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از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان انجام
وظیفه در این مهم را دارند ،درخواست میکنم ازثبت و ضبط
جزئیات این دوران غفلت نكنند و این گنجینه تمام نشدنی را برای
آیندگان به ودیعه بگذارند.
امام خمینی (ره)

میخواهم بگویم که این جنگ یک گنج است .آیا ما خواهیم
توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال جنگ ،بایستی
تاریخ ما را تغذیه کند.
مقام معظم رهبری ،حضرت آیت اهلل خامنه ای

۱

همكاران

سرتیپ 2ستاد نجاتعلی صادقیگویا

بازبینی ،مرتب سازی ،ویرایش ،نشر

ستوانسوم محمد برزگر

حروفنگاری

گروهباندوم میثم ساجدی

حروف نگاری و صفحهآرایی

کارمند حامد خدمتی

طرح جلد

۱

معارف جنگ
«معارف جنگ» مجموعهای از یافتهها ،ذخایر و دست آوردهای جبهههاای نبارد حااق علیااه
بااطل اسات كه خداوند متعال به پاس فداكاری ها ،ایثارگریهاا و بركات خاون شاهدای واممقاا ،
نصیب رزمندگان اسال نماوده و از سیناههای جوشان آنها به سینههای پاك و تشنة نسال جاوان
انقالب اسالمی منتقل میگردد.
«هیئت معـارف جنـگ» از پاییاز سال ،۱۱7۱با تصویب حضرت اما خامنهای و بنیاانگااااری امیاار
سارافاراز ارتش اساال «شهید سپهبد علی صایادشایرازی» و حمایاتهاای ماادی و معناوی مقاا مع ا
رهبری و فرماندهی كل قوا ،این رسالت مه را با روحیه متعالی بسیجی برعهده گرفته و مفتخر اسات كاه باا
الهاا از كال ناورانی خداوناد متعاال مبنای بار «وَالااايین جااهاادوا فنیناا لنهادنینهُ سُابُلنا وَ انن ام لمَا َ
المُحْسننیِن» ،با صداقت و تالش دستهجمعی در این وادی مقدس گا نهاده و این رسااالت افتخااارآمیااز را
كاه با گارایش «پژوهشی ا فرهنگی ا عملیاتی و آموزشی» شكل گرفته است ادامه دهاد و در ایان راه امیاد
به لطف و یاری خداوند متعال دارد.
شیوه كار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهههای نبرد از سال  7۱تا سال  7۱بادین
ترتیب باوده اسات كه براساس زمان و مكان هار عملیاات ،جمعای از رزمنادگان اساال كاه در آن
عملیات نقش مهمی را برعهده داشتاهاند باه مناطقاه عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطارات
خاود در صحناه نبارد و بارداشات هاای تحاریااری ،صاوتی و تصاویری ،مجموعاهای از حقاایق و
واقعیتهاای تلاخ و شیرین را گردآوری نموده است.هیئت معاارف جناگ از ساال  7۱تاا ساال ۱۱
تعداد  ۱۱0عنوان كتاب مستند درباره وقای هشت سال دفاع مقدس منتشر نموده است.
آموزش معارف جنگ نیز از سال  ۱۱7۱به صورت ن ری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان
سال ۱دانشگاه افسری اما علی (ع) نیروی زمینی و از سال  ۱۱۱2برای كلیه دانشگاههای افسری
زمینی ،هوایی ،دریایی و فارابی ارتش جمهوری اسالمی ایران به اجرا در آمده و تا زمان نگارش این
كتاب بیش از  20هزار نفر از فارغالتحصیالن دانشگاه های مزبور را در دو مرحله ن ری و میدانی
مورد آموزش داده است .از سال  ،۱۱۱۱آموزش معارف جنگ برای دانشجویان سال  ۱دانشگاه
قرارگاه پدافند هوایی خات امنبیاء (ص) نیز به اجرا درآمد.
هیئت معارف جنگ همچنین از سال  ۱۱۱۱آموزش كاركنان وظیفه در مقاط تحصیلی فاوقدیاپل ،
لیسانس ،فوق لیسانس و دكترا در مراكز آموزش وظیفه را پیریزی نمود و این عزیازان در زماان آماوزش
مقدماتی و قبل از عزیمت به یگانهای سازمانی خود باه مادت  ۱۲سااعت آماوزش معاارف جناگ را در
ساعات فوق برنامه طی نموده كه تا زمان چاپ این كتاب بیش از  200هازار نفار از كاركناان وظیفاه كاه
فارغالتحصیل دانشگاهها و مراكز آموزش عاالی كشاور مایباشاند ،آماوزش ن اری معاارف جناگ را فارا
گرفتهاند.از سال  ۱۱۱0افسران دوره عالی رسته ای ،در هر دوره به مدت  ۱سااعت و تاا ساال  ۱۱تعاداد
 2۱2۳نفر آموزش معارف جنگ را طی نموده اند .از بهمن سال  ۱۱۱۱تا كنون نیز ،تعاداد  ۳0هازار نفار
سربازان دیپل و زیر دیپل نیز در هر دوره به مدت  ۱ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفتهاند.
هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیادشیرازی»

۳

پیشگفتار
كتابی كه مالح ه می فرمایید از سلسله كتاب هایی است كه جناب سرهنگ زرهی
ستاد سید یعقوب حسینی در سال های دفاع مقدس به رشته تحریر در آورد .پس از
پایان جنگ تحمیلی تعدادی از این كتاب ها با عنوان « ارتش جمهوری اسالمی ایران در
هشت سال دفاع مقدس» توسط سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ،انتشار یافت و در زمره
كتاب های معتبر دفاع مقدس محسوب و تا كنون مورد استفاده بسیاری از نویسندگان و
پژوهشگران این عرصه قرار گرفته است.
هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیاد شیرازی» با استفاده از بایگانی موجود،
كتاب حاضر را توسط سرتیپ 2صادقیگویا ،مجدداً بررسی و با حاف اضافات و انجا
تصحیحات مز در مرحله انتشار قرار داد .امید است برای روشن شدن حقایق بخشی از
تاریخ ن امی این كشور ،اقدامی مفید و ماندگار انجا شده باشد.
در ماه های پایانی سال  ، ۱۱۱۱متأسفانه اطالع یافتی كه نویسنده محتر در تاریخ
 ۱۱/۱0/۱۱وفات یافته اند.
ایشا ن دوران پر افتخار و زندگی سال و آبرومندانه را در كسوت ن امی و سالهای بعد
از پیروزی انقالب اسالمی به ویژه در ابتدای جنگ تحمیلی طی نمودند .پس از
بازنشستگی نیز ،تاریخ ن امی دفاع مقدس را در چند جلد تدوین و خدمت بزرگی در
عرصه علمی ن امی كشور از خود به یادگار گاارده اند .آرزو داری خداوند متعال ،ایشان را
با مجاهدان فی سبیل ام محشور و به بازماندگان آن مرحو نیز سالمتی و سعادت دنیوی
و اخروی نصیب فرماید.
هیئت معارف جنگ«شهید سپهبد علی صیاد شیرازی»

۲

فهرست
معرفی نویسنده

۱۳

سخن ویراستار

۱7

مقدمه

2۱

قسمت یكم :کلیات
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قسمت دوم :طرحها ودستورات عملیاتی

۱۱

طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
پیوست الف :سازمان رزمی عملیات دفاعی
پیوست ب :اطالعات طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
جدول تغییر مكان یگانها
پیوست ج :پشتیبانی خدمات
پیوست چ :مخابرات
ضمیمه 2پیوست ج امور پرسنلی

۱2
۳۱
۳۳
70
7۱
۱2
۱۱

قسمت سوم :پیامها و دستورات

۱7

تصاویر و جداول الحاقی

۱۱۳

طول مرزهای ج -۱ -ایران بر اساس نقشههای پوششی ۱:۳0000
مرز دریایی ج -۱ -ایران با كشورهای همسایه در خلیج فارس ،دریای عمان و خزر
طول مرز كشورهای همسایه با استانهای ه مرز
وسعت و جمعیت دو كشور ایران و عراق در آغاز جنگ تحمیلی
نقشه جغرافیایی عراق و نمایی از مرزهای مشترك با ایران
نحوه استقرار سپاه  ۱و  2و  ۱عراق در آغاز جنگ تحمیلی
تهاج بزرگ هوایی ارتش عراق به پایگاههای هوایی ایران در ۳۱/۲/۱۱
اهداف ن امی و محورهای تهاج ارتش عراق به ایران
محور تهاج ارتش عراق به استان خوزستان
مقایسه نسبی تجهیزات عمده ارتشهای ایران و عراق در آغاز جنگ
مقایسه تعداد لشكرهای ارتش ایران و عراق در آغاز جنگ تحمیلی
مقایسه گردان های رزمایشی ایران و عراق در آغاز جنگ
مقایسه گردان های پشتیبانی رزمی نیروی زمینی ایران و عراق در آغاز جنگ

۱۱۲
۱۱7
۱۱۱
۱۱
200
20۱
202
20۱
20۱
20۳
20۲
207
20۱
20۱

نمایه
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فهرست پیامها ،دستورات و هدایت عملیات
فعالیتهای نیروی عراق در مقابل آبادان؛از سماجا  ۱مركز فرماندهی۳۱/۱/۱۳ -

