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قــرار داد. در اولین گام، ارتش بعثی شــهر دزفول را تنها 17 روز پس از 
آغاز جنگ )16 مهر ماه سال 1359( هدف راکت های فراگ 7 قرار داد.

فراگ FROG( 7-7 یا Free-Rocket-Over-Ground(، یک 
راکت غیر هدایت شــونده و کوتاه برد است که در سال 1969 در ارتش 

شوروی وارد خدمت شد.
 این راکت که به روزترین راکت خانواده راکت های فراگ 1 تا 7 بود، آن 
روزها اگر چه چندان پیشــرفته نبود، اما برای نابودی اهداف ارتش عراق 

پیش از آغاز حمله زمینی، کفایت می کرد. 

این راکت حدود 70 کیلومتر برد داشــت و می توانست در بهترین نمونه 
ها حــدود 200 کیلو مواد منفجره را با راکتی حــدود 9 متری، با خود 

حمل کرده و به هدف اصاب دهد.
ارتــش بعث پیــش از آغاز جنــگ تحمیلی این راکت ها را از شــوروی 
خریداری کرده بود، راکت هایی کــه در همان روزهای آغاز جنگ باعث 

کشته شدن تعداد قابل توجهی انسان بی گناه شد.
با اصابت اولین راکت کوتاه برد فراگ-7 به شــهر دزفول، 70 نفر شهید 
و بیش از 300 نفر زخمی شــدند تا صدام در همان وهله نخست، جنگ 

را وارد فاز نابرابر کند.
روند موشــک باران و راکت باران شهرهای مختلف کشورمان تا سال 62 
یعنی 3 سال پس از آغاز جنگ تحمیلی ادامه داشت و در طی این مدت،  
بیش از 65 فروند راکت و موشــک در انواع مختلف فقط به شهر کوچک 
دزفول اصابت کرد تا جایی که دیگر رمقی برای این شهر باقی نمانده بود.

در این شــرایط و در طول این سال ها، شــهرهای مختلف کشورمان زیر 
آتــش وقت و بی وقت موشــک ها و راکت های عراقی بــود، گاهی اوقات 
موشــک بالستیک اسکاد شــلیک می کردند، گاهی اوقات هم با راکت و 

   حمله موشــکی رژیــم بعث عراق به شــهرها علت اصلی 
پدیدارشــدن فکر ایجاد یگان موشــکی در زمان جنگ شــد، 
فکری که تا امروز با قدرت ادامه داشــته و گســترش یافته 

است.
31 شهریور ماه سال 1359 صدام حسین دیکتاتور مخلوع عراق با چند 
لشــکر زرهی و با پشــتیبانی توپخانه و یگان های هوایی خود به چندین 
فرودگاه و منطقه مرزی ایران حمله کرد تا این کار او ، آغازی باشــد بر 

جنگی نابرابر که 8 سال طول کشید.
صدام که آن روزها ســر خوش از حمایت های مستقیم آمریکا، شوروی و 
غرب بود، فکر می   کرد که می تواند چند روزه تهران را فتح کرده و بخش 
اعظمی از خاک ایران اســامی را اشغال کند. او بر همین اساس یکی از 
اولین گلوله های توپخانه ارتش مجهزش را خودش به سوی ایران شلیک 

کرد تا این جنگ نابرابر آغاز شود.
انقاب نوپای اســامی که حدود 19 ماه از تولدش می گذشت، هنوز در 
گرما گرم تحوالت داخلی و تحرکات گروه های تجزیه طلب و کمونیست 

و درگیری های داخلی و مســلحانه بود که به ناگاه رژیم بعث را در خانه 
خود و در بخش های غربی کشور دید.

این باعث شــد که امام)ره( از همه برای دفاع از کشور و میهمن اسامی 
دعوت کند و این بود که اولین موج عمومی برای دفاع از کشــور شــکل 

گرفته و تعداد زیادی از مردم برای دفاع از مرزها، بسیج شوند.
در 15 روز اول جنگ تحمیلی، مقاومت های خوبی توسط نیروهای ارتش 
و ســپاه صورت گرفت ولی به ناگاه، ارتش مجهز عراق دســت به اقدامی 
جنایتکارانه زد و بسیاری از شهرهای کشورمان را با موشک و راکت هدف 

اولین گام
 موشکی ایران 
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آتش ســنگین توپخانه های برد بلند، شــهرها و مناطق مرزی کشورمان 
را تخریب کرده و بســیاری را به شهادت رســانده و جمع کثیری را هم 

مجروح و زخمی می کردند.

همزمان با موشک باران ها و راکت باران های شهرهای مختلف مرزی و 
غربی کشورمان، توپخانه سپاه هم اگر چه برد خمپاره ها و توپ هایش 
آنقدر بلند نبود، اما هر از گاهی با توانی که در اختیار داشــت، پاسخ 
موشک باران ها را می داد اما این پاسخ صرفا معطوف به مواضع نظامی 

طرف مقابل می شد.
اما این برای پایان دادن به حمات موشــکی گســترده بعثی ها کافی 
نبود لذا باید فکری اساســی تر برای پاســخ به این موشــک باران ها 

می شد.
ماجرا ادامه داشــت تا اینکه در 26 بهمن ماه سال 62، برای نخستین 
بــار و پس از ماه ها شــلیک منور بر فراز شــهرهای بصره، خانقین و 
برخی دیگر نقاط شــهری در مرز دو کشور، توپخانه سپاه پاسداران با 
موافقت امام راحل و مشــروط بر اینکه قبل از آتش گشودن به سوی 
مراکــز نظامی ارتش بعثی در برخی شــهرها، چنــد روز قبل موضوع 
حمله در روزهای آتی را به مردم آن شــهرها در عراق اطاع رســانی 
کند، به ســوی مراکز نظامی عراق در شــهرهای مــرزی به خصوص 
بصره و خانقین آتش گشــود تا اولین پاســخ ایران به راکت باران ها و 

موشک باران های رژیم بعث داده شود.
اما ایــن اقدام هم باعث توقف کامل موشــک باران ها نشــد تا اینکه 
مقامات عالی رتبه نظامی کشــور و شــورای عالی امنیت ملی تصمیم 
بزرگ و مهمی گرفتند که سرنوشــت جنگ و حتی سرنوشــت آینده 

توان نظامی ایران را تغییر داد.
فرمانده هان سپاه پیشــنهاد دادند که موضوع موشک باران ها باید در 
همان ســطحی که عراق کار می کند، پاســخ داده شــود اما وقتی به 
داخل کشــور نگاه می کردند، هیچ موشــک و یا حتی راکت درخوری 
برای شلیک به سوی عراق در کشــور پیدا نمی شد، حتی زیرساختی 
هم برای این کار وجود نداشت چرا که آمریکا و غرب که متحد اصلی 
ایــران در دوران شــاه مخلوع بودند، هیچ گونه فنــاوری و امکانی در 

زمینه موشکی و راکتی به ایران نداده بودند.

بر همین اســاس بود که شورای عالی امنیت ملی وقت تصمیم گرفت، 
13 نفر از یگان توپخانه ســپاه به فرماندهی چهره نه چندان مشهوری 
که "حســن طهرانی مقدم" نام داشــت، جدا شــده و برای گذراندن 
آموزش نظامی عازم کشــور سوریه شــوند تا بتوانند پس از گذراندن 

دوره های آموزشــی، اولین یگان موشکی ایران را راه اندازی کنند.
طبق آن تصمیم، محســن رفیقدوســت نیز به عنوان وزیر وقت سپاه، 
مســئول تجهیز اولین هسته یگان موشکی ســپاه را برعهده گرفت تا 
ایــن گونه، اولین قدم برای تشــکیل یگان موشــکی با هدف آموزش 
شلیک و به کارگیری موشک به منظور دادن پاسخ موشکی به حمات 
موشــکی و راکتی ارتش بعثی صدام به شهرها، در ایران برداشته شود 
و این ســرآغازی شد از یک پرونده قطور از رشادت ها و ابتکارات برای 

دفاع از ذره ذره خاک میهمن اسامی.

    حسن طهرانی مقدم در دوران جنگ

    راکت فراگ 7
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تا ایران با نام سوریه از کشورهای اروپای شرقی ساح و تجهیزات بخرد و 
پس از انتقال تجهیزات خریداری شده به سوریه، آن تجهیزات از سوریه 

به کشور منتقل شود.
اما این کار هم نمی توانســت جلوی سرمســتی صدام حسین از شلیک 
موشک های اســکاد به شــهرهای ایران را بگیرد. لذا باید کاری اساسی 
صورت می گرفت و دعوت از رفیقدوســت و ســفر وی به لیبی و سوریه 
می توانســت بهترین فرصت برای چاره اندیشی و حل موضوع به کمک 

این کشورها باشد.
 محسن رفیقدوســت تصمیم می گیرد با تیمی کاما نظامی عازم لیبی 
و سوریه شود تا شــاید بتواند از این کشورها امکانات موشکی بگیرد. در 
این سفر، رحیم صفوی جانشین فرمانده وقت سپاه، حسن طهرانی مقدم 
فرمانده توپخانه ســپاه و 9 نفر دیگر از فرماندهان جنگ نیز با وزیر سپاه 

همراه شده و هیئت نظامی ایران عازم این دو کشور می شود.
هیئت نظامی ایران ابتدا به ســوریه می رود و ضمن دیدار با حافظ اسد، 
موضوع دریافت امکانات موشــکی را مطرح می کند اما حافظ اســد به 
خاطر اینکه انبارهای موشکی ســوریه در اختیار نیروهای ارتش روسیه 
بود، نمی تواند وعده دادن موشــک اســکاد را به هیئت ایرانی بدهد اما 

وعده می دهد که نیروهای ایرانی را آموزش موشکی بدهد.
از آنجایی که در ایران کسی آموزش آماده سازی و پرتاب موشک ندیده 
بود و هیچ کدام از افســران ایرانی چنین آموزش هایی را ندیده بودند لذا 
هیئت ایرانی از این موضوع اســتقبال کــرده و در این باره با یکدیگر به 
توافق می رسند که سوری ها، نیروهای ایران را "آموزش موشکی" بدهند.

اما ایران در شــرایطی نبود که بتوانــد وقت زیادی را صرف آموزش کند 
چرا که شهرها زیر موشــک باران و راکت باران ارتش بعثی بود، از طرفی 
اگر آموزش های الزم را هم افســران ایرانی می دیدند، موشــکی نبود که 
در پاســخ به موشک باران شهرها، به سوی عراق شلیک کنند، از این رو 

   لیبی مجموعا در دوران جنگ به ایران 30 فروند موشک 
اســکاد تحویــل داده بود ولی از شــلیک 9 فرونــد آخر این 
موشــک ها به ســوی عراق، باعث شــدکه تیم موشکی حسن 

طهرانی مقدم خود پای به میدان بگذارند.
تیرماه سال 63 در اوج جنگ تحمیلی و حمات ناجوانمردانه رژیم بعث 
عراق، دولت های لیبی و ســوریه رسما از محسن رفیقدوست وزیر وقت 

سپاه دعوت می کنند تا به این کشورها سفر کند.
این ســفر از آنجایی که به دعوت طرف مقابل صورت گرفته بود، اهمیت 
زیادی داشــت و رفیقدوســت هر دو دعوت را می پذیــرد و عازم این دو 

کشور می شود.
شرایط ایران در آن روزها با راکت باران و موشک باران شهرهای مختلف 
کشورمان توســط ارتش عراق، شرایط چندان خوبی نبود و ایران امکان 
زیادی برای دادن پاسخ مناسب به طرف مقابل نداشت. اما با این وجود، 

دولت سوریه به ایران کمک زیادی می کرد.
یکی از نمونه های جالب این کمک ها، ســفر هیئت های نظامی ایران به 
ســوریه و عزیمت آنها به همراه سوری ها به برخی کشورهای بلوک شرق 

از جمله یوگساوی و بلغارستان برای خرید تجهیزات نظامی بود.
از آنجایــی که هیچ کــدام از کشــورهای جهان حاضــر نبودند که به 
ایران ســاح و تجهیزات بفروشند، دولت ســوریه هیئتی تشکیل داده و 
نمایندگان نظامی ایران را نیز با آن هیئت عازم کشورهای هدف می کرد 

لـیبی و
 موشک اسکاد 

آغاز راه تبدیل ایران به قدرت موشکی
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هیئت نظامی ایران به سرپرستی محسن رفیقدوست وزیر وقت سپاه در 
سفر به لیبی، اصل درخواست را روی "دریافت موشک" می گذارند.

