
شد. دقت و حساسيت ش��هيد طهراني مقدم، نظر 
شهيد حس��ن باقري را به خود جلب كرد. حسن 
باقري جوان بود و به جوان ها اعتماد زيادي داشت. 
ش��هيد باقري كه خودش از فرماندهان باهوش و 
مبتكر جبهه ها بود، فضاي كار بيشتري به شهيد 
طهراني مقدم داد. شهيد باقري آدم شناس قهاري 
بود و نيروهاي كاربلد زيادي را كش��ف كرده بود. 
اين بار هم شك نداشت كه حسن طهراني مقدم، 
يك فرمانده تمام عيار خواهد ش��د. مدت زيادي 
طول نكشيد تا شهيد طهراني مقدم، جواب اعتماد 
حسن باقري را بدهد. خيلي زود، نبض ديده باني، 
سرعت و خمپاره دستش آمد و با كمترين ميزان 
خطا، دقيق ترين ش��ليك ها را داش��ت. اما حسن 
طهراني مقدم به چند ش��ليك در روز راضي نبود 
و به فرمانده اش گفت تا وقتي كه چندين شليك 
در روز نداش��ته باش��يم، نمي توانيم تأثيرش را در 
جبهه ها ببينيم. خمپاره ها باي��د هدفمند و با هم 
باشند و فرماندهي آتش داشته باشند. كمي بعدتر 
شهيد طهراني مقدم، نخس��تين فرمانده توپخانه 
سپاه و بنيانگذار واحد توپخانه در سپاه شد. سردار 
احمد حق طلب به خوبي نحوه راه اندازي اين واحد 
توسط پدر موشكي ايران را توضيح مي دهد: »بعد 
از فتح المبين اين شهيد بزرگوار، توپخانه سپاه را 
راه اندازي كرد. منظور اينك��ه يك جواني 19، 20 
ساله، اول س��ال 1360 به جبهه آمده و اول سال 
1361توپخانه سپاه را راه اندازي كرده؛ شهيد حسن 
طهراني مقدم بنيانگذار توپخانه س��پاه است. يادم 
است ايشان رفته بودند از بين اسراي عراقي كمك 
مي گرفتند، چون بعضي از اسرا به زور و تهديد به 
ميدان جنگ آورده شده بودند. بعضي از اسرا هم 
عمدتاً مسلمان و از شيعيان عالقه مند به حضرت 
امام)ره( و انقالب بودند. ش��هيد طهراني مقدم از 
بعضي از اسرا كه چنين زمينه هايي داشتند استفاده 
كرده و آنها را آنجا آورده بودند و به خودي ها آموزش 
مي دادند. يعني ايش��ان يك مجموع��ه پراكنده و 
نامنظم بدون تش��كيالت و امكانات و سالح كم را 

شروع به سازماندهي كردند.«

    شروع یک كار مهم
براي شهيد طهراني مقدم اين تازه اول راه بود. او 
اهداف بلند ديگري در سر داشت و افق ديدش 
بسيار وس��يع بود. پس از پا گرفتن توپخانه، او 
مسئوليت اين واحد را به شهيد حسن شفيع زاده 
واگذار كرد و به يگان موش��كي سپاه پاسداران 
رفت و مسئوليت اين يگان را برعهده گرفت. به 
اين نتيجه رسيده بود در اين دو سال و اندي كه 
سنگ بناي توپخانه را گذاشته و تالش كرده تا 
توپخانه بتواند گوشه اي از بار جنگ را به دوش 
بكشد، نمي تواند نسبت به ادامه كارش بي تفاوت 
باشد. به همين خاطر اين مدنظرش بود كه اگر 
مي خواهد مدتي كه حض��ور ندارد، كار توپخانه 
لنگ نشود، هرطور ش��ده نبايد شفيع زاده از آن 
جدا ش��ود. پس وقتي خيال��ش از بابت حضور 
شهيد شفيع زاده راحت ش��د به يگان موشكي 
رفت. تش��كيل واحد موش��كي در دهه شصت 
نيز به اين س��ادگي نبود. كار بسيار سختي بود. 
بعضي ه��ا دو دل بودند و نمي دانس��تند كه اين 
ايده قابليت اجرايي ش��دن دارد يا ن��ه. انگار در 
تاريكي بودن��د و چيزي نمي ديدن��د. اما ايمان 
و انگيزه حس��ن طهراني مقدم ب��ه اين موضوع 
خيال بس��ياري را راحت كرد. آنه��ا وقتي ثبات 
قدم فرمانده را مي ديدن��د، ايمان مي آوردند كه 
اين كار ش��دني اس��ت. طهراني مقدم هميشه 
نظرش بر اين بود: »فقط آدم هاي ضعيف به اندازه 
امكانات شان كار مي كنند!«  شهيد طهراني مقدم 
وقتي از انجام كاري مطمئن نمي شد به سراغش 
نمي رفت. همان زم��ان همواره ب��ه اطرافيان و 
نيروها مي گفت: »اونهايي كه ياد گرفتن و حاال 
دارن موش��ك پرتاب مي كن��ن از اون عالم كه 
نيومدن. اهل اين ك��ره  خاكي اند، اين بچه هايي 
كه من توي جنگ ديدم، اگه بهشون فرصت داده 
بشه خيلي از غير ممكن ها رو ممكن مي كنن. من 
به همشون ايمان دارم.« اين فرمانده همواره اين 
نكته را به همكاران و نيروهايش گوشزد مي كرد 
كه »كشورهاي جهان اسالم بايد قابليت توليد 
موش��ك پيدا كنند...« براي همي��ن ايده اش را 
در س��ه نكته خالصه كرد: »1- در فضاي بسته 
مثل يك كارگاه كوچك هم مي ش��ود كار كرد. 
احتياج به كارخانه نداريم و فناوري ساخت نبايد 
پيچيده باشد. 2- در زير پله و با وسايل آشپزخانه 
هم مي توان سوخت درست كرد. 3- بايد هزينه 