۱۱

مانور؛از سماجا  ۱مركز فرماندهی۳۱/۱/۱۲ -

۱۱

تقویت نیرو در خزعلآباد؛از سماجا  ۱مركز فرماندهی۳۱/۱/۱7 -

۱۱

جیره و ساز و برگ؛از سماجا ( ۱مد -مناب )۳۱/۱/۱7 -

۱00

آماده باش؛از نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)۳۱/۱/۱۱ -

۱00

آماده باش؛از نزاجا معاون عملیات و اطالعات (مد عملیات)۳۱/۱/۱۱ -

۱0۱

هواپیمای متجاوز و فرودگاه آبادان از اهواز لشكر۳۱/۱/20 -۱2

۱0۱

نیروهای عراقی مقابل پاسگاه چیالت؛از نزاجا معاونت عملیات و اطالعات -مد اطالعات۳۱/۱/20 -

۱02

آماده باش؛از نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)۳۱/۱/2۱ -

۱02

حفاظت سد دزفول؛از معاونت عملیات و اطالعات نزااجا (مد عملیات)۳۱/۱/2۱ -

۱02

حفاظت تأسیسات وزارت نفت؛از سماجا  ۱در مركز فرماندهی۳۱/۱/2۱ -

۱0۱

گزارش نوبه عملیاتی؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۱/2۱ -

۱0۱

پدافند هوایی سد دز و کارون؛از لشكر۳۱/۱/2۱ -۱2

۱0۱

گزارش نوبهای عملیاتی شماره 2؛۳۱/۱/22

۱0۱

کنترل ورود اسلحه؛از نزاجا معاونت عملیات و اطالعات۳۱/۱/22 -

۱0۱

دفاع غیر عامل؛از نزاجا معاونت عملیات و اطالعات ( مد عملیات)۳۱/۱/22 -

۱0۳

اعالم وضعیت؛از لشكر۳۱/۱/22 -۱2

۱0۳

فعالیت دشمن در مقابل موسیان؛از ستاد عملیات مشترك ستاد فرماندهی۳۱/۱/2۱ -

۱0۲

منطقه مسئولیت لشكر؛از اهواز۳۱/۱/2۱ -

۱0۲

تشكیل دسک؛از لشكر ۱2زرهی۳۱/۱/2۱ -

۱07

اعزام افسران رابط و ناظر مقدم؛از سماجا ( ۱مركز فرماندهی)۳۱/۱/2۱ -

۱07

گزارش نوبهای عملیاتی شماره 5؛از لشكر ۱2زرهی۳۱/۱/2۱ -

۱07

احتمال اشغال جزیره مینو؛از سماجا  ۱مركز فرماندهی۳۱/۱/2۲ -

۱0۱

گزارش سپاه پاسداران آبادان؛از لشكر ۱2زرهی۳۱/۱/2۲ -

۱0۱

گزارش نوبه ای عملیاتی شماره 4؛از لشكر ۱2زرهی۳۱/۱/27 -

۱0۱

گزارش نوبهای شماره 4؛از اهواز۳۱/۱/27 -

۱0۱

ورود و جابهجایی یگانها؛از لشكر ۱2زرهی۳۱/۱/2۱ -

۱0۱
۱

وحدت فرماندهی در گردان دژ؛از نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد اطالعات)۳۱/۱/۱0 -

۱۱0

بازدید ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا از یگانها و نوار مرزی؛از لشكر ۱2زرهی ركن سو ۳۱/۱/۱0 -

۱۱0

تقویت پاسگاههای مرزی خرمشهر؛از ستاد عملیاتی مشترك۳۱/2/۱ -

۱۱۱

گزارش نوبهای عملیاتی شماره 9؛از اهواز۳۱/2/2 -

۱۱2

حفاظت سایت دهلران؛از نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)۳۱/2/2 -

۱۱2

ارتباط ستون اعزامی به پل کرخه؛از قرارگاه  ۱منطقه عملیاتی (مخ)۳۱/2/2 -

۱۱۱

گزارش نوبهای شماره 7؛از اهواز۳۱/2/۱ -

۱۱۱

حمل افراد بازداشت شده به تهران؛از نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)۳۱/2/۱ -

۱۱۱

حمل هوایی افراد بازداشت شده؛ از لشكر ۱2زرهی۳۱/2/۱ -

۱۱۱

ستاد عملیاتی اروند؛از سماجا ۱ ،عملیات۳۱/2/۱ -

۱۱۳

اعزام گردان 525؛از اصفهان۳۱/2/7 -

۱۱۳

پدافند هوایی پاالیشگاه آبادان؛از سماجا  ۱مركز فرماندهی۳۱/2/7 -

۱۱۳

وقایع خوزستان؛از نزاجا(معاونت عملیات و اطالعات مد عملیات)۳۱/2/۱ -

۱۱۲

گزارش نوبهای عملیاتی شماره 1؛از لشكر ۱2زرهی (ركن سو ) ۳۱/2/۱

۱۱۲

آمادگی پایگاه وحدتی؛از ستاد لشكر ۱2زرهی (ركن سو )۳۱/2/۱ -

۱۱7

گزارش نوبهای عملیاتی شماره 91؛از اهواز لشكر۳۱/2/۱0 -۱2

۱۱7

گزارش آتشبار فرودگاه آبادان از اهواز لشكر۳۱/2/۱0 -۱2

۱۱۱

تقویت نیروهای عراق در مرز خرمشهر؛از سماجا ( ۱مركز فرماندهی)۳۱/2/۱2 -

۱۱۱

آموزش گردان توپخانه؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/2/۱۱ -

۱۱۱

فوقالعاده انفرادی؛از ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو (عملیات)۳۱/2/۱۱ -

۱۱۱

گزارش نوبهای عملیاتی شماره 99؛از لشكر ۱2زرهی۳۱/2/۱۱ -

۱20

گزارش نوبهای شماره 92؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/2/۱۳ -

۱20

دسک اهواز؛از لشكر ۱2زرهی ركن سو ۳۱/2/۱۲ -

۱2۱

عكسبرداری از نوار مرزی؛از لشكر ۱2زرهی ركن سو ۳۱/2/۱۲ -

۱22

کمیسیون در پایگاه دریایی خرمشهر؛از سماجا  ۱مركز فرماندهی۳۱/2/۱7 -

۱22

تیراندازی به پل بستان؛از سماجا  ۱مركز فرماندهی۳۱/2/۱7 -

۱22

بررسی اشكاالت ساختمانی سایتهای هاگ اهواز و ماهشهر؛از ستاد نیروی هوایی جمهوری اسالمی
ایران۳۱/2/۱7 -

۱2۱

مدت تعویض یگانها؛از نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات) ۳۱/2/۱۱

۱2۱

درخواست استاندار خوزستان؛از معاونت عملیات و اطالعات نزاجا (مد عملیات تلفنی)۳۱/2/2۱ -

۱2۱

۱

عدم دخالت استاندار در امور نظامی؛از سماجا ،مركز فرماندهی۳۱/2/2۱ -

۱2۳

گزارش نوبهای عملیاتی شماره 92؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/2/2۱ -

۱2۳

مواد غذایی و دارویی برای کمک به لشكر 22؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن ۳۱/2/۱0 -2

۱2۲

گزارش نوبه ای عملیاتی شماره 94؛از لشكر ۱2زرهی ركن سو ۳۱/۱/۱ -

۱2۲

گزارش نوبهای؛از ف ،منطقه غرب ،ركن سو ۳۱/۱/2 -

۱27

فرمانده یگان پدافند هوایی فرودگاه اهواز؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۱/۳ -

۱27

هواپیمای مشكوک در نوار مرزی خرمشهر؛از سماجا۳۱/۱/۳ -

۱2۱

تیراندازی به طرف پل دویرج؛از سماجا ( ۱ستاد عملیات مشترك غرب)۳۱/۱/۱ -

۱2۱

اعزام نیرو برای ژاندارمری مهران؛از لشكر ،۱2ركن سو ۳۱/۱/۱ -

۱2۱

گزارش نوبهای عملیاتی شماره 93؛از لشكر ۱2زرهی ،ر ۳۱/۱/۱ -2

۱2۱

تیراندازی نیروهای عراق به پل دویرج؛از نزاجا (معاونت عملیات و اطالعات)

۱2۱

استقرار دسته کمكی در حوالی بهرامآباد؛از ستاد لشكر ۱2زرهی۳۱/۱/۱ -

۱۱0

انهدام دو پاسگاه عراقی؛از ف ،لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۱/۱ -

۱۱0

هدایت عملیات در مهران؛از ستاد لشكر ۱2زرهی ركن سو ۳۱/۱/۱0 -

۱۱0

احتمال حمله به کشور ایران؛ از ستاد عملیاتی مشترك غرب۳۱/۱/۱0-

۱۱۱

تیراندازی به پاسگاه ساالر؛از سماجا (مركز فرماندهی)۳۱/۱/۱0 -

۱۱۱

درخواست پشتیبانی هلیكوپتر؛از سماجا  ۱مركز فرماندهی۳۱/۱/۱0 -

۱۱۱

تیراندازی هوایی عراق به جاده مهران -رضاآباد؛از ستاد لشكر ۱2زرهی۳۱/۱/۱0 -

۱۱2

فرماندهی منطقه مهران؛از نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)۳۱/۱/۱0 -