در دیدار با معمر قذافی، محســن رفیقدوست موضوع دریافت موشک را 
مطرح کرده و گزارشی از وضعیت جبهه های جنگ به او می دهد. قذافی 
هم قبول می کند که تعدادی موشک اسکاد به ایران بدهد و همان لحظه 
دســتور می دهد که تعدادی از نیروهای موشــکی ارتش لیبی به همراه 

موشک ها راهی ایران شوند.
ولــی در ازای دادن موشــک، قذافی از ایران می خواهد که یک ســایت 
پدافند هوایی هاگ آمریکایی را در اختیار این کشور قرار دهد و ایران هم 
به دلیل اینکه جزو دارندگان سامانه های موشکی هاگ بود، قبول می کند 

که یک سایت هاگ به لیبی بدهد.
در وهله اول، لیبی به ایران 8 فروند موشــک اسکاد می دهد و ایران آنها 

را به سوی اهدافی در عراق شلیک می کند و در دوره دوم و با سفر مجدد 
رفیقدوســت به لیبی، ایران 10 فروند موشــک دیگر نیز دریافت کرده و 
در دوره های بعدی هم 12 فروند موشک دیگر توسط ایران دریافت می 

شود.
اولین موشک اســکاد دریافتی از لیبی به شهر نفت خیز کرکوک اصابت 
کرد و در مقاطع بعدی، شــهرهای بصره و بغداد هدف موشک اسکاد بی 

قرار گرفت.
اما بعد از ورود بخش آخر محموله موشــکی به ایران، افسران لیبیایی که 
برای شــلیک موشک راهی ایران شــده بودند، دست از کار می کشند و 
اعام می کنند که به دستور قذافی، دیگر حق ندارند به ایران در شلیک 

موشک ها کمک کنند.

تــا آن روز، مجموعا از 30 فروند موشــکی که قذافی به طور مخفیانه به 
ایران داده بود، 21 فروند شلیک شده و 9 فروند دیگر باقی مانده بود که 
با کارشــکنی افسران موشکی لیبی، حسن طهرانی مقدم و تیمش سریعا 

خود به میدان آمده و شروع به کار می کنند.
اولیــن هدفی که قرار بود افســران ایرانی بدون کمک افســران لیبیایی 
مورد اصابت قرار دهند، باشــگاه افسران ارتش عراق در بغداد بود لذا تیم 

موشکی عازم باختران شده و موشک را آماده شلیک می کنند.
پس از فرآیند آماده ســازی موشک، افســران ایرانی با روحیه باال اولین 
موشــک را به سوی بغداد و باشگاه افســران این شهر شلیک می کنند و 
ساعتی نمی گذرد که رادیو بی بی سی با قطع برنامه هایش اعام می کند 
که باشــگاه افسران ارتش عراق هدف موشــک ایران قرار گرفته و تعداد 

زیادی در این حمله کشته شده اند.
و این چنین بود که افســران ایرانی توانســتند اولین موشک ها را شلیک 
کنند اما مشکل همچنان ادامه داشت، چرا که ذخایر موشک های دریافتی 
از لیبی رو به اتمام بود و از سوی دیگر اگر ارتش عراق متوجه می شد که 
ایران دیگر موشک ندارد، جنگ شهرها را از سر می گرفت لذا باید مشکل 

از اساس حل می شد.
حتی برای خرید موشــک، محسن رفیقدوست وزیر وقت سپاه به همراه 

حســن طهرانی مقدم و فرماندهان دیگر نظامی به کره شمالی هم سفر 
می کنند اما کیم ایل جونگ رهبر وقت کره شمالی از دادن موشک امتناع 
کرده و فقط وعده آموزش نظامی و موشکی را به هیئت ایرانی می دهد.

این روند ادامه داشت تا اینکه افسران ایرانی به فکر تولید موشک افتادند، 
موشــک هایی که باید بدون کمک دیگران ساخته می شد و برد مناسبی 
هم می داشت تا بتواند خود را به نقاط مختلف عراق و حتی بغداد برساند.

    شهید طهرانی مقدم و تیم موشکی سپاه در حال اماده سازی موشک
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وارد فرودگاه دمشــق می شــوند، گروهی از فرماندهان نظامی سوری به 
استقبالشان آمده و آنها را به گرمی تحویل می گیرند.

ســپس، گروه راهی تیپ 155 موشکی ارتش سوریه شده و ضمن دیدار 
با فرمانده موشــکی ارتش، با برنامه های آموزشی خود آشنا می شوند. اما 
این برنامه ها برای حســن طهرانی مقدم و تیمش، خیلی دلچســب نبود 
چرا که اوال زمان بســیاری از آنها می گرفت و ثانیا در این زمان از دست 
رفته، تعدادی زیاد دیگری از مردم ایران در شهرها به خاطر موشک باران 

ارتش بعث عراق، شهید و زخمی می شدند.
ایــن بود که طهرانی مقدم به برنامه اعتراض می کند و خواســتار برنامه 
ریــزی بهتر و فشــرده تر برای تیم ایرانی می شــود، موضوعی که نهایتا 
پذیرفته و مقرر می شود که کاس ها و دوره آموزشی برخاف نظر افسران 
موشکی سوریه، فشرده تر برگزار شود تا تیم ایرانی سریعتر آموزش ها را 

   با تصمیم فرماندهان جنگ و ســران نظام نوپای اسالمی، 
13 تن از مردان توپخانه ســپاه راهی سوریه شدند تا ضمن 
گذراندن آموزش های الزم برای شلیک موشک اسکاد، یگان 

موشکی سپاه را هم پایه گذاری کنند.
پس از اینکه نیاز مبرم برای دادن پاســخ مناســب به جنگ شــهرها و 
موشــک باران و راکت باران شهرهای غربی کشور احساس شد، گروهی 
از فرماندهان و ســران نظام تصمیم گرفتند که یــک تیم 13 نفره را از 
یگان توپخانه ســپاه جدا کرده و برای گذراندن دوره های موشکی راهی 

سوریه کنند.
پیش از اینکه فرماندهان جنگ به فکر اعزام یک تیم به ســوریه بیافتند، 
در تیرماه سال 63 محسن رفیقدوست وزیر وقت سپاه از سوی دو کشور 
لیبی و سوریه برای مذاکره و گفت و گو دعوت شد و او هم این دعوت ها 

را پذیرفت و عازم سوریه و لیبی شد.
در جریان سفر رفیقدوست به سوریه، وی از حافظ اسد برای دادن پاسخ 
درخور به تجاوزات بعثی ها درخواســت کمک موشکی می کند، اما اسد 
به دلیل اینکه ذخایر موشــکی سوریه تحت اختیار روس ها بود، فقط می 

پذیرد که نیروهای ایرانی را آموزش موشکی بدهد.
در ســفر به لیبی هم، معمر قذافی رئیس جمهور این کشور به وزیر سپاه 
وعده تحویل موشک "اســکاد بی" می دهد و این ماجرا، باعث جدی تر 

شدن موضوع تشکیل یک یگان موشکی در سپاه شد. 
آن روزها، حسن طهرانی مقدم جوانی تازه کار بود و با حکم رحیم صفوی 
حدود 3 سالی بود که از مسئولیت تشکیل توپخانه سپاه و فرماندهی اش 

در این یگان می گذشت.
بهترین گزینه برای اعزام به ســوریه از نظر فرماندهان سپاه، همان جوان 
پرکاری بود که حســن طهرانی مقدم نام داشت، جوان خوش فکری که 
فرماندهی توپخانه ســپاه را هم برعهده داشــت؛ لذا او به همراه 12 نفر 
دیگر و 2 مترجم زبان عربی، برای اعزام به دوره آموزشی شلیک موشک 
انتخاب و پنج شنبه 3 آبان ماه سال 63 این گروه راهی سوریه می شوند، 
یعنی چند ماه بعد از توافق ایران با سوریه و لیبی برای ارائه آموزش ها و 

تحویل موشک های اسکاد بی.
ورود به سوریه و آغاز آموزش ها

تیم ایرانی به سرپرســتی حسن طهرانی مقدم فرمانده توپخانه سپاه که 

 13 مرد  موشکی 
در سوریه  

آموزش شلیک موشک اسکاد بی در دمشق

    شهید طهرانی مقدم در سوریه
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گرفته و راهی ایران شود.
بر همین اساس کاس ها و گروه های مختلفی تشکیل شد که فرماندهی 
ســکو، مونتاژ و بارگیری موشک، تزریق سوخت، استقرار موشک و نصب 
کاهک، نصب سرجنگی، گروه هواشناسی، گروه تست و ... از جمله گروه 
ها و کاس هایی بود که شــکل گرفت. اما به اندازه همه  این کاس ها به 
طــور مجزا نیروی ایرانی در تیم نبود و فقط همان 13 نفر باید همه  این 
دوره ها را می گذراندند، لذا مقرر شــد که در 2 وعده صبح تا ظهر و ظهر 
تا غروب، کاس های مختلف تشکیل شود و آن 13 نفر هر کدام در چند 

کاس آموزش ها را فرا بگیرند.
به این ترتیب بود که آموزش ها از 12 آبان ماه سال 63 در پادگان تیپ 

155 موشکی ارتش سوریه در دمشق آغاز شد.
موضوع آموزش ها، شــلیک موشــک غول پیکری به نام اســکاد بی بود، 
موشــکی که تاکنون هیچ کدام از اعضای تیم ایرانی نمونه آن را حتی از 

نزدیک ندیده بود و این، کار را کمی دشوار کرد.
اما با وجود همه  مشکات، حســن طهرانی مقدم و تیمش، آموزش های 
الزم را فراگرفته و جزوه های فراوانی که حاصل چند ماه آموزش مستمر 
و فشرده بود، از فرآیندهای مختلف تست، آماده سازی، پرتاب و ... تهیه 

کردند.

بــه غیر از آن، از آنجایی که این تیم ایرانی به دســتور مســتقیم حافظ 
اســد رئیس جمهور وقت سوریه در مهمترین پادگان موشکی این کشور 
اســتقرار یافته بود، تیم ایرانی از هر فرصتی برای آموزش بهره می برد به 
نحــوی که صبح های زود و بعد از کوهپیمایــی تیمی، اعضا بدون اینکه 
کسی مانع آنها شود، به ذاغه های مهمات، انبارهای موشکی و . .. سرکشی 

می کردند تا از نحوه نگهداری موشک ها هم آگاه شوند.

