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به روايت رسدار نامي« :همزمان با انجام عملياتهاي مقابله به مثل موشيك
و با پيگرييهايي كه خود رسدار مقدم داشتند ،در اواخر جنگ به يك سامانه
موشيك و راكت ساخت داخل دست پيدا كرديم به نام راكت نازعات ،كه
بردش بني  80تا  120كيلومرت است و با تالشهايي كه انجام داده بودند
به  150كيلومرت رسيده بود .از داليل طراحي و ساخت اين سامانه ،كمك
در كنار موشك اسكاد بود كه بتواند با يك نواخت تري باال قدرت مقابله با
جنگ شهرها را داشته باشد .موشك اسكاد ،موشك گران قيمتي است و به
لحاظ آمادهسازي و كم و كيف پرتاب براي اهداف خاص استفاده ميشود.
ما بعضا اهدايف داشتيم با ابعاد گسرتده كه حتام نياز به دقت يا قدرت
انفجار زياد داشت ،منتها تنها سامانهاي كه داشتيم همني اسكاد بود و لذا از
هامن مقطع ،همزمان با فعاليت تحقيقايت جهت ساخت موشكهاي اسكاد،
ساخت سامانههاي ارزان قيمت و داراي قدرت مانور باالتر نيز آغاز شد ،تا
بتوانيم بعيض از اهدايف را كه ارزش و اهميت چنداين ندارد با آن سامانه
مورد اصابت قرار بدهيم .هامنجا تالش و پيگريي براي ساخت و توليد موشك
نازعات در اولني قدم طرحريزي شد و در دستور كار قرار گرفت كه ما در
پايان جنگ ،يعني اواخر سال  1366موفق شديم به اين سامانه دست پيدا

گزیدهای از سخنراني سردار شهيد تهرانيمقدم در سال  1387در جمع
پيشكسوتان توپخانه و موشكي سپاه:

« ...برتري ارتش در دو بخش بود ييك در بخشهاي
هوايي و هوانريوز و ييك توپخانه ،ارتش حارض نبود
تحت هيچ رشايطي اين برتري را از دست بدهد و
وارد شدن ما به عرصه برتري ارتش خط ممنوعهاي
بود كه در آن زمان ،شهيد صياد شريازي با همت
و مردانگي و افق بلندي كه داشتند اين سد را
شكستند و ما از كانال شهيد صياد شريازي وارد
عرصه توپخانه شديم و به دستور شهيد صياد شريازي وارد ارتش شديم و اولني دوره عايل
توپخانه را آموزش ديديم و با مفاهيم توپخانه آشنا شديم.
شهادت

رسدار حسن تهراينمقدم تا روز آخر عمر نيز در ایجاد
یک توان علمی و دانشی پایه و زیر بنایی مشغول
کارهای علمی و تحقیقاتی بود و در روز شهادتش در
پادگان امرياملومنني(ع) شهرستان مالرد در حايل که براي
آزمايش موشيك ،آماده ميشد ،بر اثر انفجار زاغه مهامت،
به ياران شهيدش پيوست.
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روايت رسدار «عباس خاين آراين» جانشني فرمانده توپخانه و موشيك نريوي زميني
سپاه ،از اين اتفاق بدين ترتيب بود« :درست است كه وزارت دفاع به عنوان
واحد پشتبياين كننده نريوهاي مسلح در بحث ساخت موشك «شهاب  »3وارد
ميشود ،اما عمده كارهاي تحقيقايتاش را شهيد مقدم انجام داده بود .اين شهيد
عزيز عقيده داشت نبايد چيزي را ديگران بسازند و بعد آن را به ما بدهند .به
عبارت ديگر ميگفت اگر نريوهاي مسلح ما درك كردند بنابر نوع تهديد به چه
ابزاري براي مقابله نياز دارند ،بايد براي توليد آن گام بردارند .زيرا متخصصان
داخيل كشورمان از توامنندي و قدرت عمل بسيار بااليي برخوردار هستند».
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مجموعه اسناد مشاهیر:
سند دوم-رسدار شهید حسن طهرانی مقدم
تدوین و نرش:
نرشیه دانشجویی رساج

سردار شهید حسن طهرانی مقدم:
در بازدیدی که رهرب معظم انقالب از مجموعهی تشکیالت جهاد
خودکفایی سپاه داشتند که زیر نظر حاج حسن آقا اداره میشد.
دستی بر شانهی این شهید گذاشتند و فرمودند:
«تاکنون هر قولی را که حاج حسنآقا به ما داد ،وفا کرد»

صاحب امتیاز:
نهاد منایندگی مقام معظم رهربی در دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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مسئوليت تطبيق آتش خمپارهاي سپاه در قرارگاه كربال در
عمليات طريقالقدس؛ آذر 1360

حاج حسن بعد از عمليات ثامناالمئه ،متوجه ضعف آتش پشتيباين خودي
مستقر در خطوط مقدم جنگ شد .،مدتها روي اين موضوع فكر كرد و
رسانجام در پاييز  1360طرح ساماندهي آتش پشتيباين (خمپارهاندازها)
را به صورت سنجيده و مدون تقديم حسن باقري كرد.
نامه را محسن رضايي(فرمانده وقت كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي)
امضا كرد و تحويل حسن باقري داد و حسن باقري آن را به حسن مقدم
داد.
حاج حسن نامه تايپ شده را خواند و ديد طرح خودش درباره ساماندهي
خمپارهاندازها به منظور پشتيباين از نريوهاي پياده است.در نامه خطاب
به فرماندهان قرارگاه قدس ،نرص ،فجر و فتح سپاه در جبهههاي جنوب
آمده بود« :برادر حسن مقدم به عنوان فرمانده پشتيباينكننده آتشهاي
خمپارهاي سپاه معريف ميشوند؛ الزم است با او همكاري كنيد».