۱۱2

سالحهای مورد نیاز سپاه؛از سپاه پاسداران انقالب اسالمی۳۱/۱/۱0 -

۱۱۱

وضعیت منطقه مهران؛از ژاجا ،ركن سو  -مركز فرماندهی۳۱/۱/۱۱ -

۱۱۱

پاسگاه فرماندهی تیپ 57زرهی؛از لشكر ۱2زرهی ركن سو ۳۱/۱/۱۱ -

۱۱۱

تقویت نیرو از سمیده تا بیات؛از ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو  ۳۱/۱/۱2 -

۱۱۱

سالحهای مورد نیاز سپاه؛از لشكر ۱2زرهی۳۱/۱/۱2 -

۱۱۳

گردان توپخانه  951مم؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۱/۱۱ -

۱۱۳

آتشهای موجود در مهران؛از نزاجا معاونت عملیات و اطالعات ،مد عملیات۳۱/۱/۱۱ -

۱۱۲

تعویض یگان ارتفاعات اهللاکبر؛از لشكر ۱2زرهی۳۱/۱/۱۳ -

۱۱۲

حفاظت طرح دهلران؛از نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات ،مد عملیات۳۱/۱/۱۳ -

۱۱۲

فرماندهی یگانهای منطقه مهران؛از نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)۳۱/۱/۱7 -

۱۱7

۱0

گزارش نهاجا از نوار مرزی؛از نزاجا ،معاونت و اطالعات (مد عملیات)۳۱/۱/۱7 -

۱۱۱

گزارش گروه رزمی مهران؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۱/۱۱ -

۱۱۱

درخواست استقرار گردان  225در پادگان حمید؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۱/۱۱ -

۱۱۱

گردان  225سوار زرهی؛از نزاجا مد عملیات۳۱/۱/۱۱ -

۱۱۱

نیاز مخابراتی تیپ57؛ از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۱/۱۱ -

۱۱۱

عملیاتی نمودن کنترل مخابراتی سرخه؛از ستاد عملیاتی مشترك غرب۳۱/۱/۱۱ -

۱۱0

تجاوز هوایی عراق؛از نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات ،مد عملیات۳۱/۱/20 -

۱۱0

تقویت سرتاسر مرز مقابل وسیله نیروهای عراقی؛از نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مدعملیات)۳۱/۱/20 -

۱۱۱

اجتناب از آسیب به تأسیسات نفتی؛از سماجا  ۱مركز فرماندهی۳۱/۱/22 -

۱۱۱

یگانهای اعزامی به مهران؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۱/22 -

۱۱2

گزارش مرکز عملیاتی اروند؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۱/22 -

۱۱2

گزارش کلی عملیات مهران؛از فرمانده عملیات مهران ،سرهنگ زرهی ستاد باوندپور۳۱/۱/2۱ -

۱۱۱

تقویت پاسگاههای کوشک و طالئیه؛از لشكر ۱2زرهی ركن سو ۳۱/۱/27 -

۱۱7

گزارش کذب؛از گردان  2۳۲تانک

۱۱7

مخابرات تیپ57؛از نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)۳۱/۱/2۱ -

۱۱۱

ورود برادران پاسدار در حوزه ژاندارمری خسروآباد؛از لشكر ۱2زرهی ركن سو ۳۱/۱/2۱ -

۱۱۱

فرسودگی یگانها؛ از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۱/2۱ -

۱۱۱

درخواست تشویق؛از استاندار ایال ۳۱/۱/۱ -

۱۳2

آتشبار کاتیوشا در خسروآباد؛از ف لشكر۳۱/۱/۳ -۱2

۱۳2

سقوط هواپیمای خودی در منطقه بین دژها؛از لشكر۳۱/۱/۳ -۱2

۱۳2

شهید ستوانیكم خلبان حسین باستانی؛از سماجا  ،۱مركز فرماندهی۳۱/۱/۳ -

۱۳۱

نیروهای مستقر در ارتفاعات اهللاکبر؛از اهواز۳۱/۱/۱0 -

۱۳۱

فرسودگی یگانها؛از نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)۳۱/۱/۱۱ -

۱۳۱

پاسگاه انجیره و نیخزر زیر آتش دشمن؛از سماجا ( ۱مركز فرماندهی)۳۱/۱/۱2 -

۱۳۱

پاسگاه سمیده در زیر آتش سنگین توپخانه عراق؛از سماجا  ،۱مركز فرماندهی۳۱/۱/۱۱ -

۱۳۱

اعزام نیروی کمكی به سمیده؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۱/۱۱ -

۱۳۱

تیپ 2زرهی آماده دفع تجاوز؛ از نزاجا (مد عملیات)۳۱/۱/۱۱ -

۱۳۳

مقابله با نیروی عراق در مسیر سمیده به دهلران؛از سماجا ( ۱مركز فرماندهی)۳۱/۱/۱۱ -

۱۳۳

گزارش کلی عملیات منطقه مهران؛از لشكر ۱2زرهی ركن سو ۳۱/۱/۱۱ -

۱۳۳

موضعگیری ارتش عراق در پیچانگیزه؛از سماجا ( ۱مركز فرماندهی)۳۱/۱/۱۱ -

۱۳۲

۱۱

تقویت پاسگاه سمیده و فكه؛از لشكر ۱2زرهی۳۱/۱/۱۱ -

۱۳۲

محاصره پاسگاه سمیده و تجاوز هوایی به موسیان؛ از سماجا  ۱مركز فرماندهی۳۱/۱/۱۱ -

۱۳7

ابالغ پاسخ قاطعانه به تجاوز دشمن؛از ل  ۱۱زرهی ،ركن سو ۳۱/۱/۱۱ -

۱۳7

نیروهای عراق در بین ای حدود ،شلمچه؛از سماجا  ،۱مركز فرماندهی۳۱/۱/۱۲ -

۱۳7

تقویت دژها؛از سماجا  ،۱مركز فرماندهی۳۱/۱/۱۲ -

۱۳۱

تكذیب محاصره پاسگاه سمیده؛از لشكر ،۱2ركن سو ۳۱/۱/۱7 -

۱۳۱

مأموریتهای واگذاری به تیپ 57زرهی؛از تیپ ۱7زرهی ،ركن سو ۳۱/۱/۱7 -

۱۳۱

حادثه تفنگ  911مم؛از لشكر ۱2ركن سو ۳۱/۱/۱7 -

۱۳۱

تخریب تأسیسات نفتی به وسیله دشمن؛از سماجا  ۱مركز فرماندهی۳۱/۱/۱۱ -

۱۲0

استانداری خوزستان؛از سماجا  ۱مركز فرماندهی۳۱/۱/۱۱ -

۱۲0

هماهنگی با استانداری درباره جابجائی یگانها؛ از نزاجا ،معاونت اطالعات و عملیات (مد عملیات)۳۱/۱/۱۱ -

۱۲0

تالش برای تخریب تأسیسات نفتی؛از لشكر ۱2زرهی (ركن ۳۱/۱/20 -)۱

۱۲۱

تصمیمات استانداری خوزستان؛از استانداری خوزستان۳۱/۱/20 -

۱۲۱

درخواست تیپ 5زرهی؛ از ستاد لشكر ۱2زرهی۳۱/۱/20 -

۱۲2

ترک سربازخانهها توسط پاسداران و استانداری؛ازنزاجا،مدیریت عملیات۳۱/۱/۱۱-

۱۲2

ممنوعیت دخالت در امور پادگانها؛از نزاجا (معاونت عملیات و اطالعات)۳۱/۱/2۱-

۱۲2

جابجائی توپها؛ از اهواز – ۳۱/۱/2۱

۱۲۱

گزارش کلی عملیات منطقه مهران؛از نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)۳۱/۱/2۱ -

۱۲۱

تأمین تأسیسات نفتی حوالی سمیده؛از اهواز۳۱/۱/2۱ -

۱۲۱

پدافند هوایی؛از نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات مد عملیات۳۱/۱/2۳ -

۱۲۱

پدافند هوایی؛از سماجا  ،2مركز فرماندهی

۱۲۱

درخواست سپاه پاسداران برای جنگافزار و پرسنل؛از ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن ۳۱/۱/2۳ -۱

۱۲۳

درخواست تقویت آتش پاسگاه چیالت؛ از نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)۳۱/۱/27 -

۱۲۳

پدافند هوایی؛از نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)۳۱/۱/27 -

۱۲۲

احتمال حمله هوایی به پاسگاه فكه و سمیده؛از لشكر ۱2زرهی ،ر ۳۱/۱/27 -2

۱۲۲

مشكالت گروه رزمی 57؛از گروه رزمی ۳۱/۱/27 -۱7

۱۲۲

گزارش اطالعاتی ژاندارمری؛ از ژاجا ،ركن ۳۱/۱/27 -2

۱۲7

وضعیت تیپ57زرهی؛ از لشكر ۱2زرهی۳۱/۱/27 -

۱۲۱

درخواست توپ  37مم؛از ستاد لشكر ۱2زرهی ركن سو ۳۱/۱/2۱ -

۱۲۱

۱2

مشكالت پرسنل تأسیسات نفتی؛از نزاجا (عملیات)۳۱/۱/2۱ -

۱۲۱

مسئولیت سرپرستی لشكر12؛از نزاجا ،معاونت اطالعات وعملیات (مد عملیات)۳۱/۱/2۱ -

۱۲۱

تقویت پاسگاه بیات؛از نزاجا ،معاونت اطالعات و عملیات (مد عملیات)۳۱/۱/۱0 -

۱۲۱

اعزام یک دسته پیاده تقویت شده به پاسگاه بیات؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۱/۱0 -