دوره ســه ماهه آموزش موشــکی 30 آذرماه سال 63 به پایان رسید اما 
سوری ها پیشنهاد دادند که نحوه آماده سازی و شلیک راکت های فراگ 

را هم به افسران جوان ایرانی آموزش بدهند.
طهرانی مقدم هم با این پیشنهاد موافقت می کند و 6 نفر از افسران جوان 
عضو تیــم 13 نفره را برای گذراندن دوره کوتاه آموزش شــلیک راکت 
فراگ انتخاب و به سوری ها معرفی کرد و گروه راهی پادگاه دیگری برای 

گذراندن دوره شلیک راکت فراگ 7 شدند.
چند روز طول کشــید ولی نهایتا این دوره هم به پایان رسید و افسران 
جوان ایرانی که حاال دیگر اولین افسران موشکی جمهوری اسامی ایران 

بودند، 11 دی ماه سال 63 راهی تهران شدند.

وقتی هواپیمای مســافربری در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست، ساعت 
حــدود 3 بامداد بــود اما در فرودگاه یک هواپیمای نظامی فرند شــیپ 
متعلــق به ارتــش آماده انتقال حســن طهرانی مقدم و افســران جوان 

موشکی به کرمانشاه بود.
بر همین اســاس تیم 13 نفره موشکی از تهران راهی کرمانشاه شدند تا 
در پادگان شــهید منتظری کاری بس بزرگ را بنا بگذراند یعنی آغاز فاز 

عملیاتی "تیپ موشکی حدید".
این تیــپ را "امیرعلی حاجی زاده" که آن روزها افســر جوانی از یگان 
توپخانه ســپاه بود، در غیاب افســران جوان موشــکی در پادگان شهید 
منتظری راه اندازی کرد تا وقتی حســن طهرانی مقدم و تیمش به ایران 
بازمی گردند، ســاز و کار و بســترهای الزم برای آغاز فعالیت اولین تیم 

موشکی  سپاه فراهم باشد.
از ســوی دیگر، موشک های اســکادی هم که لیبی وعده داده بود، وارد 

کشور شده و آماده شلیک بودند.
حــاال همه چیز فراهم شــده بود، تا ایران در جبهه های نبرد با دشــمن 

بعثی، یک شوک بزرگ به ارتش متجاوز عراق وارد کند.
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النچرهای ثابت و متحرک پرتاب می شوند و طرز کارشان بدین شکل است که 
به صورت عمودی و یا زاویه دار )بســته به برد و کار کرد( پرتاب شده و از جو 

زمین خارج می شوند.
پس از خروج موشک از جو زمین، موشک حالت افقی به خود گرفته و در خارج 
از جو شروع به حرکت میکند و به محض رسیدن به باالی سر هدف، موشک 
مجددا وارد جو شــده و با استفاده از جاذبه زمین و با سرعت بسیار باال، روی 

هدف خودش سقوط می کند.
موشک های بالستیک از انوع مختلفی از هدایت ها بهره می گیرند و قابلیت پرتاب 
با استفاده از سوخت های متنوعی از جمله سوخت مایع، جامد و جامدمرکب 

را دارا هستند.
سوخت مایع در مورد موشک های بالستیک کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و 
بیشتر برای پرتاب موشک های حامل ماهواده استفاده می شود. اما "سوخت های 
جامد" و "سوخت های جامد مرکب" که برخاف سوخت های جامد در آنها، 
ماده ســوختی و اکسید کننده مخلوط شــده و سوخت به صورت بلورهایی 
درآمده و فرآیند احتراق را ادامه می دهد، امروزه مرسوم ترین سوخت ها هستند، 
البته هنوز هم بسیاری از کشورها در تولید موشک های بالستیک، همچنان از 

سوخت های مایع استفاده می کنند.
یکی از مهمترین مزایای استفاده از سوخت های جامد به نسبت سوخت های 
مایع، ماندگاری این سوخت هاست. سوخت های مایع ماندگاری بسیار کمی 
داشته و باید بعد از مدتی حتما سوخت موشک تعویض شود اما سوخت های 

جامد چیزی در حدود 9 سال ماندگاری دارند.
نکته دیگر اینکه، زمان آماده سازی موشکی که از سوخت مایع برای احتراق و 
حرکت موشک بهره می برد، بسیار باالست و احتمال شناسایی و انهدام النچر و 
موشک در همین حین )در دوران جنگ( زیاد است ولی این موضوع در مورد 
موشــک هایی که از سوخت جامد بهره می برند، صدق نمی کند و زمان آماده 

سازی موشک های سوخت جامد برای پرتاب، بسیار کمتر است. 
جمهوری اسامی ایران با در اختیار داشتن انواع موشک هایی که بالستیک عمل 
می کنند در 2 حوزه ضدکشتی و زمین به زمین، جزو قدرت های منطقه ای در 

تولید موشک های بالستیک است.
ســجیل )1 و 2(، قــدر )H، F و S(، قیام، شــهاب 3 و فاتح )در مدل های 
مختلف(، مشهورترین موشک های بالستیک ایران هستند و جمهوری اسامی 

ایران توانسته این موشک ها را با اتکا به توان داخلی تولید کند.

   موشــک  های بالســتیک از النچرهای ثابــت و متحرك پرتاب 
می شــوند و به صــورت عمودی و یا زاویــه دار از جو زمین خارج 
می شــوند. پس از خروج موشک از جو زمین، موشک حالت افقی 
به خود گرفته و در خارج از جو شروع به حرکت میکند و به محض 
رســیدن به باالی ســر هدف، موشــک مجددا وارد جو شده و با 
استفاده از جاذبه زمین و با سرعت بسیار باال، روی هدف خودش 

سقوط می کند.
وقتی از موشک بالستیک نام برده می شود، ناخودآگاه باید به فکر دوران آلمان 
نازی افتاد. "فون براون" نام اولین سازنده موشک بالستیک در جهان است. او 
یک دانشمند آلمانی با ایده های زیاد در حوزه هوافضا بود که در دوران جنگ 

جهانی دوم با ساخت اولین موشک های بالستیک، شهرتی جهانی پیدا کرد.
براون با حمایت هایی که از سوی هیتلر داشت، توانست در همان دوران جنگ 
موشک کروز بسازد، موشکی که به "وی1" مشهور شد و بعدها نیز نمونه های 
دیگری از همین موشک را با نام وی 2 ساخت که البته بالستیک عمل می کرد 

و اولین موشک بالستیک جهان لقب گرفت.
او با این کارش باعث شــد که آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، بســیاری از 
شهرهای مهم اروپایی از جمله لندن را با موشک هدف قرار دهد و بسیاری در این 
موشک باران ها کشته شوند. اما هنوز جنگ به پایان نرسیده بود که آمریکایی ها 
به ضعف آلمان ها پی برده و در جریان جنگ، به مخازن انبوه موشک های وی 
1 و وی 2 دست یافتند. آمریکایی ها همچنین موفق شدند که براون و جمعی 
از تیم موشکی اش را ربوده 

و به آمریکا ببرند.
این کار آنقدر دقیق انجام 
شــده بود که در روزهای 
دوم،  جهانی  جنگ  پایانی 
براون و تیم موشــکی اش، 
تحقیقات روی نسل جدید 
و  بالستیک  موشــک های 
دوربرد را این بار در آمریکا 
کلید زدند. همزمان شوروی 
نیز که توانســته بــود به 
بخشی از طرح های موشکی 
"اس اس"ها دســت یابد، 
را  تحقیقات موشکی خود 

آغاز کرد.
طرز کار موشک های 

بالستیک
موشــک های بالستیک از 

موشک
 بالستیک

 کاربردها و عملکردها

ون
برا

ن 
فو
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نمونه از این راکت ها در اوایل دهه 70 شمســی تولید شدند اما مکررا مورد 
به روزرسانی قرار گرفتند.

در حال حاضر، راکــت نازعات 6 اچ جزو جدیدترین نمونه های این کاس 

از راکت های ایرانی اســت. راکت نازعات 6 اچ با حداکثر برد 100 کیلومتر 
و حداقل برد 80 کیلومتر، طول 6 متر و 29 ســانتی متر، سر جنگی 130 
کیلوگرمــی، خطای زیر 5 درصد، وزن کامل 960 کیلوگرم جزو دقیق ترین 

راکت های ایران به شمار می رود.
نازعات 10، ارتقا و افزایش برد

راکــت نازعات 10 نیز همچون برادر کوچکترش یعنی نازعات 6، یک راکت 
سوخت جامد است که توسط نیروی زمینی ارتش به کار گرفته شده است.

   راکت نازعات یک راکت کارآمد و قدرتمند است که اگر 
چه از تولید آن ســال ها می گذرد، اما همچنان در میدان بوده 

و مکررا مورد به روز رسانی و ارتقا قرار گرفته است.
پس از پایان ذخایر موشــک های اســکادی که ایران توانســته بود از لیبی 
خریداری کند و اتمام پروژه تولید راکتی و موشــکی ایرانی توســط حسن 
طهرانی مقدم و تیم موشــکی اش، نخســتین راکت ایرانی با نام نازعات در 

همان دوران جنگ تولید شد.
اگرچه ایران و عراق در روز 29 مرداد ماه ســال 1367 پس از 8 سال جنگ 
تحمیلی ارتش رژیم بعثی به ایران اســامی، با موافقت طرفین و پذیریش 
قطعنامه، آتش بس اعامی توسط سازمان ملل را پذیرفتند، اما این پذیرش 
آتش بــس به معنای فرامــوش کردن قابلیت های به دســت آمده در حوزه 
موشــکی و نظامی نبود، چرا که ایران که در مقطع آغاز جنگ، وارد کننده 
موشــک و راکت بود، حاال دیگر به عنوان یک تولید کننده موشک از جنگ 

خارج می شد.
آتش بس به منزله پایان کار یگان های نظامی ایران برای پیشرفت و دستیابی 
به تکنولوژی ها روز دنیا نبود. یگان موشکی ایران که از سال 63 فعالیت های 
خود را با تمام مشــکات موجود آغاز کرده بود، حاال به یک یگان موثر در 

معادالت نظامی تبدیل شده بود.
نازعات یک راکت ایرانی و برد کوتاه بود که به همت متخصصان کشــورمان 

تولید و در جنگ نیز مورد استفاده قرار گرفته بود.
تولید راکت نازعات بعد از جنگ ادامه یافت و کار به روزرســانی آن با قوت 
پیگیری شد. نازعات 6 و نازعات 10 و همچنین نازعات جدید، مشهورترین 

نمونه های خانواده راکت های نازعات هستند که بعد از جنگ تولید شدند.
نازعات 6 

نازعات 6 جزو اولین نمونه های ســری راکت های نازعات هســتند. اولین 

نازعات؛ 
راکتی که همچنان 
قدرمتند و کارآمد
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این راکت با حداکثر برد 130 کیلومتر و حداقل برد 110 کیلومتر، طول بدنه 
8 متر و 20 ســانتی متر، قطر 457 میلی متر، و خطای زیر 5 درصد، مدل 

به-روزشده و ارتقاء یافته نازعات 6 اچ به شمار می رود.
این راکت، با ســوخت جامد و ســرجنگی 230 کیلوگرمی و وزن پیشران 
865 کیلویــی و وزن کامل 1830 کیلوگرمی، جزو بهترین راکت های ایران 
محســوب می شود. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی ، هم اکنون جزو 
دارندگان انواع النچرهای سه تایی و تکی برای شلیک راکت نازعات است و 
این راکــت، در رزمایش های متعدد این راکت ها با موفقیت، اهداف از پیش 
تعیین شــده را منهدم کرده اند. نیروی زمینی ارتش از این راکت ها معموال 
در رزمایش های خود اســتفاده می کند و در آخرین نمونه، در دومین روز از 

رزمایش گســترده بیت المقدس 27 نیروی زمینی ارتش که اول خرداد ماه 
ســال جاری در منطقه آران و بیدگل برگزار شد، راکت "نازعات" )N10( با 
موفقیت پرتاب و تست شد. به غیر از نمونه های مختلف راکت نازعات که هم 
اکنون در یگان های مختلف آماده به شلیک هستند، اخیرا جهاد خودکفایی 
نیروی زمینی ارتش موفق شده که نمونه ارتقاء یافته این راکت را تولید کند.