ساخت موشك را پايين بياوريم.«
    مهندسي معكوس روي موشک ها

دكتر محمد جعفري از همرزمان شهيد شروع 

به كار واحد موش��كي را چني��ن بازگو مي كند: 
»وقتي اولين سري موشك هايي را كه از خارج 
خريدي��م و وارد كرديم ش��هيد طهراني مقدم 
كندوكاو كردند تا بلكه از طريقه ساخت موشك 
و راه اندازي و توسعه صنعت موشك آگاهي پيدا 
كنند. همچنان كه آقاي محس��ن رفيق دوست 
كه آن زمان وزير سپاه بود هم نقل كرده شهيد 
عزيزمان از آقاي محسن رضايي خواهش كردند 
اجازه دهند كه يك فروند از موش��ك ها را باز و 
آناليز كنند تا به اصطالح ببينند كه چي به چي 
است. در آن زمان تهيه موشك كار خيلي سختي 
بود. از طريق بعضي از كش��ورها ه��م كه تهيه 
مي كرديم خيلي راحت نبود تا اجازه داده شود 
مهندسي معكوس صورت بگيرد. بنابر اين اينكه 
يكي از موشك هايي كه به دشمن شليك مي شد 
مورد مطالعه قرار بگيرد اقدام قابل توجه و مهمي 

بود. لذا شهيد مقدم وارد اين عرصه شد.«
با تالش هاي شبانه روزي شهيد طهراني مقدم، 
برخالف انتظار دش��منان، ايران خيلي زودتر از 

آنچه كه ديگر كشورها فكر مي كردند، صاحب 
توان موشكي شد. شهيد طهراني مقدم با دست 
خالي و با تكيه بر توان و دانش نيروهاي خودي، 
يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي نظامي كشور 

را رقم زد. 
21 اس��فندماه 1363 اولين موش��ك ايران به 
كركوك ش��ليك ش��د. دومين موشك هم در 

بامداد 23 اس��فند 1364به بان��ك 18 طبقه 
رافدين بغداد اصابت كرد و موش��ك بعدي در 
باشگاه افسران ارتش عراق در بغداد فرود آمد 
و حدود 200 نف��ر از فرمانده��ان عراقي را به 
هالكت رس��اند. پس از قدرت نمايي موش��كي 
ايران، صدام به نتيجه رس��يد ك��ه اگر بخواهد 
جنگ موشكي و جنگ ش��هر ها را ادامه دهد، 
ايران چيز هايي دارد كه ممكن اس��ت رو كند. 
اين مسئله در توقف جنگ شهر ها و كوتاه آمدن 
عراق خيلي نقش داشت.  پس از صدور فرمان 
تاريخی امام )ره( مبني بر تشكيل نيروهاي سه 
گانه سپاه پاسداران، شهيد مقدم در سال 1364 
به سمت فرماندهي موشكي نيروي هوايي سپاه 
منصوب ش��د. در دوران دفاع مقدس ش��هيد 
طهراني مقدم با وجود تمام كمبودها در زمينه 

موشكي خستگي ناپذير كار مي كرد. 
    لقبش پدر موشكي ایران شد

البته فعاليت ها به گونه اي نبود كه فقط معطوف 
به بحث موشكي باشد. برايش فرقي نمي كرد در 
كجاي سلسله مراتب سازماني باشد. در عمليات 
مرصاد كه آخر جنگ بود، مثل روزهاي اول جنگ 
دوباره شد خمپاره انداز. حسن طهراني مقدم در 
هر جبهه اي با عش��ق، اخ��الص و اعتقاد حاضر 
مي شد و اولويت نخستش، تأمين امنيت و افزايش 
قدرت نظامي كشور بود. به خانواده اش هم گفته 
بود »روي قبرم بنويسيد اين جا مدفن كسي است 