۱70

درخواست مجوز تعویض یگانهای مستقر در ارتفاعات اهللاکبر؛از لشكر ۱2زرهی ركن سو ۳۱/۱/۱0-

۱70

بهرهبرداری از چاههای نفت منطقه دهلران؛از سماجا  ،۱مركز فرماندهی۳۱/۳/۱ -

۱70

دسته مخابرات تیپ 2زرهی؛از لشكر ۱2زرهی۳۱/۳/۱ -

۱7۱

تیراندازی به سمت پاسگاه طالیه قدیم؛از سماجا  ،۱مركز فرماندهی۳۱//۳/2 -

۱7۱

نیروی عراقی در مقابل پاسگاه طالیه قدیم؛از سماجا  ،۱مركز فرماندهی۳۱/۳/2 -

۱7۱

مدت مأموریت یگانهای اعزامی به غرب؛از نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات

۱72

تعویض پرسنل آتشبار  973مم؛از ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۳/2 -

۱7۱

نیروهای عراقی مقابل سومار؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۳/2 -

۱7۱

حفاظت چاههای نفت؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۳/2 -

۱7۱

دریافت وسایل امانی واگذاری به سپاه؛ از نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)۳۱/۳/۱ -

۱7۱

تكلیف پرسنل تیپ2؛از نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)۳۱/۳/۳ -

۱7۱

در خواست گروه رزمی 57؛از ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۳/۳ -

۱7۱

درخواست مجوز تعویض یگانهای عینخوش و موسیان؛از ستاد لشكر ۱2زرهی۳۱/۳/۲ -

۱7۳

تیراندازی پاسداران به پاسگاه ،سوبله عراق و گزارش ژاندارمری؛از ستاد لشكر ۱2زرهی۳۱/۳/۲ -

۱7۳

تیراندازی شدید به پاسگاه سوبله؛ از سماجا  ،۱مركز فرماندهی۳۱/۳/۲ -

۱7۲

چاههای نفت منطقه موسیان؛از ژاجا۳۱/۳/۲ -

۱7۲

حفاظت تأسیسات نفت منطقه دهلران؛ از نزاجا (عملیات)۳۱/۳/۲ -

۱7۲

سانحه هواپیمای اف 3؛از نزاجا (مد عملیات)۳۱/۳/۲ -

۱77

تعویض پرسنل آتشبار  951مم؛از ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۳/۲ -

۱77

تعویض یگانهای ارتفاعات اهللاکبر؛از ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۳/۲ -

۱7۱

درخواست مجوز تعویض یگانها؛از ستاد لشكر ۱2زرهی۳۱/۳/۲ -

۱7۱

درگیری مرزی؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۱/۳/۲ -

۱7۱

ایجاد درگیری به وسیله سپاه و ترک صحنه؛از سماجا  ،۱مركز فرماندهی۳۱/۳/7 -

۱7۱

گزارش اطالعاتی ژاندارمری از کشور عراق؛از سماجا  ،۱مركز فرماندهی۳۱/۳/7 -

۱7۱

تعویض یگانهای ارتفاعات اهللاکبر؛ از ستاد لشكر ۱2زرهی ركن سو  ،عملیات۳۱/۳/۱2 -

۱۱0

گردان مستقر در اهللاکبر؛از سپاه پاسداران انقالب اسالمی خوزستان۳۱/۳/۱2 -

۱۱0

۱۱

هماهنگی با تعویض؛از معاونت عملیات و اطالعات نزاجا (مد عملیات)۳۱/۳/۱2 -

۱۱۱

تعویض گروهان سوار زرهی؛از ستاد لشكر ۱2زرهی۳۱/۳/۱2 -

۱۱۱

تعویض پرسنل آتشبار  933مم؛از ستاد لشكر ۱2زرهی۳۱/۱/۱۱ -

۱۱۱

تقویت پاسگاه فكه؛ از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۳/۱۱ -

۱۱2

گروه رزمی تیپ57؛از قرارگاه  ۱منطقه فارس ركن سو ۳۱/۳/۱۱ -

۱۱2

تعویض گروهانهای گردان دژ؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۳/۱۳ -

۱۱2

یگان پدافند هوایی؛از ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو  ،عملیات۳۱/۳/۱۲ -

۱۱۱

تقویت پاسگاه کیلومتر 23؛از سماجا  ،۱مركز فرماندهی۳۱/۳/۱۱ -

۱۱۱

تعویض یگانها؛از ستاد لشكر ۱2زرهی ركن سو ۳۱/۳/۱۱ -

۱۱۱

تعویض یگانهای پدافند هوایی؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۳/۱۱ -

۱۱۱

تقویت یگان کیلومتر 23؛از نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)۳۱/۳/۱۱ -

۱۱۱

تعویض یگانها؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۳/۱۱ -

۱۱۳

ارسال مشخصات ابالغ رمز؛ از نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات۳۱/۳/۱۱ -

۱۱۳

تقویت پاسگاه تنومه؛از ستاد لشكر ۱2زرهی ركن سو (عملیات)۳۱/۳/۱۱ -

۱۱۳

گشتزنی در محدوده چاههای نفت دهلران؛از ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۳/۱۱ -

۱۱۲

خرابكاری ضد انقالب؛از سماجا  ،۱مركز فرماندهی۳۱/۳/20 -

۱۱7

حفاظت مناطق نفتخیز دهلران؛از ستاد  ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۳/2۱ -

۱۱7

چاههای نفت موسیان؛از نزاجا( ،مد عملیات)۳۱/۳/22 -

۱۱۱

مشاهدات میدانی از نیروهای دشمن؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو  ،عملیات۳۱/۳/22 -

۱۱۱

نیروی مستقر از فكه تا صفریه؛ از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۳/22 -

۱۱۱

نیروهای مستقر در منطقه دهلران؛از لشكر ۱2زرهی۳۱/۳/2۱ -

۱۱0

آمادگی حمله عراق به ایران؛از سماجا  ،۱مركز فرماندهی۳۱/۳/2۱ -

۱۱۱

تقویت پاسگاه کیلومتر 23؛از نزاجا ،مد عملیات۳۱/۳/2۱ -

۱۱۱

مشخصات گوینده پیام؛از ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۳/2۳ -

۱۱۱

تعویض گروهانهای سوار زرهی؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۳/27 -

۱۱2

اعزام نیرو دهلران و موسیان؛از لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۳۱/۳/2۱ -

۱۱2

دستورالعمل برقراری امنیت مرزهای خوزستان؛ ركن سو ستاد ژاجا۳۱/۳/2۱ -

۱۱۱

۱۱

معرفی نویسنده
سرهنگ زرهی ستاد ،سید یعقوب حسینی در سال  ۱۱۱۱در
خانوادهای ماهبی در ابهر به دنیا آمد .تحصیالت خود را در ابهر و
سپس در تهران ادامه داد و در سال  ۱۱۱۱وارد دانشكدة افسری و
سال  ۱۱۱۱با درجة ستوان دومی فارغالتحصیل شد .پس از پایان
دورة آموزش رسته زرهی ،در لشكر اصفهان مشغول به خدمت شد.
در سال  ۱۱۱۲پس از طی دورة دانشكده فرماندهی و ستاد به
لشكر  ۱2اهواز منتقل شد كه آن زمان مصادف با آغاز اختالفات مرزی ایران و عراق و صفآرایی
ن امی طرفین بود .وی در سنمَت افسر عملیات و طراح طرحهای عملیاتی مربوطه در لشكر تا
سال  ۱۱۳۱و عقد قرارداد  ۱۱7۳الجزایر فعال بود .از سال ،۱۱۳۲فرماندهی تیپ سو لشكر ۱2
زرهی را عهدهدار بوده و پس از پیروزی انقالب اسالمی در مدیریت آمادگی رزمی معاونت
عملیات و اطالعات ستاد نیروی زمینی خدمت كرد .با آغاز جنگ تحمیلی در سال  ۱۱۳۱در
سنمت جانشین عملیاتی نزاجا به خوزستان اعزا شد .در سال  ۱۱۲0با درخواست شخصی،
بازنشسته شد.
پس از بازنشستگی در دانشكدة فرماندهی و ستاد نیروی زمینی و سازمان عقیدتی -
سیاسی ارتش ،مشغول تهیه و تن ی تاریخ جنگ شد .با حمایت فرمانده وقت نزاجا ا
سرهنگ صیاد شیرازی  -توانست تعداد قا بل توجهی كتاب ،دربارة عملیاتهای هشت سال
جنگ تدوین كند كه تاكنون تعدادی از آن ها در مرحلة انتشار قرار گرفته و بقیه نیز در مراكز
دانشگاهی و پژوهشی آجا مورد استفاده میباشد.
در دی ماه سال  ۱۱۱۱به دیار ابدی پیوستند  .روحشان شاد .