راکت جدید نازعات، بردی حدود 150 کیلومتر )20کیلومتر بیش از نازعات 
10( داشته و می تواند توان راکتی نزاجا را افزایش دهد.

این راکت ها با اســتفاده از النچرها متحرکی که دارند، از قابلیت استقرار و 
شلیک سریع برخوردار بوده و این خود می تواند وجه تمایز این راکت ها نسبت 

به نمونه های مشابه باشند.

توسعه توان راکتی ایران 

"زلزال "
زلزله به پا می کند 

   متخصصــان جوان کشــورمان و صنعت راکتی و موشــکی 
ســپاه که نوپا و تازه کار بود و چند ســالی بیشتر از تاسیسش 
نگذشــته بود، فرصت بهتری داشتند تا فکری به حال دفاع از 
کشور و تقویت اقتدار موشکی ایران اسالمی در دوران جنگ 

تحمیلی کنند.
این کار با تولید راکت هایی آغاز شــده بود که نازعات نام داشت اما نازعات 
پاسخگوی نیازهای ایران نبود و باید راکتی به روزتر و با توان باالتر ساخته 
می شد تا بتواند اهداف را با سرجنگی سنگین تر و برد بیشتر در عمق عراق 

هدف قرار دهد.
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الگوی ســاخت راکت نازعات برای شــروع کار خوب بــود و متخصصان 
کشــورمان توانســتند راکت جدیدی با قابلیت های بیشتر به خصوص با 

افزایش برد نسبت به راکت نازعات، در همان دوران جنگ بسازند.
اما این راکت ها باید به روزرســانی می شــدند، لذا بعد از اتمام جنگ، کار 
به روز رســانی راکت هایی که آن روزها زلزال نامیده می شــد آغاز شد و 
متخصصان جوان موشکی سپاه توانستند، راکت های زلزال را به روز کرده و 

زلزال های جدیدی بسازند.
راکت ها ســامانه های هدایت پذیری نیستند لذا کار روی آنها با تکنولوژی 
زیادی درگیری نیســت از این رو زلزال 1، زلــزال 2 و زلزال 3 به راحتی 
توســط صنایع موشکی ایران تولید انبوه شــده و تحویل یگان های رزمی 

می شوند.

زلــزال 1 با طــول 8/32 متر ، برد 125 کیلومتــر، وزن 2950 کیلویی و 
خطای زیر 5 درصد جزو اولین نمونه های زلزال به شمار می رود.

در به روزســانی زلزال 1 و تولید زلزال 2، متخصصان کشــورمان در ابتدا 
تاش کردند که وزن این راکت را ثابت نگه دارند و برد این راکت را افزایش 

دهند که این کار سرانجام با موفقیت انجام شد.
زلزال 2 با همان وزن زلزال 1، بردی نزدیک به 2 برابر داشــته و می تواند 
اهــداف مختلف را در فاصله 210 کیلومتری با خطای زیر 5 درصد هدف 

قرار دهد.
اما در زلزال 3، وزن راکت اندکی افزایش یافت. در تولید این راکت، هدف 
افزایــش برد نبود بلکه باید توان انهدام اهداف افزایش می یافت، بر همین 
اســاس برد راکت زلزال 3 ثابت و در حــدود 200 کیلومتر باقی ماند )در 
شرایط آب و هوایی مناسب( ولی وزن سرجنگی این راکت به 900 کیلوگرم 

افزایش یافت یعنی 300 کیلوگرم بیشتر از راکت های زلزال 1 و 2.
راکت های زلزال همچون برادران قدیمی ترشان قابلیت شلیک از النچرهای 

متحرک تکی و سه فروندی را دارا هستند.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل 
سپاه پاسداران در یک نشست خبری در سال 91 از افزایش برد راکت های 

زلزال به 300 کیلومتر و کاهش خطای آنها به زیر 50 متر خبر داد.
او هیــچ ویژگی و نکته دیگری درباره ایــن راکت ها بیان نکرد ولی همین 

نکته باعث شــد که مشخص شــود تحقیقات روی راکت های زلزال برای 
به روزرسانی این راکت همچنان ادامه دارد. 

این فرایند ادامه یافت تا اینکه جمهوری اســامی ایران به فناوری تجهیز 
راکت ها و موشک های خود به کاهک بارشی دست یافت و قرار بر این شد 

که نسل جدید راکت های زلزال نیز مجهز به کاهک بارشی شوند.
بر همین اســاس راکتی با این فناوری در صنایع موشکی نیروی هوافضای 

سپاه پاسداران تولید شد که به آن زلزال بارشی می گویند.
ایــن محصول که حــاال دیگر یک راکت معمولی نبــوده و تبدیل به یک 
موشک قدرتمند شده بود، در جریان بازدید امام خامنه ای فرماندهی معظم 
کل قوا از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه در 21 اردیبهشت 

ماه سال 93، برای نخستین بار رونمایی شد.

این موشــک با حمل30 بمب کوچک که هر کــدام 17 کیلو وزن دارند، 
یک گزینه ایده آل و عالی برای هدف قرار دادن اهداف پهن شده ای مثل 
باندهای فرودگاه، جنگنده های مستقر روی باند، آشیانه های جنگنده ها و 
سنگرها و مواضع دشمن است، چیزی که سردار حاجی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه از این راکت به عنوان راکتی که از لحاظ عملکرد انهدامی و 

اقتصادی با 36 راکت برابری می کند، نام برد.

    زلزال بارشی
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بالســتیک اسکاد بی ساخته شــده بودند، به ترتیب حدود 300 و 500 
کیلومتر برد داشــتند اما در اواخر دهه 70 و بعد از نزدیک به یک دهه 
تاش و کوشــش در صنعت ســاخت و تولید موشک و راکت، نخستین 
نمونه از موشــک بالســتیک میان برد شــهاب 3 با بردی حدود 1150 

کیلومتر در سال 1377 رونمایی و با موفیقت تست شد.

این اولین نمونه از موشــک های میان برد ایران و ســکوی پرش صنایع 
موشکی کشورمان در عرصه تولید و ساخت موشک های بالستیک بود و 
همین امر موجب شد که دشــمنان و به خصوص رژیم صهیونیستی به 

فکر چاره ای برای مقابله بیفتند.
آنها در این راســتا و پس از رونمایی از نمونه های جدید موشــک شهاب 
3، تصمیم گرفتند که با کمک بیش از 130 شرکت و موسسه آمریکایی 
 )anti missile defense 2 Arrow( 2 سامانه دفاعی موشکی آرو
را با هدف مقابله با بالســتیک های شهاب 3 بسازند. این سامانه قرار بود 
که همزمان با 30 موشــک، موشک هدف که همان نمونه موشک شهاب 

   موشــک های بالستیک شهاب در 3 نوع متفاوت به خصوص 
شهاب 3، از دیر باز تاکنون کابوسی وحشتناك برای صهیونیست ها 

بوده اند.
جنگ که تمام می شــود، تیم موشــکی ایران که حاال دیگر آب دیده و 
کارآزموده شــده بودند، باید ایده ای بــزرگ را عملیاتی می کردند، یعنی 

ساخت موشکی بالستیک و دوربرد.
از آنجایــی که در بهترین حالت، ایران فقط در دوران جنگ تعداد اندکی 
موشک بالستیک اسکاد بی با بردی حدود 300 کیلومتر داشت؛ این، کار 
را برای حســن طهرانی مقدم فرمانده یگان موشکی سپاه پاسداران کمی 
ســخت می کرد چرا که هیچ الگویی غیر از یک موشک ساخت شوروی 

پیش رو نداشت.
اما با این وجود، او و تیم زبده و جوانش که حاال دیگر با گذشت بیش از 
5 سال متخصص موشکی شده بودند، نا امید نشده و کار را آغاز می کنند 
تا اوال جای خالی ذخایر موشک های اسکاد بی را پر کنند و ثانیا با تولید 
موشکی میان برد و بالستیک، در جهت تحقق آرزویی بزرگی گام بردارند.

هدف تیم موشــکی آن روز ایران، دستیابی به بردی بود که بتوان با آن 
مرکز سرزمین های اشغالی فلسطین و شهرهای مختلف اسرائیلی را هدف 

قرار داد و این کاری بس بزرگ اما شدنی بود.
کار از همان اوایل دهه 70 آغاز شد و تیم موشکی سپاه توانست موشک 
شــهاب 1 و شــهاب 2 را با الگوگیری از موشک های بالستیک اسکاد بی 

ولی با بردی بیشتر بسازد.
این خبر در آن دوران بسیار سر و صدا کرد اما هنوز کار اصلی باقی مانده 
بود و حســن طهرانی مقدم و تیمش نتوانســته بودند به برد هدف یعنی 

بیش از 1150 کیلومتر دست یابند.
موشــک های بالستیک شهاب 1 و شــهاب 2  که با الگوگیری از موشک 

موشک بالستیک
 شهاب

کابوس همیشگی صهیونیست ها
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3 ایران بود، را رهگیری و منهدم کند.
اما امروز با گذشــت حدود 6 سال از اولین تست سامانه بالستیک زن آرو 
2، این ســامانه همچنان در مقابل موشکی که بر اساس فرضیات موشک 

بالستیک شهاب 3 ساخته شده است، ناکام عمل کرده است.

موشک های شــهاب 1، شهاب 2 و شــهاب 3 همگی از قابلیت استفاده 
از سوخت مایع برخوردار هســتند و ماموریت زمین به زمین خود را در 

بردهای مختلف از روی النچرهای متحرک انجام می دهند.
موشک شهاب 3 در این بین با برد 1150 کیلومتری، طول 15متر )حدود 
4 متر بیشــتر از شهاب 2(، وزن مســلح 15 تنی و وزن سرجنگی 670 
کیلوگرمی و تک مرحله ای، جزو بهترین و البته مشهورترین موشک های 
بالســتیک ایران به شمار می رود. این موشک قابلیت حمل کاهک های 
مختلف را دارد. در آخرین نمونه، موشک شهاب 3 به کاهک های بارانی 

مجهز شــده و قادر اســت اهداف پهن شده در نقاط مختلف را با دقت و 
توان بــاال هدف قرار دهد. کاهک های بارانی مــی توانند حجم انبوهی 
از ادوات و مواضع پهن شده دشــمن را با رهاسازی انبوهی از بمب های 

کوچک، منهدم کرده و آسیب جدی به آنها وارد کنند.
از ســوی دیگر، شهاب 3 با ارتقاء در برد و عملکردهایی که در سال های 
اخیر داشته است، امروز به راحتی می تواند مراکز حیاتی و حساس رژیم 
صهیونیستی در شهرها و نقاط مختلف سرزمین های اشغالی فلسطین را 

با دقت باال هدف قرار داده و منهدم کند.