كه مي خواست اسرائيل را نابود كند.«
شهيد طهراني مقدم پس از دفاع مقدس به عنوان 
جانشين سردار علي زاهدي در نيروي هوا فضاي 
سپاه پاسداران منصوب شد و كمي بعد به عنوان 
مشاور فرمانده كل سپاه در امور موشكي و رئيس 
سازمان خودكفايي سپاه انتخاب شد. اين شهيد 
واالمقام تقريباً 2۵ سال از عمر خود را در ايجاد 
و توس��عه اين بخش از توان دفاعي قرار داد و به 
عنوان پدر موش��كي ايران لقب گرفت.  سردار 
حس��ن طهراني مقدم تا روز آخر عمر به عنوان 
مسئول اين س��ازمان در ايجاد يك توان علمي 
و دانشي پايه و زير بنايي مشغول كارهاي علمي 
و تحقيقاتي ب��ود و در روز ش��هادتش )21 آبان 
1390( در پادگان اميرالمومنين)ع( شهرستان 
مالرد در حالي كه براي آزمايش موشكي، آماده 
مي ش��د، بر اثر انفج��ار زاغه مهمات، ب��ه ياران 
ش��هيدش )احمد كاظمي، حس��ن شفيع زاده، 
حسن غازي، غالمرضا يزداني، عليرضا ناهيدي، 

مصطفي تقي خواه و ...( پيوست. 

ش�هيد طهراني مقدم از بعضي اسرا كه 
در زمين�ه توپخانه اطالعات داش�تند 
اس�تفاده كرد و آنه�ا را آورده ب�ود تا به 
خودي ه�ا آموزش  دهند. یعني ایش�ان 
ی�ک مجموع�ه پراكن�ده و نامنظ�م 
ب�دون تش�كيالت و امكانات و س�الح 
ك�م را ش�روع ب�ه س�ازماندهي كردند

شهيد حسن طهراني مقدم مردي كه  با دست خالي واحد موشكي سپاه را راه اندازي كرد
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    آرمان شریف
مردان بزرگ كاشف انسان هاي بزرگ هستند. این از بخِت خوِش زمانه ماست كه بسياري 
از این بزرگان در جبهه هاي نبرد به همدیگر رسيدند و كاشف هم شدند. بخش مهمي از 
پيشرفت هاي نظامي كش�ور در دفاع مقدس به همين اصل برمي گردد. نگاه همه متعالي 
و رو به باال بود و همه خواهان رشد همدیگر بودند. فرماندهان مي خواستند نيروهایشان 
مثل خودشان بزرگ ش�وند و رشد كنند و بسياري از اس�تعدادهاي ناب به همين طریق 

كشف شدند. 

شهيد طهراني مقدم همواره به اطرافيان 
مي گف�ت: »اونهای�ي كه ی�اد گرفتن و 
ح�اال دارن موش�ک پرت�اب مي كنن 
از اون عالم ك�ه نيومدن. اه�ل این كره  
خاكي اند، ای�ن بچه هایي ك�ه من توي 
جنگ دیدم، اگه بهش�ون فرصت داده 
بش�ه خيلي از غير ممكن ها رو ممكن 
مي كنن. من به همش�ون ایمان دارم.«

    عشق به ایران
مهارت خلباني شهيد جدي در بين ديگر خلبانان اعجاب انگيز بود. زماني كه در امريكا امتحانات 
خلباني را پشت سر مي گذاشت، استادان امريكايي از نبوغ و مهارت اين خلبان ايراني انگشت به دهان 
مي ماندند. به همين خاطر نيروي هوايي امريكا تمام سعي اش را مي كند تا غفور جدي را به استخدام 
خود در بياورد و مكاتباتش سر همين موضوع را با ايراني ها شروع مي كند. حتي آنجا به غفورجدي 
مي گويند كه تو مي تواني در امريكا زندگي كني ولي شهيد جدي مي گويد من عاشق ايران هستم و 
جاي ديگري زندگي نخواهم كرد. اما جواب قاطع خانواده جدي آب پاكي را روي دست امريكايي ها 
مي ريزد. زماني كه نماينده نيروي هوايي امريكا با خانواده غفور جدي ارتباط برقرار مي كند، پدر 
شهيد در پاسخ به امريكايي ها چنين مي گويد: »من فرزندم را براي ميهنم پرورش داده ام.« به اين 
ترتيب غفور كه به درجه ستوان دومي نيز مفتخر شده و در امريكا نيز شاگرد اول شده است به ايران 