۱۳

عناوین کتابهای منتشر شده توسط هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیاد شیرازی»
به قلم :سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی
(از سال  ۱۱۱۲تا )۱۱۱۱
جبهه جنوب در شهریور 31

۱۱۱۲

تاریخ نظامی جنگ تحمیلی جلد 9

۱۱۱7

(زمینههای بروز جنگ)

۱۱۱7

تاریخ نظامی جنگ تحمیلی جلد 2
(برخوردهای مرزی قبل از آغاز جنگ تحمیلی)
عملیات والفجر مقدماتی

۱۱۱0

نبردهای سال  9512تا پایان سال 9514

۱۱۱0

لشكر  12زرهی در سال اول جنگ تحمیلی

۱۱۱۱

تیپ  9لشكر  12زرهی در آغاز جنگ تحمیلی

۱۱۱2

سیل مصنوعی برای پدافند در خوزستان

۱۱۱2

تیپ  2لشكر  12زرهی در آغاز جنگ تحمیلی

۱۱۱2

تیپ  5لشكر  12زرهی در آغاز جنگ تحمیلی

۱۱۱2

عملیات کلی سال اول جنگ تحمیلی در خوزستان

۱۱۱2

عملیات رمضان
عملیات اهللاکبر

۱۱۱۱
۱۱۱۱

عملیات نصر

۱۱۱۱

عملیات شیاکوه
نبردهای صحنه عملیات غرب

۱۱۱۱
تحت اقدا

نبردهای منطقه اهواز و سوسنگرد در آغاز جنگ تحمیلی

تحت اقدا

به عالوه ،دهها عناوین دیگر كه در مراكز اسناد معتبر آجا موجود و بهرهبرداری میگردد.

۱۲

سخن ویراستار ۱7/

سخن ویراستار
در مركز اسناد هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیاد شیرازی» كپای نساخهای
از این كتاب را در كنار سایر كتابهایی كه به قل نویسنده محتر آن ،مرحو جناب سرهنگ
سیدیعقوب حسینی در زمان خود تهیه شده است ،مشاهده ،مطالعه و بررسی نمود .
با مطالعه و بررسی مطالب این كتاب و دیگر كتابها به قل ایشان متوجه شاد كاه چاه
كار بزرگ و بی ن یری توسط نویسنده ،در زمان جنگ انجا گرفته است .شااید اگار چناین
همت عالی از سوی نویسنده و حمایت از طرف فرمانده وقت نزاجا ،دافوس و رئیس عقیادتی
سیاسی آجا كه از سال  ۲۱به بعد به اجرا درآمد ،وجود نداشت ،امروز با نیرویی چندبرابر آن
زمان ،هرگز به چنین مدارك و نگارش نمیتوانستی دست یابی  .بدین ترتیب تاریخ ن اامی
این كشور از چگونگی رویدادها ،درگیاریهاا ،محادودیتهاا ،عملیااتهاا ،اقادامات محارو
می ماند .همین كمبودها سبب دورشدن ازبیان واقعیتها و تحریفها  ...میگردید .همچناان
كه بسیاری از حوادث جنگ تحمیلی ،به سبب آن كه از جزئیات و اطالعاات كمای و كیفای
آن ،مداركی باقی نمانده و یا به موق دراختیار پژوهشاگران قارار داده نشاده اسات ،امكاان
تدوین و تحلیل دقیق آن وجود ندارد.
یاد می آید در سال  ۱۱۲2كه مشغول طی دوره دافاوس باود  ،در یكای از روزهاا كاه
فرمانده وقت نزاجا ا جناب سارهنگ صایاد شایرازی جهات ساخنرانی بارای دانشاجویان و
اساتید به سالن اجتماعات دانشكده تشاریف آورده بوناد ،در مسایر خاروج ایشاان از ساالن،
جناب سرهنگ حسینی كه در آن زمان بازنشسته و با لباس شخصی بودند و در آن جم باه
غیر از فرمانده وقت دافوس ا جناب سرهنگ فاضل كه همدوره ایشان نیاز بودناد و از هماه
مسنتر بودند ،تعدادی از كتاب های مجلد شاده را دربااره دفااع مقادس در روی میازی باه
صورت تایپ شده ،به حضور فرمانده نیروی زمینی ارائه و توضیح دادند .از آن صاحبتها ،ایان
طور یاد می آید كه این دیدار و اقدامات ،سابقه قبلی داشته و قبالً فرمانده نیارو دساتوراتی
درباره پشتیبانی از اقدا ایشان و دراختیار گااردن مدارك و نیروی انساانی موردنیااز صاادر
نموده بودند .در آن جلسه ،در پای گازارش جنااب سارهنگ حساینی ،دساتورات تكمیلای
دیگری به فرمانده دافوس و همراهان ابالغ نمودند.

 /۱۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

سالها از زمان این خاطره گاشت ،تا آن كه  22سال بعاد ،در ساال  ۱۱۱۱باه واساطه
مسئولیت مدیریتی كه در مجموعه هیئت معاارف جناگ داشات  ،باا مالح اه نساخههاای
كتاب های تایپ شده موجود به قل ایشان در مركز اسناد و نیز باه سابب آن كاه ماموریات
تهیه ،تن ی و انتشارات كتابهای موردن ر هیئت معارف جنگ را داشت  ،درصدد برآمد كاه
با ایشان تماس و راج به انتشار این كتابها ،ن رشان را جویاا شاو  .باامخره بعاد از مادتی
جستجو ،موفق به تماس تلفنی شده و درخواست نمود كه به هیئت معارف جناگ تشاریف
بیاورند و حضوری مااكره نمائی  .محبت نمودند و از كرج باه تهاران در روز تعیاین شاده ا
 ۱۱/۱/2۱ا تشریف آوردند .خالصه ن رشان این بود كه «من هر چه در توان باود ،در زماان
خود به نگارش درآورد و دراختیار دافوس و عقیدتی سیاسی اجاا قارار داد  ،اكناون دیگار
توان ادامه و اقدامات تكمیلی در مورد این موضوعات ندار  .شما آن چه كه به صالح و مفیاد
برای تاریخ ن امی این كشور میدانید انجا دهید»
یک جلسه دیگر نیز برای مصاحبه –  -۱۱/۳/۱۱همراه یكای از همكااران افتخااری باه
منزل جناب سرهنگ حسینی رفتی  .ای كاش این مصاحبهها ادامه مییافت ،كه متأسفانه از
طرف آن همكار محتر  ،چنین امكانی حاصل نشد.
بعد از آن جلسه ،هیئت معارف جنگ توانست سه عنوان كتااب «تااریخ ن اامی جناگ
تحمیلی ج  ۱و  2و جبهه جنوب در شهریور  »۳۱به قل ایشان منتشر و تعادادی باه منازل
نویسنده محتر ارسال نماید .احتمام آنها را مالح ه كردند .تا آن كه در ساال  ۱۱۱۱خبار
ناگوار فوت ایشان دریافت شد ...
ریاست محتر هیئت معارف جنگ  ...امیار سارتیپ آراساته ،همیشاه اصارار دارناد تاا
فرصت ها از دست نرفته و پیشكسوتان دفاع مقدس درحیات هستند ،كلیه مطالب و مادارك
جم آوری شده ،تن ی  ،تدوین و انتشار یابند ،تا نسل كنونی و آیندگان بتوانناد از مجموعاه
افتخارات دفاعی كشور خود بهرهبرداری نمایند.
بر اساس این تدبیر ،تاكنون ا سال  ۱۱ا بیش از  ۱20عنوان كتابهای مساتند دربااره
دفاع مقدس توسط این هیئت انتشار یافته و در فهرست مناب بسایاری از كتابهاای مساتند