سـجیل  
سنگین ترین موشک سپاه با 

برد 2 هزار کیلومرت
   موشک بالستیک سجیل، موشکی دوربرد )2هزار کیلومتر( 
بــوده و با وزن 23 تنی اش، ســنگین ترین موشــک ایرانی نام 

گرفته است.
مرکز اســناد انقاب اسامی - موشک »سجیل« همانند موشک قدر )مدل 
پیشرفته و ارتقا یافته شهاب3( در نیمه دوم دهه 80 شمسی رونمایی شد و 

برخی این موشک را برترین موشک بالستیک ایرانی می دانند.
این موشک  تحت پروژه مشهوری به نام عاشورا ساخته شد و اولین موشک 
دوربُرد سوخت جامد ایران است. این موشک به سرعت آماده پرتاب می شود. 
این ویژگی باعث کاهش احتمال حمله به پرتابگر و موشک آماده به پرتاب 

قبل از شلیک می شود.
همچنین به دلیل شتاب بسیار باالی سجیل، امکان ردگیری آن در فازهای 
اولیه پرتاب بســیار کم و عمآًل شانس دشــمن برای انهدام این موشک در 
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طــی پرواز را ناچیز می کند چرا که این موشــک بالســتیک عمل کرده و 
ســرعت باالیش نیز عامل مهمی در عدم توانایی سامانه های پدافند هوایی 

بالستیک زن، در انهدام موشک شده است.

بُرد ســجیل 2000 کیلومتر عنوان شده و تاکنون در 2 نمونه سجیل 1 و 2 
معرفی شده است و دارای وزن 23540 کیلوگرم است. درو اقع این موشک 

سنگین ترین موشک ایرانی نام گرفته است.
این موشک از دو موتور بهره برده و به اصطاح دو مرحله ای و بالستیک عمل 
می کند. موشک های بالستیک از النچرهای ثابت و متحرک پرتاب می شوند 
و طرز کارشان نیز بدین شکل است که به صورت عمودی و یا زاویه دار )بسته 

به برد و کار کرد( پرتاب شده و از جو زمین خارج می شوند.
پس از خروج موشــک از جو زمین، موشک حالت افقی به خود گرفته و در 
خارج از جو شروع به حرکت میکند و به محض رسیدن به باالی سر هدف، 
موشــک مجددا وارد جو شده و با استفاده از جاذبه زمین و با سرعت بسیار 

باال، روی هدف خودش سقوط می کند.
موشــک های بالستیک از انوع مختلفی از هدایت ها بهره می گیرند و قابلیت 
پرتاب با اســتفاده از ســوخت های متنوعی از جمله سوخت مایع، جامد و 

جامدمرکب را دارا هستند.
ســوخت مایع در مورد موشــک های بالستیک کمتر مورد اســتفاده قرار 

می گیرد و بیشتر برای پرتاب موشک های حامل ماهواده استفاده می شود. اما 
"سوخت های جامد" و "سوخت های جامد مرکب" که برخاف سوخت های 
جامد در آنها، ماده سوختی و اکسید کننده مخلوط شده و سوخت به صورت 
بلورهایی درآمــده و فرآیند احتراق را ادامه می دهد، امروزه مرســوم ترین 
سوخت ها هستند، البته هنوز هم بسیاری از کشورها در تولید موشک های 

بالستیک، همچنان از سوخت های مایع استفاده می کنند.
یکی از مهمترین مزایای استفاده از سوخت های جامد به نسبت سوخت های 
مایع، ماندگاری این سوخت هاست. سوخت های مایع ماندگاری بسیار کمی 
داشته و باید بعد از مدتی حتما سوخت موشک تعویض شود اما سوخت های 

جامد چیزی در حدود 9 سال ماندگاری دارند. 
سرعت بازگشت موشک بالستیک سجیل به جو زمین و سقوط روی هدف، 
حدود 13 ماخ )حدود4300 متر بر ثانیه( است که این خود، انهدام موشک را 

برای تمام سامانه های دفاع هوایی موجود »ناممکن« می کند.
فناوری ســوخت جامد مرکب که در این موشــک استفاده شده نیز عاوه بر 
ویژگی های رانشی مطلوب، عمر انبارداری باالیی را نیز برای آن به دنبال دارد.

سامانه های هدفگیری، ناوبری و هدایت سجیل دقت بسیار باالیی را برای آن به 
ارمغان آورده اند که برای این موشک ارزش عملیاتی زیادی را ایجاد کرده است.

موشک سجیل 2 نیز از سوخت جامد استفاده می کند همچنین این موشک 
از سرعت و دقت بیشتری در برخورد با هدف بهره برده و از عملکرد منحصر 
به فردی در سیستم ناوبری به نسبت دیگر موشک های زمین به زمین ایران 

برخوردار است.
موشــک های سوخت مایع با توجه به نیاز به شارژ شدن سوخت در مخازن 
پیش از پرتاب، زمان آماده سازی زیادی دارند. در این حالت امکان شناسایی 
موشــک پیش از پرتاب وجود دارد. برای رفع این مشــکل از ســالها پیش 
سیلوهای زیرزمینی برای پرتاب موشک های بالستیک در نقاط مختلف کشور 
ساخته شده که می توان موشک شارژ شده و آماده شلیک را تا چند ماه در 

آنها نگاه داشت. 
موشک  بســیاری، 
دوربرد  و  بالستیک 
سجیل را جزو اولین 
ایران  گزینه هــای 
پاســخ گویی  برای 
به هــر گونه تجاوز 
صهیونیستی  رژیم 
می  کشــورمان  به 
دانند، موضوعی که 
این موشک را بیش 
از پیش مورد توجه 
جهانیــان قرار داده 

است.
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استفاده می کند. این موشک قادر است اهداف مختلفی را تا شعاع نزدیک 
2000 کیلومتری با دقت باال هدف قرار دهد.

قــدر F در حداکثر برد خود قادر اســت اهــداف را در فاصله "1948 
کیلومتــری" و در حداقل بردش در فاصله "500 کیلومتری" هدف قرار 

دهد.
قــدر F ، 17 هزار و 458 کیلوگرم وزن داشــته و با طول 15 متر و 86 
ســانتیمتری و قطر یک متر و 25 ســانتیمتری، کاهکی معادل "640 

کیلوگرم" را حمل می کند.

در ســال های اخیر نیز یک بار، سپاه پاسداران انقاب اسامی دو فروند 
موشــک بالستیک که یکی از آنها قدر F بود را از کویر سمنان به سوی 
هدفی مشخص در دهانه اقیانوس هند شلیک کرد که طبق اعام سپاه، 
شلیک این موشــک در حالی که آمریکایی ها در منطقه حضور داشتند، 

موفقیت آمیز بوده است.
فاصله ای که نیروی هوافضای سپاه برای انجام آن آزمایش اعام کرده و 
تصاویر آن را هم منشــتر کرده بود، 1900 کیلومتر بود یعنی قدر F با 

موفقیت توانسته بود هدف مورد نظر را مورد اصابت قرار دهد.

   سپاه پاسداران موشک های کالس قدر را در سه نوع اچ، اف 
و اس در اختیار دارد که این موشــک ها با بردهای متنوع و دقت 

باال، قادرند اهداف را در فواصل مختلف هدف قرار دهند.
در دنیای امروز وقتی سخن از موشک های ایرانی به میان می آید، همگان 
ناخودآگاه موشــک بالستیک شــهاب 3 را در ذهن متبادر می کنند، اما 
قدرت موشــکی ایران، سال هاست که از موشک شهاب 3 فراتر رفته و به 

نمونه های پیشرفته تر رسیده است.
در نگاه اولیه به خانواده موشــک های بالستیک ایران، چشم به موشکی 
می خورد که ادامه نسل همان شهاب مشهور است یعنی موشک بالستیک 

دوربرد قدر.
این موشک ادامه تاش ها برای ارتقاء موشک شهاب 3 ایران بود که در دو 
نوع مختلف تولید انبوه شده است. قدرH و قدرF مهمترین موشک های 
بالســتیک کاس قدر هستند، البته ناگفته نماند که یک مدل گمنام به 
نام قدر S نیز در جمع موشک های قدر وجود دارد که اطاعات چندانی 

تاکنون درباره آن منتشر نشده است.
F موشک قدر

موشک بالســتیک قدر F ، یک موشک دوربرد است که از سوخت مایع 

قـــدر  
شهابی دیگر در آسامن 

بالستیک های سپاه پاسداران
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به لحاظ وزن و برد نیز، موشک قدر F اگر چه 2 هزار کیلوگرم از موشک 
شهاب 3 سنگین تر است اما در برد، حدود 800 کیلومتر بیشتر از شهاب 

برد دارد.
طول موشــک بالستیک قدر F نیز نسبت به شــهاب 3 تفاوت چندانی 
نداشــته و حدود "15 متــر" طول دارد. در مورد ســر جنگی نیز، وزن 
سرجنگی قدر F فقط 30 کیلوگرم کمتر از شهاب 3 است، یعنی "640 

کیلوگرم".

این نشــان می دهد که در تولید موشــک قدر F از تکنولوژی جدیدتری 
در سامانه ها استفاده شده است چرا که علی رغم افزایش قابل توجه برد، 

طول موشک و حتی وزن سرجنگی آن کاهش نیافته است.
H موشک قدر

اما قدر، فقط به نمونه قدر F دوربرد ختم نمی شــود بلکه نمونه دیگری 
هم از موشک بالستیک قدر تولید انبوه شده که قدر H نام دارد.

این موشک بالســتیک، بردی در حدود 1650 تا 1700 کیلومتر داشته 
و قادر اســت به خوبی اهداف را در این فاصله مورد اصابت قرار دهد. این 

موشک نیز از سوخت مایع بهره گرفته است.
درباره مشــوک بالستیک قدر اس نیز اطاعاتی منتشر نشده اما برد این 

موشک حدود 1350 کیلومتر است و از سوخت مایع بهره می برد.

امروزه با تاش های متخصصان کشورمان در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، نمونه های مختلف موشک بالستیک قدر )F، H و S( به کاهک های 

مختلفی از جمله باست و بارانی تجهیز شده اند.
نصب کاهک های بارانی روی موشک های بالستیک دوربرد قدر، به معنای 
این است که وقتی موشک باالی سر هدف برسد، کاهک موشک باز شده و 
بارانی از بمب های کوچک چندین کیلویی را در حجم باال در محیط گسترده 
می ریــزد. این کاهک ها برای زدن مواضع پهن شــده دشــمن، باندهای 
فرودگاهی، آشــیانه های فرودگاهی و جنگنده هــای روی باند و همچنین 
تجهیزات پدافندی و موشــکی پخش شده روی زمین کاربرد بسیار خوبی 
دارند. کاهک های باست نیز، همان کاهک های شدیداالنفجار هستند که 
با برخورد به هدف، یک انفجار با حجم آتش باال ایجاد کرده و خسارت باالیی 

به هدف وارد می کنند.