باز مي گردد و خود را به فرماندهي پايگاه يكم شكاري تهران معرفي مي كند. 
    كينه هاي دشمنان

پس از آن شهيد جدي تا زمان پيروزي انقالب دوره هاي ديگر پرواز را با موفقيت طي مي كند و موفق 
مي شود گواهينامه پرواز با هواپيماي مسافربري بوئينگ 747 را اخذ كند. سپس دوره هاي امنيت 
پرواز را با موفقيت مي گذراند. با پيروزي انقالب اسالمي شرايط براي شهيد جدي تغيير مي كند. 
كساني كه به دنبال تضعيف ارتش بودند و از اين خلبان شجاع و وطن پرست كينه به دل داشتند، 
دروغ ها و اتهامات واهي اي را به او نسبت دادند. در نهايت توطئه بدخواهان كار خودش را مي كند و 
غفورجدي بدون دليل مستند و موثقي از ارتش اخراج مي شود. اخراج از ارتش اتفاق خوبي در زندگي 
اين خلبان دلير نبود و موجب نشستن غم بزرگي بر دلش مي شود. با وجود نامهرباني و بي مهري هايي 
كه شهيد جدي ديده بود، ولي همچنان قلبش براي ارتش و پرواز با هواپيما مي تپيد. عادل  جدي 
برادر شهيد درباره اين اخراج و حالت روحي برادرش در آن روزها چنين مي گويد: »شهيد بيشتر از 
اين متعجب بود كه به چه دليل و چه گناهي او را كنار گذاشته اند. در حق نيرو هاي زيادي آن زمان 
نامهرباني شد. در حق شهيد دوران هم چنين نامهرباني هايي شد. وقتي بدون دليل به يك عاشق 
و وطن پرست چنين چيزي بگويند قطعاً آن شخص ناراحت مي شود. غفور عاشق نيروي هوايي و 
وطنش بود. غفور يك آدم عادي نبود و عشق و عالقه اش به وطن و پرچمش بيش از حدتصور بود.«

    80 پرواز در 47 روز
اوج ميهن دوستي غفور جدي با شروع جنگ تحميلي نمايان مي ش��ود. وقتي شهيد جدي خبر 
تجاوز سراسري عليه ايران را مي ش��نود، بيكار و بي تفاوت نمي نشيند و خودش را به ارتش جهت 
دفاع داوطلبانه از ايران معرفي مي كند. برادر شهيد درباره شروع جنگ تحميلي و حضور شهيد در 
جبهه ها را چنين تعريف مي كند: »زماني كه غفور خبر حمله سراسري را مي شنود به پايگاه مي رود 
ولي دژباني با ورود و حضورش مخالفت مي كند. بعد به جناب آقاي دادپي، فرمانده پايگاه بوشهر خبر 
مي رسد كه غفور جدي جلوي در پايگاه است كه ايشان دستور مي دهد آقا غفور داخل شود و بعد به 
ايشان مي گويد براي چه به پايگاه آمده اي؟ شهيد هم مي گويد آمده ام مقابل دشمن بجنگم. شهيد 
غفور جدي در كل 47 روز در جنگ حضور داشت و در اين مدت نزديك به هشتاد و اندي پرواز انجام 
داد. غفور با تمام وجود پا به ميدان گذاشت و همين عدد ميزان فعاليت شهيد را نشان مي دهد.« با 
حضور شهيد جدي در جبهه و با پيگيري هاي سرتيپ خلبان مهدي دادپي و شهيد جواد فكوري 
درجه هاي شهيد به او بازگردانده می شود. در نهايت شهيد جدي در هفدهم آبان 13۵9 به قصد 
انجام مأموريت وارد خاك عراق مي شود كه هواپيمايش مورد اصابت قرار مي گيرد. هواپيماي اين 

خلبان ميهن پرست در خاك ايران سقوط مي كند و او به آرزوي قلبي اش مي رسد. 

یادكرد

     احمد محمدتبریزي
شهيد غفور  جدي در روزهاي بحراني آغاز جنگ در سال 1359، اگر فقط مي خواست 
به فكر خودش باش�د، نس�بت به وقایع كش�ورش بي تفاوت مي ماند و زندگي اش 
را مي كرد. اما ب�راي او چيزهاي دیگ�ري در زندگي ارزش داش�ت و به همين خاطر 

نمي خواست بدون توجه به آنچه در ميهنش مي گذرد، زندگي اش را سپري كند. 

نامهرباني ديد
 ولي قلبش براي ايران و انقالب مي تپيد

شهيد غفور جدي، نماد یک وطن پرست حقيقي