سخن ویراستار ۱۱/

درباره جنگتحمیلی قرار گرفته اند .مسلما اگر حمایت و تشویق ریاست هیئت نباود ،چناین
دستاوردی حاصل نمیشد .برخود مز میدان به این جهت سپاساگزاری خاود را از ایشاان
اعال نمای .
همانطور كه خوانندگان محتر مالح اه مایفرمایناد ،مادارك ،مكاتباات ،خااطرات و
اظهارن رهایی كه در كتابهای این نویسنده محتر آمده است ،بیانگر چگونگی بخش مهمای
از فعالیتها ،اقدامات ستادی ،اجرایی یگانهای ن امی میدان رز  ،در آن زماان اسات كاه از
بایگانی های غیرقابل دسترس دیگران خارج گشته و به ملت ایران برای ماندگاری در تاریخ و
بهرهبرداری های متنوع ارائه شده است .مسلما اگر آن روز این كار انجا نمیشد ،امروز دیگار
به هیچ وجه ،چنین مداركی یافت نمیشد.
در مرحله آماده سازی هر كدا از این كتابها ،مشاهده میشد كه در نسخه موجاود ،در
مركز اسناد هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیاد شیرازی» یک یاا چناد صافحه از
آن وجود ندارد .به ناچار به مركز اسناد سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و یا معاونات پاژوهش
و تولید عل دانشكده فرماندهی و ستاد ارتش (دافوس آجا) مراجعه و از روی نساخه موجاود
در آن قسمتها ،صفحات مورد ن ر را یافته و مورد استفاده قرار داد  .بر خود مز مایدانا
از همكاران محتر این دو مجموعه علمی ،ن امی ،و فرهنگی پُر ارزش كه اینجاناب را یااری
فرمودند ،سپاسگزاری نمای .
انت ار نیست كه این نوع كتابها كه صرفاً بیان رسمی و ن اامی دارناد ،مورداساتفاده و
عالقه عمو قرار گیرند .بلكه این كتابهاا باا هادفهاای پژوهشای ،تااریخی ن اامی بارای
پژوهشگران ،عالقمندان ،كارشناسان ،افسران ،مدیران مراكز و دانشگاههای ن اامی تادوین و
انتشار می یابند .این نوع كتابها تعریف و كاربرد خاص خود را دارند و نگارش آنها نیز فقاط از
صاحبان دانش و تخصص ن امی كه استعداد قل نگاری ه داشته باشاند برمایآیاد .انصاافا،
نویسنده این كتاب كه از بزرگان این فن بودند ،به خوبی از عهده این تعریفها و هادفهاای
خاص موردن ر برآمدهاند.
نكته قابل توجه دیگر ،آن است كه كلیه پیا ها و اسناد آورده شده در ایان كتااب جاای
توضیح ،تفسیر ،بحث و اظهارن ر كارشناسی دارد .بارای دریافات نكاات آموزشای ،تااریخی،
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ن امی و بامخره درسهایی كه از این حوادث و تجارب برای حال و آیناده مایتاوان كساب
نمود ،جای چنین مباحثی خالی است.
در این مرحله از تدوین و تن ی و نشر كتاب ،تصمی گرفتاه شاد ،وقات و تاوان خاود را
بیشتر صرف انتشار آثار باقیمانده با شكل موجود نمائی تا درحدی كه خداوند توفیاق زنادگی
دنیوی به ما می دهد ،ایان خادمت را انجاا و ایان آثاار و اساناد تااریخی ن اامی كشاور را از
قفسههای بایگانی خارج و با انتشار آنها به شكل مناسب ،در ان ار و دسترس عمو قرار دهی .
اقدامات تكمیلی و بهرهبرداری كارشناسانه از این كتابها ،اگر ما ه فرصت نیابی  ،مسلما
دیگران با در اختیار داشتن این كتابها انجا خواهند داد .آن قسمت از خواسته نهایی ما نیز
به این ترتیب به خواست خداوند برآورده خواهد شد.
ضمنا باید توجه داشت كه با توجه به اهمیات و حیااتی باودن موضاوع ماورد نگاارش،
نویسنده محتر آن چه كه به ن رش مثبت و یا منفی رسیده ،بیان نماوده اسات .باا هماین
نگرش ،اسناد منفی نیز ارائه گردیده است .اما متاسفانه مشكلی كه افراد بشر دارند ،آن است
كه ذهن آنان قادر به اندازهگیری دقیق از دیدهها و شنیدهها كه بهطور نمونه ارائه مایشاوند
نمیباشد .ممكن است با دیدن ،شنیدن و خواندن یک نمونه از موضوعی ،آن نمونه را خاارج
از اندازه واقعی در كل موضوع تعریف و نتیجهگیری مثبت یا منفی نمایند ،درحالی كه هایچ
وقت این نوع قضاوت و نتیجهگیری درست نیست .قضاوتی میتواند درست باشاد كاه دقیقاا
تما جزئیات و ابعاد كمی و كیفی و شارایط زماان ،مكاان و اوضااع و احاوال اجتمااعی آن
مشخص باشد .درباره این بحث ،هر كس مثالهاای زیاادی در ذهان خاود دارد .ماثال چقادر
شنیدید كه همه  ...اینطورند ،یا همه  ...چنیناند و یاا  ....گویناده باا محاور قارار دادن یاک
نمونه ،آن را به كل موضوع تطبیق میدهد.
با توجه به چنین آسیبی كه مطالب یاا اساناد منفای در خواننادگان ایجااد مایكنناد،
معموم در كتابها از ارائه آنها خودداری میكنند.
رسانه ها ه در دنیای امروز ،وقتی ن ر خاصی را می خواهند به مخاطبان خود باه غلاط
یا درست باور دهند ،با استفاده از همین ضعف اندازهگیری ذهنی افاراد بشار ،باا ارائاه چناد
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نمونه محدود مثبت یا منفی ،نتیجهگیری مثبت یا منفی به مخاطبان القاء میكنند.
این توضیحات به جهت آن بود كه خوانندگان محتر با مطالعه اسناد و مطالب مثبت یا
منفی این كتاب ،از نتیجهگیری غلط اجتناب نمایند و یا با برداشت ناقص از ماتن كتااب باه
بیراهه كشانده نشوند.
ما نیز همان طور كه نویسنده محتر ارائه داده ،امانتداری نموده و در كتاب آوردی  .هار
چند كه ممكن است بعضی از مباحث ارائه شده نیاز به نقد كارشناسان و اهال فان دیگاری
ه باشد .این برداشت نیز طبیعی و منطقی است .نویسنده محتر نیاز خاود باه ایان نكتاه
توجه ودر پایان مقدمه كتابهای خود به آن اشاره نمودهاند.
نكته آموزنده دیگری كه مسلما خوانندگان محتر توجه خواهند نمود ،آن اسات كاه در
آن شرایط و زمان سخت ،چگوناه یگاانهاا و رده هاای مختلاف فرمانادهی ،باا بامدسات و
زیردست خود ،صادقانه و مودبانه ،مكاتبه و به دور از رعایات مالح اات خاوشآینادی و یاا
بدآیندی ردهها ،به بیان واقعیتهای موجود و مدیریت بحران پرداختهاند.
امید است كه درجهت ادامه راه شهدا و شرح بخشی از حماسه تاریخی ملت بزرگ ایران
در دفاع مقدس موفق بوده باشی  .ثواب این كار را نیز برای نویسنده محتر اهدا مینمائی .
با سالم و احترام
سرتیپ 2ستاد نجاتعلی صادقیگویا
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مقدمه
بگو! در روی زمین بگردید و ببینید پایان كار پیشینیان چگونه بوده است.
(سورة رو آیه )۱2

پیشگفتار (مدارك تاریخی جنگ تحمیلی)

یادآوری مهم:
از بررسیكنندگان ،خوانندگان و استفادهكنندگان این مدارك درخواست میشود قبل از
بررسی به نكات زیر توجه فرمایند:
 -9دستورالعمل تهیه مدارک:

این مدارك در اجرای امریه  ۲۱/۱/۱0 -۲0/02/۱/۱۳معاونت آموزشی نیروی
زمینی جمهوری اسالمی ایران گردآوری و تن ی و تدوین گردیده است.
 -2هدفهای اصلی:

هدفهای اصلی تهیه این مدارك طبق دستورالعمل یاد شده بام به شرح زیر بوده است:
الف -تجزیه و تحلیل هر یک از نبردهای عمده و بررسی علل پیروزی یا
شكست آنها.
ب -ایجاد زمینه مطلوب برای تهیه مسائل آموزشی مراكز فرهنگی نیروی
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران.
پ -بهرهبرداری آموزشی از تجربیات بهدست آمده از جنگ تحمیلی.
 -5اسناد بهره برداری شده برای تهیه این مدرک:

الف -برآوردهای ستادی ،طرحها و دستورات عملیاتی تهیه شده در ستاد مشترك،
نیروی زمینی و لشكرها و تیپهای اجرا كننده عملیات كه در پروندههای عملیاتی و
اطالعاتی نیروی زمینی و ردههای پائینتر ثبت شده بود.
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ب -پیامها و دستورات و گزارشهای مبادله شده بین قرارگاهها ،شامل ستاد
مشترك ،نیروی زمینی لشكرها و تیپهای اجرا كننده عملیات كه در پروندههای عملیاتی
و اطالعاتی این قرارگاهها ثبت گردیده بود.
پ -خاطرات شخصی معدودی از فرماندهان و افسران ستاد كه شخصاً در
طرحریزی و هدایتعملیات شركت و یا حضور داشتند.
ت -مدارك مورد ن ر تا رده قرارگاه ،لشكر و تیپهای مستقل بوده است و پیا ها و
دستوراتیكه بین قرارگاه تیپها و گردانها و ردههای پایینتر مبادله شده در بیشتر این
مدارك من ور نگردیده است.
 -4درخواست اسناد از سازمانهای خارج از نزاجا:

از سازمانهای خارج از رده نیروی زمینی درخواست شد ،برای تكمیل این مدارك اسناد
و مدارك عملیاتی مربوط به نبردهای جنگ را در اختیار نیروی زمینی قرار دهند ولی تا
تكمیل این مجموعه مدارك خواسته شده را ارسال نكردند .این سازمانها عبارتند از:
الف -سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران كه نقش فعال و سهمی بسیار در
عملیات داشتند.
ب -ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ایران كه در طرحریزی و هدایت
جنبههای سیاسی و اقتصادی جنگ تحمیلی ،نقش اصلی را داشته است.
پ -ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران كه قسمت عمده یگانهای آن دوشبه
دوش برادران سرباز خود با یگانهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در
نبردها شركت داشتند.
ت -نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران كه در پشتیبانی نزدیک هوایی
و ترابری یگانهای نیروی زمینی عامل مهمی بود.
ث -نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران كه در منطقه آبادان و
خرمشهر قسمتی از تالشهای پدافندی و آفندی در این منطقه را عهدهدار بود.