خلیج فارس
شکارچی شناورهای

 100 هزار تنی
   8 ســال از روز آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک 
فاتــح 110 می گذشــت و جای خالی یک نیــاز دیگر در نیروی 

هوافضای سپاه به وضوح دیده می شد.
متخصصان وزارت دفاع و جهاد خودکفایی ســپاه مدت ها بود که در پی 
تولید موشــکی بودند که بتواند اهداف متحــرک دریایی را مورد اصابت 
قرار دهد، موشــکی که این بار نه به صورت کروز، بلکه باید "بالستیک" 

عمل می کرد.
جمهوری اســامی ایران با در اختیار داشــتن موشک های کروز متعدد، 
در زمره دارندگان این موشک ها به شمار می رفت اما کروزهایی که برای 
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هدف قرار دادن اهداف ثابت و متحرک دریایی اســتفاده می شدند، چند 
عیب مهم داشــتند. اول اینکه، سرعت موشــک های کروز دریایی پایین 
هســتند که باعث می شود ســامانه های دفاع کروزی مانند فاالنکس به 
راحتی بتوانند این موشــک ها را مورد اصابت قرار داده و قبل از رسیدن 
موشــک کروز به شــناور ســطحی اعم از ناوچه، ناو و یا ناوشکن، آن را 

منهدم کنند.
دوم اینکه موشک های کروز دریایی اگرچه در سطح پایین حرکت کرده 
و بعضا رادارگریز هســتند، با این حال باز هم قابل شناسایی و رهگیری 

توسط رادارها هستند.
این دو معضل بزرگ باعث شــده بود که متخصصان کشــورمان به فکر 
تولید موشکی بیافتند که این دو معضل را نداشته و با موفقیت خود را به 

هدف ثابت یا متحرک در سطح دریا رسانده و آن را منهدم کند.
از ایــن رو در بهمن ماه ســال 1389، شــهید طهرانی مقــدم و نیروی 
هوافضای ســپاه یک فروند موشک بالستیک و مافوق صوت با نام "خلیج 

فارس" را با موفقیت تســت کردند تا یگان های نیروی دریایی ســپاه به 
اولین موشک بالستیک ضد کشتی تجهیز شوند.

این موشک که آن را عضوی از خانواده فاتح 110 می نامند، بردی معادل 
300 کیلومتر داشــته و با سر جنگی 450 کیلوگرمی و هدایت ترکیبی 

به هدف اصابت می کند.
این موشــک چون بالستیک عمل می کند و کوتاه برد محسوب می شود، 
مایل پرتاب و به صورت زاویه دار شــلیک می شود و پس از شلیک، از جو 

زمین خارج شده و خود را به باالی سر هدف می رساند.
موشک به محض رسیدن به باالی سر هدف، وارد جو زمین شده و فرآیند 
عمل ســامانه جستجوگر موشک فعال شــده و روی هدف قفل می کند، 

سپس با سرعت باالیی روی هدف فرود آمده و آن را منهدم می کند.
در مورد موشک های بالســتیک ضدکشتی، این نکته مهم است که اوال، 
بالستیک ها نسبت به کروزهای دریایی بسیار سخت تر شناسایی می شوند 
و ثانیا با ســرعت باالیی که دارند، احتمال انهدام آنها پیش از رسیدن به 

هدف بسیار کمتر است.

این موشک ها با توجه به برد مناسبی که دارند، به راحتی قادرند ناوهای 
غول پیکر هواپیمابر مستقر در خلیج فارس را با دقت باال هدف قرار داده 

و به آنها آسیب جدی وارد کنند.
ناگفته نماند که برخی ناوهای هواپیمابر با حدود 100هزار تن وزن، 4هزار 
خدمه و نیــرو، بیش از 70 فروند جنگنده، چندیــن بالگرد و تجهیزات 
دیگر را با خود حمل می کنند و اصابت تنها یک فروند موشک بالستیک 
ضدکشتی خلیج فارس به چنین ناوی، قطعا این ناو را ساعت ها به هدفی 
مناسب برای قایق های تندرو موشک انداز و استشهادی، پهپادهای رزمی 

و موشک های کروز تبدیل می کند.

    فاالنکس

    موشک خلیج فارس
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هرمز 1 نیز باید همچون فاتح 110 و خلیج فارس از کاهک جنگی 450 تا 
500 کیلوگرمی بهره ببرد.

مهمترین قابلیت موشک هرمز 1 این است که از آنجایی که رادارهای شناسایی 
برای پیداکردن اهداف خود از ارسال امواج به سوی اهداف و بازگشت آنها برای 
تعیین موقعیت هدف اســتفاده می کنند، هرمز 1 می تواند به محض برخورد 
امواج با موشک، این امواج را به مثابه هدف درنظر گرفته و به سوی مبدا آن، 

تغییر مسیر دهد.
غالبا رادارهایی که فراافق نگر هســتند یعنی رادارهایی که با ارسال امواج به 
ســمت الیه فوقانی زمین یعنی یونسفر اقدام به شناسایی اهداف می کنند و 
یا رادارهای سامانه های موشکی ضد بالستیکی مانند پاتریوت آمریکایی و یا 
رادارهای جستجوگر مســتقر روی ناوهای هواپیمابر و ناوشکن ها، شکارهای 

مناسبی برای موشک  ضدرادار هرمز 1 هستند.

در تســت های انجام شده، موشک هرمز 1 با موفقیت توانسته از فاصله 300 
کیلومتری یک کانتینر 20 فوتی را به صورت کاماً دقیق منهدم کند.

اما در ســوی دیگر میدان، برادری قدرتمند به نام موشک بالستیک هرمز 2 
ایستاده است. این موشک نیز همچون موشک بالسیک خلیج فارس، قادر است 

اهداف دریایی را با قدرت باال مورد اصابت قرار دهد.

   با رونمایی از موشــک های هرمز 1 و 2، زنجیره موشک های 
ضد کشتی ایران به خصوص در حوزه بالستیک ها، کامل تر از قبل 
شده و این موشک ها توان سپاه در مقابله با کشتی های جنگی را 

افزایش قابل توجهی داده است.
اردیبهشت ماه سال 93، حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا از یک 
نمایشگاه مهم بازید کردند. این نمایشگاه از آن جهت که دستاوردهای بسیار 

حساس و مهمی را به نمایش گذاشت، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود.
در این نمایشگاه برای نخستین بار چندین سامانه موشکی پدافندی، موشک 
کروز و موشک های دیگر و به خصوص پهپاد آرکیو 170 شکار شده و همچنین 

نمونه ایرانی آن، به نمایش در آمد.
اما در میان تمام دستاوردهایی که رونمایی شد، دو فروند موشک بالستیک ضد 
کشتی به نام های هرمز 1 و هرمز 2 نیز قرار داشت که روی یک النچر متحرک 

2 فروند نصب بودند.
هرمز 1، یک موشک بالستیک ضد رادار است که قابلیت انجام ماموریت در 2 
حوزه زمین به زمین و زمین به دریا را داراست. این موشک شباهت زیادی به 

موشک های خلیج فارس و خانواده فاتح 110 دارد.

برد موشک هرمز 1، 300 کیلومتر اعام شده و قادر است اهداف مدنظر خود 
اعم از سایت های راداری و اخالگرهای راداری – موشکی را شناسایی و با دقت 

باال مورد اصابت قرار دهد.
ویژگی های بیشتری از این موشک اعام نشده اما قاعدتا به دلیل شباهت های 
فروانی که در بدنه و اندازه این موشک با موشک های شبیه به آن وجود دارد، 

هرمز 1 و 2 
 تــکمیل زنجیره 

موشک های ضدکشتی
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این موشک بالستیک ضدکشتی، سرعتی معادل 4 الی 5 ماخ داشته و با توجه 
به شباهت بسیار زیادش به موشک خلیج فارس، احتماال با سر جنگی حدود 

450 کیلوگرمی به سوی هدف شلیک می شود.
برای اینکه متوجه شویم اصابت فقط یک فروند از این موشک ها به سطح یک 
ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس چه بایی بر سر ناو می آورد، کافی است 

به یک حادثه رجوع کنیم.
در ســال 1969 یک انفجار کوچک روی ناوهواپیمابر "یو اس اس اینترپرایز" 
باعت خسارات بسیار ســنگینی برای آمریکا شد. در این حادثه یک راکت با 
"سرجنگی 60 کیلوگرمی" براساس یک اشتباه روی عرشه ناو منفجر شد که 
همین انفجار کوچک منجر به مرگ 27 نفر و زخمی شدن نزدیک به 314 نفر 

و از بین رفتن حدود 15 جنگنده مستقر روی ناوهواپیمابر شد.
با این انفجار، خدمه ناو هواپیمابر برای ساعت ها مشغول خاموش کردن آتش ها 
و جلوگیری از خسارات بیشتر و جابجایی اجساد و زخمی ها بودند تا اینکه آتش 
سوزی دفع شد. اما حاال حساب کنید از مجموع ده ها فروند موشکی هرمز 2 که 
در صورت وقوع هرگونه تعرض از سوی آمریکایی ها به سوی ناوهای هواپیمابر 
این کشور شلیک خواهند شد، فقط یک فروند از این موشک ها به ناو اصابت 

کند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
در حادثه ای که در ســال 1969 برای ناو هواپیمابر یو اس اس اینتر پرایز رخ 
داد، فقط یک راکت با سر جنگی 60 کیلویی روی عرشه ناو منفجر شد اما حاال 
اگر فقط یک فروند موشک بالستیک ضدکشتی هرمز2 با کاهک 500کیلویی 
به عرشه ناو اصابت کند، تلفات آمریکایی های مستقر روی ناو که حدود 4هزار 
نفر می شــوند، جقدر خواهد بود و چه بایی بر سر حدود 70 فروند جنگنده 
و بالگردی که روی عرشــه مستقر است، با اصابت فقط اولین موشک هرمز 2 

خواهد آمد؟

    عرشه ناو هواپیمابر اینترپرایز

موشک قیام 
گزینه اول برای هدف قراردادن 
پایگاه های آمریکا در منطقه

   موشــک قیام بــا 800 کیلومتر برد، موشــکی بدون باله 
اســت که مخصوص هدف قــرار دادن پایگاه هــای آمریکا در 

منطقه تولید شده است.
ایران پس از گذشت حدود 25 سال )مقطع سال های 63 تا 89( از ورود 
به جمع تولیدکنندگان موشک اعم از بالستک و کروز در بردهای متنوع، 
حاال نیاز به یک موشــک جدید داشــت تا با آن بتواند در صورت وقوع 

جنگ، پاسخ مناسبی به آمریکا بدهد.
لذا باید موشکی طراحی می شد که متخصص زدن پایگاه های آمریکایی 
باشــد. برای این کار ابتدا باید گفته می شــد که این موشک حتما باید 
بالستیک عمل کند، یعنی از جو خارج شده و به محض رسیدن به باالی 

سر هدف، وارد جو شده و با سرعت باال خود را به هدف بکوبد.
لذا شــهید طهرانی مقدم و تیم موشــکی ایران، طراحی موشــکی را در 

دســتور کار قرار دادند که بتواند با دقت بــاال حداکثر تا 800 کیلومتر 
اطراف ایران را که مملو از پایگاه های نظامی آمریکا است را پوشش داده 

و این پایگاه ها را در صورت لزوم، با دقت باال هدف قرار دهد.
در این راســتا بود که جمهوری اسامی ایران این ایده را عملیاتی کرد و 
ســر انجام در 29 مرداد سال 89، موشکی جدید به نام "قیام" رونمایی 

شد.
این موشــک با "برد 800 کیلومتری" و اســتفاده از النچرهای متحرک 
خودرویی، ویژگی های یک موشک مناسب را داشت اما باید ویژگی های 
دیگری هم داشــته باشد که بتواند از دید رادارهای مستقر در پایگاه های 
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آمریــکا در منطقه بگریزد لذا این موشــک بدون بال طراحی شــد تا از 
انعکاس امواج راداری مصون بماند.