انتصاب به عنوان فرمانده موشكي نيروي هوايي سپاه؛ شهريور
1364

رسدار محسن رضایی:
«جنگ شهرها كه آغاز شد ،صدام به شدت
شهرهاي ما را با موشك و مبباران هوايي
مورد حمله قرار ميداد و فشار خييل زيادي
روي ما ميآمد .من يك روز برادر محسن
رفيقدوست را كه مسئول لجستيك سپاه
بود خواستم و گفتم ما چارهاي نداريم جز
اينكه جواب موشكها را با موشك بدهيم،
لذا ايشان را فرستاديم سوريه و ليبي و در
آخر جنگ هم كره شاميل .بعد ديدم بايد
ساماندهي موشكها را خودمان انجام دهيم .بعد از مشورت با برادران رشيد،
صفوي و شمخاين به اين نتيجه رسيدم كه فرد مناسب براي اين كار حسن
تهراين است .ايشان را فراخوانديم و گفتيم توپخانه را بسپار به شفيعزاده و
خودت با تيمي از دوستانت يگان موشيك را تشكيل دهيد .ايشان كمي به
من نگاه كرد و چيزي نگفت .بعدها برادر جعفري مسئول زرهي سپاه به من
گفت در سوريه كه بوديم حسن به من گفت :برادر محسن از من خواسته
تيپ موشيك تشكيل بدهم .توپخانه را ميشد كاري كرد ،ويل موشكها خييل
پيچيدهاند .به هر حال بايد با توكل اين كار را انجام دهيم».

صدام كه كامال غافلگري شده بود اعالم كرد كه انفجار نايش از خرابكاري بوده وايران موشيك
در اختيار ندارد.
موشك بعدي در بانك رافدين بغداد فرود آمد تا جايي براي انكار باقي منايند .با ادامه
رشارتهاي صدام ،سه موشك ديگر در هامن ماه به بغداد پرتاب شد.
دستيايب ايران به توان موشيك كه ابتدا با خريد ودر ادامه با ساخت صورت گرفت و حاصل
ش يبوقفه و شبانهروزي حسن و يارانش بود موجب كنرتل دامنه حمالت صدام به شهرها
تال 
و مناطق مسكوين شد.
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پايهگذاري قدرت
موشكي
روايت برادر شهيد از شكلگيري توپخانه سپاه پاسداران

برخی دوستان زمانی که شنیدند یک جوان متعهد به عنوان فرمانده
توپخانه انتخاب شده ،خندیدند و برخی هم به متسخر گرفتند و گفتند
که نه توپی وجود دارد و نه توپخانهای ،اما برای توپخانه فرمانده
گذاشتهاند
تاسيس توپخانه سپاه؛ 1361

شهيد حسن طهراينمقدم اين اتفاق را اينگونه روايت ميكند« :عمليات
فتحاملبني متام شد .من در سپاه شوش وقتي گزارش را به آقا رشيد
ميدادم ،ديدم آقا رشيد باخنده ميگويد«مقدم برو توپخانه سپاه را
سازماندهي كن .برو رساغ توپخانه».
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بعد از عمليات خيرب به شفيعزاده
گفت با وجود تو و بچههاي
توپخانه ديگر نيازي به حضور
من نيست ومن بايستي بروم
دنبال موشك تا دست امام در
برابر توحش صدام خايل نباشد.
او با انتخاب تعدادي از برادران
توپخانه به رساغ رسالت جديد
خود رفت و يك سايل طول نكشيد كه اولني موشك ايران در تاسيسات نفتي
كركوك فرود آمد (اسفند .)1363
3

بعد از عمليات والفجر  8و قبل از كربالي  ،4ليبياييها در همكاري موشيك كارشكني كردند
و ما توان جواب دادن نداشتيم .ما در  20مرداد  ،1365پااليشگاه نفتي الدوره عراق را
زديم .در اين مقطع پنج موشك زديم ويل به دليل كارشكني ليبياييها  35روز توان پاسخ
نداشتيم .ليبياييها  38ايراد روي سكوي قطعات گذاشته بودند .بعيض از قطعات همزمان
با مذاكرايت از كره شاميل وارد شد.
به روايت محسن رضايي« :قذايف فكر كرده بود با دادن تعدادي موشك ميتواند دل مارا
به دست بياورد و امام بعد از گذشت چند سال از انقالب به او اجازه مالقات ميدهد
كه به ايران بيايد ،بنابراين چندين موشك به همراه النچر پرتاب و تعدادي كارشناس را
به ايران فرستاد .همني كه ما مشغول كار با آنها شديم ،شنيديم كه پادگاين كه برايشان در
نظر گرفتهايم را ترك كردهاند و به همراه قطعايت از موشكها به سفارت ليبي رفتهاند ،به
طوري كه منيتوان از موشكها استفاده كرد .حسن و تيمش ظرف دو ماه اين موشكها
را عمليايت كردند و به محض اينكه عراق موشك زد ،ما هتل الرشيد را كه محل تجمع
ديپلامتها بود زديم».
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