مقدمه 2۳/

توجه :به تهیه كنندگان تاریخ كامل جنگ تحمیلی توصیه میگردد ،ضمن بررسی
این مجموعه ،همكاری سازمانهای یاد شده بام را نیز درخواست كنند و مدارك
عملیاتی آن سازمانها را دریافت و در جریان حوادث جنگ تحمیلی من ور نمایند.
 -3روش گرد آوری مدارک مورد نیاز:

الف -عین پروندههای عملیاتی و دستورات و طرحهای عملیاتی قرارگاههای شركت
كننده در عملیات درخواست و دریافت شد و تما برگهای این اسناد و مدارك مورد بررسی
قرار گرفت.
ب -از كلیه طرحها و دستورات عملیاتی و برآوردهای ستادی و دستورات جزء بجزء
نسخه برداری شد و عیناً در كتاب مربوطه آورده شد.
پ -پروندهای ستادی معاونت عملیات و اطالعات نیروی زمینی ،قرارگاه مقد
نیروی زمینی در جنوب و لشكر ۱۲و2۱و77و ۱2و تیپهای  ۳۳هوابرد و  ۱۱پیاده كه
در اختیار گروه بررسی قرار داده شد كالً مطالعه گردید و پیا ها و دستوراتی كه بین
قرارگاه های شركت كننده در عتملیات (تارده تیپ داخل) مبادله شده بود و تاثیر قابل
مالح های در هدایت نبردها داشت ،عیناً نسخه برداری شد و در كتابها آورده شد .مز
به تاكر است كه فقط پیا هایی نسخه برداری شد كه از ن ر افسر بررسی كننده حائز
اهمیت تشخیص داده شد و ممكن است پیا هایی بوده باشند كه از ن ر افسران دیگر
مه بودهاند ولی دراین كتاب من ور نگردیدهاند.
ت -طی امریهای از طریق ستاد نیروی زمینی از كلیه افسران و درجهداران و سربازان
و غیر ن امیان شركت كننده در جنگ تحمیلی درخواست شد ،خاطرات خود را بنویسند
و برای گروه بررسی ارسال نمایند ،تا به نا خود آنان ثبت گردد ،ولی پاسخ مثبتی به
این خواسته گروه بررسی داده نشد.
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 -1نكته قابل توجه خوانندگان

نكته مهمی كه مز است مورد توجه قرار گیرد ،مطالب مربوط به استنباط و
ن ریات و مشاهدات و خاطرات شخصی افسر بررسی كننده از جریان حوادث هر
عملیات با توجه به مدارك گردآوری شده و ارتباط دادن حوادث با یكدیگر میباشد.
لاا به صورت یک نتیجه قطعی و كامل نباید تلقی شود ،بلكه ممكن است بررسی
كنندگان دیگر مدارك دیگری از هر عملیات بهدست آورند ،یا شخصاً در عملیاتی
حضور داشتهاند و شاهد عینی جریان حوادث نبردها بودهاند كه در ارتباط حوادث،
نتیجهگیری دیگری از هر عملیات بكنند و ن ریات كاملتری ارائه نمایند .مسلماً
مدارك گرد آوری شده در این كتاب ثبت و ضبط همه جریانات نیست و چه بسا
اسناد و مدارك عملیاتی در پروندههای عملیاتی تیپها و گردانها و گروهانها و سایر
سازمانها وجود داشته باشند كه میتوانند جریان وقای را روشنتر ارائه كنند.
اینگونه مدارك در هنگا تدوین این كتاب در اختیار افسر بررسی كننده نبود .امید
است بررسیكنندگان و محققین دیگر تاریخ جنگ تحمیلی برای تكمیل این مدارك
گردآوری شده اقدا كنند تا تاریخ ن امی و در صورت امكان تاریخ سیاسی این
جنگ تحمیلی كه قسمتی از تاریخ میهن اسالمی ما برای نسلهای آینده ملت ایران
عزیز خواهد بود ،هر چه كاملتر تهیه و تدوین گردد.
غرض نقشی است کز ما باز ماند

که هستی را نمیبینم بقایی
افسرتهیه کننده:
سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی
فروردین سال 9512
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كلیات 2۱/

مقدمات تجاوزات ارتش عراق به ایران در صحنه عملیات جنوب
 -9مشخصات کلی عملیات

الف -عنوان عملیات -عملیات پدافندی ابوذر
ب -تاریخ اجرا -از فروردین تا مهرماه ۱۱۳۱
پ -منطقه عمومی عملیات ،قسمت غربی خوزستان از كرانه غربی رودخانههای كرخه
و كارون تا خط مرز شامل قسمتی از استان ایال از مهران تا دهلران و موسیان
ت -قرارگاه كنترل كننده -نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران
ث -یگانهای عمده شركت كننده خودی
( )۱لشكر ۱2زرهی
( )2یک گروه رزمی از تیپ ۱7مركز زرهی
( )۱گردانهای توپخانه از گروههای  22و  ۳۳توپخانه
( )۱تیپ  ۱۱پیاده
( )۳یک گروه رزمی از لشكر  ۱۱زرهی
( )۲ناحیه ژاندارمری خوزستان
( )7ناحیه ژاندارمری ایال
( )۱یگانهای نیروی دریایی در اروندرود
( )۱سپاه پاسداران انقالب
( )۱0نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
ج -یگانهای عمد متجاوز (مستخرجه از پیوست اطالعات طرح عملیاتی ابوذر)
لشكر یک مكانیزه
لشكر  ۳مكانیزه
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لشكر  ۱زرهی
لشكر  ۱0زرهی
چ -اسامی فرماندهان نیروهای ارتش
رئیس ستاد مشترك -سرلشكر شادمهر -سرتیپ فالحی
فرمانده نیروی زمینی -سرتیپ فالحی -سرتیپ ظهیرنژاد
فرمانده ژاندارمری كشور -سرتیپ ظهیرنژاد -سرهنگ فروزان
فرمانده نیروی هوایی -سرلشكر باقری -سرهنگ فكوری (همچنین وزیر دفاع)
فرمانده نیروی دریایی -ناخدا افضلی
ح -نتیجه نهایی
ارتش متجاوز عراق در اجرای خواستههای پلید امپر یالیز جهانی از اوایل فروردین
ماه سال  ۱۱۳۱تحریكات و تجاوزات مرزی را در تما منطقه مرزی بین دو كشور اجرا
نمود .در طول شش ماه با وجود خودداری دولت جمهوری اسالمی ایران از تشدید
اختالفات مرزی ،نیروهای مزدور عراق به مرور تجاوزات مرزی را وسی تر و شدیدتر
كردند ،با توطئه كودتای نافرجا تیرماه  ،۱۱۳۱ارتش جمهوری اسالمی ایران و بویژه
لشكر ۱2زرهی دچار اختالمت وسیعی در سیست كنترل و فرماندهی گردید .حكومت
خودكامه مزدور عراق از تضعیف ارتش جمهوری اسالمی ایران آگاه شد و فرصت را برای
اجرای خواستههای پلید خود غنیمت داشت .از اوایل شهریور ماه به مرور تجاوزات هوائی
و زمینی را گسترش داد و بامخره در  ۱۱شهریور ماه  ۱۱۳۱در منطقه مرزی خوزستان
تجاوز عمومی را با  ۳لشكر زرهی و مكانیزه آغاز نمود و جنگ عمومی را به دولت و ملت
ایران تحمیل كرد ،در جریان برخوردهای مرزی شش ماهه اول سال  ۱۱۳۱ابتدا
پاسگاههای مرزی ژاندارمری تالش نمودند از تشدید اختالفات جلوگیری كنند و مسائل
را بصورت اعمال مرزبانی فیصله دهند ،ولی نیروهای متجاوز عمداً برخوردهای مرزی را
با تیراندازی با جنگ افزارهای سبک و بعد سنگین تشدید كردند .از اوایل اردیبهشت ماه

كلیات ۱۱/

الزاماً پاسگاههای مرزی ایران تقویت شدند و درمقابل اقدامات تجاوزكارانه نیروهای عراق
عكس العمل نشان دادند كه مهمترین این حوادث در خردادماه در منطقه مهران رخ داد
و منجر به زد و خوردهای جدی نیروهای دو طرف شده .قسمتی از عناصر لشكر۱2
زرهی از اردیبهشت ماه در نزدیكی مرز مستقر شدند و در  2۱شهریور تما عناصر
لشكر ۱2زرهی در مواض نزدیک مرز گسترش یافتند و نبردهای محلی از  2۳شهریور
شدید شد ،تا در  ۱۱شهریور به جنگ عمومی تبدیل گردید.
 -2مأموریت
الف -برابر طرح پدافندی ابوذر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،مأموریت
یگانها به شرح زیر بود:
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران از داممپرداغ تا فاو از مرز باختری ایران
و عراق دفاع نموده و با استفاده از عناصر لشكر ۱2زرهی و تیپ  ۳۳هوابرد از رودخانه
اروندرود دفاع میكند.
ب -مأموریت پدافندی لشكر ۱2زرهی چنین تعیین شده بود:
در منطقه مربوطه دفاع كنید ،پیشروی دشمن را در جنوب اهواز در مناسبترین
مواض پدافندی سد نمائید .آماده باشید پس از ورود لشكر  ۱۲زرهی به منطقه آن
لشكر ،بنا به دستور هماهنگیهای مز را برای عملیات آفندی لشكر  ۱۲زرهی در محور
عینخوش به علیغربی معمول دارید.
 -5مشخصات کلی منطقه عملیات
الف -از ن ر كلی ،منطقه عملیات جنوب شامل بخشی از صحنه عملیات جنگ تحمیلی
ایران و عراق است كه در شمال به سد كنجانچ در شمال مهران و در جنوب به دهانه فاو
در خلیج فارس محدود میگردد و قسمت مرزی خوزستان و قسمتی از استان ایال را در بر
میگیرد.