از نکات برجســته "قیام" تحلیل چگونگی مسیریابی و حرکت آن بدون 
وجود بال اســت که این مهم توســط یک تکنولوژی روز دنیا در موشک 

بالستیک قیام عملیاتی شده است.
موشک ها در یک مسیر مشخصی حرکت می کنند که اگر آن را یک بردار 
فرض کنیم، موشــک باید در همین خط ســیر، حرکت کرده و از آن به 
هیچ وجه منحرف نشود که این کار در موشک های با بال، توسط بال های 

موشک و بالک های پایدار کننده انجام می شود.

با دستیابی به فناوری پایداری موشک بدون بال های هدایت کننده ، این بال ها 
در موشک قیام 1 حذف شدند تا امکان شناسایی موشک توسط رادارها )اعم 

رادارهای فرا افق نگر و رادارهای سامانه های ضدبالستیک( کاهش یابد. 
همین تکنولوژی در ســال های اخیر در برخی پرنده های بدون سرنشــین 
آمریکایی به کار رفته است که منجر به افزایش توان رادارگریزی نیز شده است، 
چیزی که در مورد موشک بالستیک قیام نیز صدق کرده و این موشک را عاوه 
بر داشتن قابلیت بالستیکی، به قابلیت باالیی در رادارگریزی مجهز کرده است.

موشک قیام همچنین از سوخت مایع بهره می برد که احتماال در نمونه های 
به روز شده موشک قیام، امکان استفاده از شلیک موشک با استفاده از سوخت 

جامد نیز برای این موشک مهیا شده است.
موشک بالستیک قیام، ماموریت زمین به زمین داشته و کاهکی معادل 645 
کیلوگرم را با موتور تک مرحله ای به سوی اهداف مورد نظر )حداکثر تا 800 

کیلومتر( هدایت می کند.
تکنولوژی های به کار رفته در موشک قیام به حدی پیشرفته و مهم بود که سید 
مهدی فرحی رئیس وقت ســازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع در آن زمان 
درباره این موشک گفته بود: "تجربه 25 ساله صنعت دفاعی کشور در عرصه 

هوافضا، در این موشک خاصه شده است."
این موشــک در سال های اخیر عاوه بر اینکه می توانست با کاهک جنگی 
باست یا شــدید االنفجار به اهداف حمله ور شود، به کاهک های بارانی نیز 

مجهز شده است.

کاهک های شدیداالنفجار قابلیت این را دارند که برای هدف قراردادن نقاط 
تجمع و یا مکان های ضدحریق همچون آشیانه جنگنده ها، مورد استفاده قرار 
گیرند و کاهک های بارانی نیز قادرند بارانی از موشک های کوچک چند کیلویی 
را بر ســر اهداف پهن شــده ای مثل مواضع پهن شده در یک منطقه وسیع، 
باندهای فرودگاه ها، پایگاه های وسیع دشمن ریخته و آنها را با دقت باال هدف 

قرار دهند.
نیروی هوا فضای ســپاه با در اختیار داشــتن چنین موشکی که کار به 
روزرســانی و تولید نمونه های دیگری از آن در حال انجام است، امروزه 
می تواند در صورت وقوع هر نوع جنگی، غالب پایگاه های متعلق به آمریکا 

در منطقه را با دقت هدف موشک های قیام قرار دهد. ام
 قی
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با در نظر گرفتن جمعیت شهرهای کوچک اطراف این دو شهر، جمعیت 
شان به حدود 4 و نیم میلیون نفر می رسد.

 ضربات مهلک به تالویو و حیفا
یکی از مهترین و شاید اصلی ترین راه هایی که منجر به "با خاک یکسان 

   حیفــا و تالویو به عنوان پایتخت اقتصادی و سیاســی رژیم 
صهیونیســتی از اهمیت فوق العاده ای در ادامه حیات این رژیم 
برخوردار هستند. در این دو شهر، اهدافی وجود دارد که هدف 
قرار گرفتن شــان، حتمــا در  ادامه حیات این رژیــم خلل ایجاد 

خواهد کرد.
مرکز اســناد انقاب اسامی - "گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی، ما 
را تهدید هم می کننــد؛ تهدید به حمله ی نظامی می کنند؛ اما به  نظرم 
خودشــان هم می دانند و اگر نمی دانند، بدانند که اگر غلطی از آنها سر 
بزند، جمهوری اســامی »تل آویو« و »حیفا« را با خاک یکسان خواهد 
کرد"؛ این جمله بســیار مهم را حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم 
کل قوا در سخنرانی ابتدای سال 92 در حرم مطهری رضوی بیان کردند.

این ســخنان، در محافل خبری بازتاب بســیار زیادی یافت و نشان داد 
که جمهوری اســامی ایران در دادن پاسخ مناسب به صهیونیست ها در 
صورت هر گونه حماقت علیه کشورمان، مصمم و با برنامه است اما برنامه 

برای زدن تاویو و حیفا چیست؟
"تالویو" قلب سیاسی و "حیفا" 

قلب اقتصادی رژیم صهیونیستی
رهبر معظم انقاب در سخنرانی شان، فرمودند که تاویو و حیفا با خاک 
یکسان خواهد شد اما اینکه چطور می توان این کار را انجام داد، نیازمند 
فرصت و زمان مناســب تری است اما به اجمال، یکی از راه های عملیاتی 

شدن چنین تهدیدی را بیان می کنیم.
تاویو و حیفا شهرهایی هستند در غرب سرزمین اشغالی و در کرانه های 
دریــای مدیترانه. تاویو با حدود 400 هزار نفر جمعیت و حیفا با حدود 
300 هزار نفر جمعیت، روی هم حدود 700 هزار نفر جمعیت دارند که 

حیفا و تالویو 
اولویت بالستیک های ایران 
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شــدن" یا نابودی کامل شهرهای حیفا و تاویو می شود، هدف قراردادن 
این شهر با موشک های دوربرد بالستیک است.

جمهوری اســامی ایران از سال ها پیش با همت شهید طهرانی مقدم و 
تیم موشکی اش، موشک های بالستیکی در اختیار دارد که می توانند نقاط 
مختلف سرزمین های اشغالی را هدف قرار دهد که در این بین، شهاب 3 

مشهورترین این موشک هاست.
اما پرتاب موشــک های بالستیک قطعا بی هدف نخواهد بود چرا که باید 
در صــورت وقوع هر جنگی، تاویو و حیفا نابود شــوند و این به معنای 

نابودی رژیم نامشروع صهیونیستی است.
برای نمونه می توان چندین مرکز سیاســی و اقتصادی در شهرهای حیفا 
و تاویو را در همان ســاعت نخست هدف قرار داد تا در همان روز اول، 
هرج و مرج ناشی از موشک باران مراکز حساس و همچنین از بین رفتن 
امنیت عمومی در این شــهرهای بسیار مهم، موجودیت اسرائیل خود به 

خود مورد تهدید جدی قرار گیرد.
بــه طور مثال، "کنســت" و "وزارت امور خارجه اســرائیل" و همچنین 
ســاختمان دولت این رژیم در "تاویو" واقع شــده و می توان به عنوان 

اهداف اولیه استفاده کرد.
در شهر حیفا اما مراکز به مراتب مهمترین وجود دارد که نه تنها اقتصاد 
این رژیم را تهدید جدی می کند، بله جان هزاران صهیونیست و شهرک 

نشین را نیز از بین خواهد برد.
 پتروشیمی حیفا؛ هدف اول

در وهله اول؛ می توان به "پتروشــیمی حیفا" اشاره کرد. مجتمع عظیم 
پتروشــیمی حیفا در کرانــه غربی دریای مدیترانه واقع اســت و روزانه 
محصــوالت متنوع پتروشــیمی را تولید می کند که یکــی از مهمترین 

محصوالت این مجتمع، ماده کشنده و سمی آمونیاک است.

در خــال جنگ 33 روزه، حزب اهلل لبنان تهدید کرده بود که این مرکز 
پتروشــیمی را هدف قرار خواهد داد که با اتمام جنگ، دست به این کار 
نزد، اما همین تهدید موجب ترس و وحشــت صهیونیست ها از احتمال 

هدف قرار گرفتن این مجتمع در جنگ های آینده شد.
بر همین اســاس بود که بعد از جنگ 33 روزه، شــهرداری حیفا از یک 
شرکت انگلیســی درخواست کرد که گزارشی پیرامون خطرات احتمالی 
پس از انفجار مخازن آمونیاک این شــهر را بررسی کند. در گزارشی که 
این شــرکت انگلیســی تهیه کرد، چنین تخمین زده شده بود که ایجاد 
آتــش در مخزن آمونیاک حیفا به ایجاد ابر ضخیمی از دود منجر خواهد 

شد که مجموعا حدود "16 کیلومتر" را در بر خواهد گرفت.
نتایج تحقیقات در این باره نشان داده بود که نه تنها با هدف قرار گرفتن 
این مجتمع شهر حیفا در خطر بزرگ قرار خواهد گرفت، بلکه شهرهای 

اطراف از جمله عکا نیز با خطر جدی مواجه می شود. 
البته همان زمان پروفســور عاموس ناطواع از مؤسسه علوم تکنولوژیک 
تخنیون نیز در گفتگو با "روزنامه معاریو" فاش کرده بود: "طی مباحثاتی 
که در اواخر دهه 90 میادی رخ داد، چنین تخمین زده شــده که عدد 
کشــته و زخمی های آتش گرفتن مخازن آمونیاک حیفا، حدود 70 هزار 

نفر خواهد بود."
 تیر دوم به قلب تجاری حیفا

عــاوه بر پتروشــیمی حیفا، هدف قــرار گرفتن بندر حیفــا به عنوان 
مهمترین محل صادرات محصوالت اســرائیلی در حوزه پتروشیمی، نرم 
افزاری و سخت افزاری و همچنین محصوالت خوراکی و دامی، می تواند 

خسارت بسیار بزرگی به این رژیم وارد کند.

بهتر اســت بدانید که ساالنه میلون ها دالر از این بندر توسط کشتی های 
تجاری، محصوالت صادراتی تولید شده در سرزمین اشغالی و یا محصوالت 
کشــورهای دیگری همچون یونان، ترکیــه، اردن و . . . به نقاط مختلف 
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صادر می شود و خدشه به امنیت این بندر و حتی نابودی بخش هایی از آن، 
قطعا ضربه ای مهلک به اقتصاد اسرائیل وارد می کند.

** تیغ روی "شاهرگ اسرائیل"
اما از همه مهمتر، حیفا میزبان شرکتی بسیار مهم در خود است که مرتبط 
با تمام ســرزمین های اشغالی اســت. دفتر کنترل مرکزی برق سراسری 
اسرائیل موســوم به "یافا" )The Jaffa Electric Company( در 

این شهر واقع است.
این مرکز، وظیفه مهم کنترل توزیع برقی که توسط 17 سایت دیگر که در 
نقاط مختلف ســرزمین های اشغالی مشغول تولید برق هستند را بر عهده 
دارد و باید این برق تولید شده با مدیریت این مرکز یعنی "یافا" در سراسر 

سرزمین های اشغالی فلسطینی توزیع شود.
این یعنی شــریان اصلی که هدف قرار گرفتنش تمام نقاط و شــهرهای 
اسرائیل را با مشکل جدی و هرج و مرج ناشی از خاموشی گسترده، مواجه 

می کند. به غیر از این 3 هدف اصلی، در شهر حیفا اهداف مهم دیگری از 
جمله "ماتام" یا همان مجتمع تولید سخت افزار و نرم افزار و راه آهن حیفا 
که این شهر را به تاویو و شهرهای دیگر در اطرافش وصل می کند وجود 

دارند که می توانند اهداف مناسبی برای موشک باران های اولیه باشند.
همانطور که "عاموس یادلین" رئیس ســابق اطاعات ارتش اســرائیل در 
آخرین مواضعش گفته بود: "زمان مورد نیاز برای رسیدن موشک از تهران 
به تل آویو تنها 7 دقیقه است"، این 8 هدف اصلی، به راحتی می توانند در 
همان ساعت اولیه مورد اصابت "حجم انبوه" موشک های بالستیک ایرانی 

قرار بگیرند.
حجم انبوه شــلیک موشــک برای زدن ضربه کاری به تاویو و حیفا، این 
معنا را نمی دهد که شــلیک موشک بالستیک به صورت مستقیم از سوی 
ایران، تنها راه اســت چرا که راه ها و گزینه های دیگری نیز وجود دارد که 

اسرائیلی ها آنها را خوب می دانند. 

فاتحان قله نقطه زنی  
"110 و 313" تیرهای خالص

 بر پیکر دشمن
   نیروی هوافضای سپاه با در اختیار داشتن انواع مختلفی 
از موشــک های فاتح 110 و موشک 313، قادر است اهداف 
خــود را در فواصل 300 و 500 کیلومتری با دقت باال هدف 

قرار دهد.

مرکز اسناد انقاب اسامی -  در اوایل دهه 80 شمسی، ایران با آزمایش 
یک فروند موشک جدید عما وارد باشگاه  کشورهای دارنده موشک های 
ســوخت جامد شــد. "فاتح 110" نام موشــکی بود که به همت جهاد 
خودکفایی ســپاه پاسدران و سردار شــهید طهرانی مقدم ساخته شد و 

ایران اسامی را وارد عرصه جدیدی از تولید موشک ها کرد.
موشــک بالستیک فاتح 110، یک موشک بالســتیک مایل پرتاب است 
کــه تاکنون چند نمونه از آن با حداکثر برد 300 کیلومتر ســاخته و به 

یگان های موشکی نیروی هوافضای سپاه تحویل داده شده است.
نسل اول از موشک های فاتح 110 با بردی حدود 250 کیلومتر در سال 
81 با موفقیت تســت شده و با گذشــت زمان، نمونه های جدیدتر این 
موشک نیز توســط متخصصان و کارشناسان صنایع موشک سازی سپاه 
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 D-110 و فاتح C-110 فاتح ،B-110 فاتح ،A-110 تولید شــد. فاتح
نمونه های اصلی این موشک هستند. کار بر روی این موشک ها همچنان 
ادامه دارد و پروژه به روز رسانی موشک های کاس فاتح 110 از سالیان 
گذشــته به منظور ارتقاء نمونه های موجود و دستیابی به نسل جدیدتر 

این موشک ها با قوت در حال پیگیری است.

اواســط مردادماه ســال 91 که نســل چهارم این موشک ها رسما تست 
و رونمایی شــدند، بسیاری از شــبکه های خبری جهان خبر تست این 

موشک را مخابره کردند.
آن زمان، تلویزیــون الجزیره اعام کرد: "قدرت نظامی ایران در حال رو 
شدن برای جهان است و نیروهای مسلح ایران و سپاه در حال نشان دادن 

عضات نظامی خود به جهانیان و منطقه هستند".
موشک بالســتیک فاتح 110، جزو اولین نمونه از موشک های بالستیک 
ایران است که با سوخت جامد کار می کند. به کارگیری سوخت جامد در 

موشک های بالستیک چند خاصیت مهم دارد.
یک موشــک بالستیک یا هر نوع موشک دیگر، برای اینکه بتواند به پرواز 
در آید نیاز به اشــتعال سوخت دارد تا با مشتعل شدن سوخت و خروج 
گازهای احتراق یافته از انتهایی ترین بخش موشک یعنی موتور، موشک 

به پیش حرکت کند.
در این قاعده هر چه موشــک ســبک تر باشد، ســرعت بیشتری خواهد 
داشت اما در مورد موشــک های وزن باال که غالبا دوربرد هم هستند، از 
موتورهای جدیدتر و به روزتری برای شتاب دهی بیشتر استفاده می شود. 
ضمن اینکه، اســتفاده از ســوخت های جامد به جای سوخت های مایع 
قدیمی، مدت زمان اشــتعال ســوخت را افزایش داده و با افزایش زمان 
اشــتعال، برد موشــک و حتی در بردهای ثابت، سرعت موشک افزایش 

قابل توجهی می یابد.
در حال حاضر معموال در صنایع موشــکی و نظامی، اکثر برای به حرکت 
در آوردن این موشــک ها از ســوخت جامد استفاده می شود اما در مورد 
موشــک های ماهواره بر و فضاپیماها، بیشــتر از ســوخت مایع استفاده 

می شود.

موشــک فاتح 110 شباهت بسیاری به راکت های زلزال دارد اما در دقت 
اصابــت به هــدف، راکت های زلزال به گرد پای موشــک فاتح 110 هم 

نمی رسند.
موشــک فاتح 110 موشــکی نقطه زن با خطای زیر 10 متر اســت که 
این یکــی از مهمترین ویژگی های این موشــک به شــمار می رود. این 
موشک قادر است با طول 8 متر و 86 سانتیمتری خود، سر جنگی 500 
کیلوگرمی را حمل کند. وزن مســلح این موشک هم در مجموع حدود 

3600 کیلوگرم است. 
این موشــک از جمله موشــک های هدایت پذیر ایرانی است که این یکی 
از دیگر ویژگی های تمایزبخش فاتح 110 با راکت های زلزال می باشــد. 
فاتح 110 از هدایت اینرسی بهره برده و از  تکنولوژی های جانبی هم در 

هدایت موشک بهره می برد.
فاتح 110 از موتــور تک مرحله ای برخوردار بوده و زمین به زمین عمل 

    موشک فاتح 313
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می کند و قادر اســت اهداف زمینی و دریایی ثابت، نقاط تجمع دشمن، 
مراکز فرماندهی، سایت های موشــکی، زاغه های مهمات، رادارها و سایر 
اهداف مورد نظر را به صورت نقطه ای مورد هدف قرار داده و منهدم کند.

ســاخت و تولید انبوه چنین موشــکی در انــواع مختلف موجب حیرت 
بسیاری از کارشناسان موشکی شده است، موشکی که به عنوان شاهکار 

شهید حسن طهرانی مقدم و تیم موشکی اش نامیده می شود.
امــا فاتح 110، یک برادر بزرگتر هم پیدا کرده اســت که فاتح 313 نام 
دارد. فاتح 313، عضو جدید خانواده موشک های فاتح است که امسال و 

همزمان با 31 مرداد )روز صنعت دفاعی( رونمایی شد.
فاتح 313 در میان خانواده موشک های فاتح از همه برد بیشتری داشته 
و قادر اســت اهداف خود را در فاصلــه 500 کیلومتری، نقطه زنی کند. 
این موشــک برخاف 4 برادر کوچکتر خود که از سوخت جامد استفاده 

می کنند، از "سوخت جامد مرکب" بهره می برد.
شــیوه عمل این نوع از سوخت ها این گونه اســت که در بخش انتهایی 
موشــک که محفظه احتراق و ســوخت قرار دارد، برخاف سوخت های 
جامد معمولی، سوخت با ماده اکسیدکننده ترکیب شده و نهایتا ترکیبی 

از ســوخت و ماده اکســیدکننده به صورت بلورهای کوچکی شروع به 
احتراق کرده و با احتراق آن، موشک به حرکت در می آید.

یکی از مهمترین مزایای استفاده از این نوع از سوخت ها، ایجاد پایداری 
بیشــتر در زمان پرواز موشک است چرا که در مورد موشک های سوخت 
جامــد، معموال ناپایداری هــای زیادی در طول پرواز موشــک به دالیل 

مختلف در احتراق موشک به وجود می آید.
وزارت دفاع درباره استفاده از تکنولوژی خاص در بدنه موتور موشک های 
سوخت جامد مرکب، خبری منتشــر نکرده اما جمهوری اسامی ایران 
یکــی از 10 تولیدکننده "الیاف کربن" در ابعاد صنعتی و نظامی اســت. 
یکی از مهمترین بخش هایی که می توان از این الیاف ها اســتفاده کرد در 
طراحی بدنه های ســبک در موتور سوخت جامد مرکب موشک ها است 
که احتماال در مورد این موشک نیز از این تکنولوژی استفاده شده است.

با دســتیابی ایران به موشک نقطه زنی که بالستیک عمل می کند و قادر 
اســت اهداف را در فاصله حداکثر 500 کیلومتری با دقت باال هدف قرار 
دهد، ایران قدرت خود در حوزه موشکی )تولید و به کارگیری( را افزایش 

چشمگیری داده است.
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موشک
 بالستیک
 عمـاد

   موشک بالستیک "عماد"، نمونه ارتقا یافته موشک 
"قدر" اســت که دارای برد 1700 کیلومتر و سر جنگی 

جدا شونده است.
عماد، اولین موشک دوربرد ایرانی است که تا لحظه اصابت موشک به 
هدف، سرجنگی آن قابل هدایت بوده و از این حیث، موشک بسیار 
دقیق بوده و خطای بسیار کمتری نسبت به موشک هایی دارد که 
ســر جنگی غیرهدایت شونده دارند. قرار است که تکنولوژی به کار 
رفته در موشک عماد، در موشک سجیل 2 که یک موشک سوخت 
جامد است نیز به کار رفته و این دقت این موشک نیز باال برود. به 
نظر می رسد که تکنولوژی به کار رفته در سر جنگی موشک عماد، 
نمونه ارتقا یافته از تکنولوژی به کار رفته در موشک های کاس فاتح 

110 باشد.
موشک عماد یک موشک بالستیک سوخت مایع است با ماموریت 
زمین به زمین است که می توان با توجه به تکنولوژی به کار رفته 
در هدایت این موشک، آن را بهترین و دقیق ترین موشک بالستیک 

دوربرد ایرانی دانست.
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موشک
 بالستیک
ذوالفقار
   موشک بالستیک "ذوالفقار" بعد از 4 موشک سری 
فاتح 110، موشک های هرمز 1 و 2، موشک خلیج فارس 
و موشک فاتح 313، نهمین عضو از خانواده موشک هایی 

است که امروز در دنیا بسیار مشهور هستند.
موشک ذوالفقار، یک موشک سوخت جامد مرکب و در واقع سومین 
موشک ایرانی بعد از موشک های فاتح 313 و موشک سجیل است 

که از این سوخت ها بهره می برد.
"ذوالفقار" دارای بردی معــادل 700 کیلومتر بوده و از این حیث، 

دوربردترین موشک در خانواده بزرگ فاتح است.
ذوالفقار، سر جنگی بارانی داشته و می تواند اهداف و مواضع پخش 
شده روی زمین، باندهای فرودگاهی و . . . را با دقت باال هدف قرار 
دهد.این موشــک در 31 شهریور ماه امسال و همزمان با آغاز هفته 
دفــاع مقدس، اولین بار در بندر عباس و در جریان یک رژه نظامی 

رونمایی شد.
ذوالفقار، موشــکی بالستیک با ماموریت زمین به زمین است که از 
یک النچر مایل پرتاب، شلیک شده و با موتور تک مرحله ای به سوی 

هدف، روانه می شود.
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