 /۱2طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

برابر تدابیر كلی عملیات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،این منطقه
عملیات ،منطقه مسئولیت سرزمینی لشكر ۱2زرهی میباشد كه در شرایط جنگ،مسئولیت
قسمت واق در استان ایال به تیپ  ۱۱پیاده محول میگردد كه در جنگ تحمیلی نیز به
همین نحو عمل شد.
این عملیات در مقابل استان عماره و بصره عراق قرار دارد كه از كوتالعماره در شمال و
مقابل مهران شروع و به دهانه فاو در جنوب خت میگردد.رودخانه دجله عراق از شمال تا
جنوب این منطقه در مسافت  ۱۳تا  ۲0كیلومتری مرز جریان دارد و از نهر خین به سمت
جنوب رودخانه اروند ،مرز مشترك را تشكیل میدهد.
در خاك عراق باتالق هورالع ی یا هورالهویزه كه از جنوب بستان تا پاسگاه مرزی طالیه
به طول قریب  70كیلومتر گسترش دارد و به دو قسمت مجزا تقسی میشود .ولی وضعیت
زمین در هر دو قسمت كامالً صاف و هموار و بدون عارضه طبیعی یا مصنوعی قابل مالح ه
میباشد .فقط در منطقه بین فكه تا موسیان قسمتی از مرز از ارتفاعات حمرین میگارد .به
نحوی كه قسمتی از ارتفاعات جزو خاك ایران و قسمتی جزء خاك عراق است ولی از معبر
بیات به بعد آبریز جنوب غربی ارتفاعات حمرین خط مرز میباشد.
در خاك ایران برعكس عراق قسمت عمده منطقه ذوعارضه و دارای ارتفاعات و تپههای
رملی و رودخانهها میباشد كه از ن ر شكل طبیعی زمین ،این عوارض ،منطقه مورد بحث را
به  ۳منطقه جزء مستقل و متمایز از یكدیگر تقسی میكند .این  ۳قسمت به ترتیب از
شمال به جنوب عبارتند از:
منطقه موسیان ،مهران ،دهلران كه از ارتفاعات حمرین خط مرز را تشكیل میدهند.
قسمت صاف ،دشت دهلران و دشت مهران است كه نسبت به وسعت كل این منطقه چندان
قابل مالح ه نیست.
( )۱منطقه غرب رودخانه كرخه از غرب اندیمشک و شوش تا خط مرز ارتفاعات
حمرین بین موسیان تا فكه قرار گرفته و از شمال فكه (معبر سمیده) تا جنوبشرقی
فكه معبر بازی است كه به ارتفاعات میشداغ و تپههای رملی مرز منتهی میگردد و بعد

كلیات ۱۱/

در نزدیكی خط مرز ارتفاعات میشداغ تا شمال بستان امتداد مییابد .در شرق این
ارتفاعات مرزی ،معبر عینخوش و دوسلک در ارتفاعات تینه و رقابیه وجود دارد .در
شرق ارتفاعات تینه ،ارتفاعات ابوصلیبیخات و علیگرهزد و شاوریه واق شده كه بامخره
به كرانه رودخانه غیر قابل عبور كرخه میرسد.
جزئیات مشخصات این منطقه در قسمت یك كتاب عملیات تیپ 2لشكر ۱2زرهی
بیان شده است.
( )2منطقه جنوبغربی اهواز ،یک منطقه كامالً صاف و همواری است كه از شمال به
امتداد شاخه شرقی غربی كرخه كور ،از شرق ،رودخانه كارون ،از غرب ،به خط مرز
محدود میگردد .مشخصات این منطقه در قسمت یك كتاب عملیات تیپ یک لشكر۱2
زرهی بیان شده است.
( )۱منطقه غرب اهواز كه شامل منطقه دشتآزادگان میباشد و بین كرخه كور در
جنوب و تپههای رملی در شمالغربی پادگان دشتآزادگان قرار دارد .رودخانه كرخه كه
از حمیدیه تغییر مسیر میدهد و در مسیر شرقی غربی تا غرب بستان در مرز جریان
دارد ،این منطقه را به دو قسمت متمایز جزئی تقسی میكند ،جزئیات این منطقه در
بخش یك كتاب عملیات تیپ ۱لشكر ۱2زرهی بیان گردیده است.
( )۱منطقه خرمشهر و آبادان كه به جز رودخانه مرزی اروند و نهر خین و رودخانه
بهمنشیر در شمال حزیره آبادان هیچگونه عارضه طبیعی در منطقه وجود ندارد و زمین
منطقه از رودخانه دجله در خاك عراق تا بیش از یکصد كیلومتر در شرق كارون در
خاك ایران زمین فاقد هرگونه برجستگی میباشد ،مشخصات این منطقه در قسمت یك
كتاب عملیات فرماندهی اروند در خرمشهر و آبادان بیان گردیده است.
ب -جنبه ن امی صحنه عملیات جنوب
( )۱عوارض حساس
(الف)عوارض حساس در خاك عراق در مقابل صحنه عملیات ایال و خوزستان از
شمال به جنوب عبارتند از :شهرهای كوتالعماره ،علیغربی ،عماره ،حلفائیه ،بصره

 /۱۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

ك ه به طور كلی در كرانه شرقی یا غربی رودخانه دجله قرار دارند .بنابراین به طور
كلی كرانه شرقی رودخانه دجله در مقابل این صحنه عملیات ،عارضه حساس
می باشد كه تصرف هر قسمت از آن امتیازی برای ارتش ایران حاصل میكند .در
شرق كرانه دجله تنها عارضه حساس ارتفاعات مرزی حمرین است و بین دجله و
حمرین و همچنین در جنوب هیچگونه عارضه ن امی مهمی در خاك عراق وجود
ندارد.
(ب) در خاك ایران برعكس عراق از خط مرز تا وصول به كرانه رودخانه كرخه و
كارون ،عوارض حساس متعددی وجود دارد كه از شمال به جنوب عبارتند از :شهر
مهران ،ارتفاعات شرقی و غربی سدكنجانچ  ،ارتفاعات مرزی حمرین ،ارتفاعات
شرقی دشت مهران ،ارتفاعات شمالی محور عینخوش ،دهلران ،مهران ،كرانه
رودخانههای چنگوله ،میمه ،دویرج ،ارتفاعات عینخوش ،دوسلک ،رقابیه ،میشداغ،
ارتفاعات شاوریه ،علیگرهزد ،ابوصلیبیخات ،كرانه رودخانه كرخه  ،ارتفاعات
جنوبغربی اندیمشک ،شهر اندیمشک ،دزفول و شوش ،محور اصلی تهران خر آباد،
اندیمشک ،اهواز ،خرمشهر ،ارتفاعات اماكبر در دشتآزادگان ،شهرهای بستان،
سوسنگرد ،حمیدیه ،اهواز ،خرمشهر ،آبادان ،ماهشهر و بندر اما خمینی و بامخره
كرانههای رودخانه كارون و بهمنشیر در اروندرود.
( )۱معابر وصولی .این معابر از خاك عراق به ایران و بالعكس از یک نوع امتیاز
برخوردار بوده و از شمال به جنوب منطقه عبارتند از:
(الف) معبر كوتالعماره به دره مهران ،معبر شمال سد كنجانچ و رودخانه
چنگوله كه دشت م هران را در خاك ایران و دشت زرباطیه و بدره را در خاك عراق
در بر میگیرد.
(ب) معبر علیغربی ،چیالت ،دهلران كه معبر باریكی است ولی برای عبور دادن
نیروها به سمت علیغربی در خاك عراق و دهلران در خاك ایران مفید میباشد.

كلیات ۱۳/

(پ) معبر علیغربی ،ربوط ،موسیان عینخوش ،علیگرهزد ،پای پل كرخه،
اندیمشک ،دزفول كه خطرناكترین معبر برای ایران میباشد ،ولی در خاك عراق به
حساسیت خاك ایران نیست.
(ت) معبر عماره ،فكه ،دوسلک ،پای پل ،اندیمشک ،دزفول كه این نیز
خطرناكترین معبر ایران است.
(ث) معبر عماره ،فكه ،رقابیه ،عبدالخان ( ۱0كیلومتری جنوب شوش) كه محور
اهواز ،اندیمشک را قط میكند.
(ج) معبر عماره ،حلفائیه ،تنگ چزابه كه در تنگ به دو شاخه تقسی میشود.
یک شاخه در شمال رودخانه كرخه تا پادگان دشتآزادگان و حمیدیه و اهواز ادامه
مییابد و به اهواز منتهی می گردد و شاخه دیگر در جنوب كرخه از محور بستان،
سوسنگرد و حمیدیه به اهواز میرسد.
(چ) محور نشوه ،طالیه ،جفیر كه در طالیه دو شاخه میشود .یک شاخه به
سمت شمال میرود و به هویزه و سوسنگرد میرسد و شاخه دیگر در سمت شرق
ادامه مییابد و به پادگان حمید و محور اهواز ،خرمشهر و بامخره اهواز ادامه مییابد.
(ح) محور بصره ،تنومه ،خط مرز كه سه شاخه میشود .یک شاخه به پاسگاه
كوشک ایران میرسد و به اهواز امتداد مییابد و یک شاخه به پاسگاه مرزی كیلومتر
 2۳و ایستگاه حسینیه در  ۱0كیلومتری شمال خرمشهر میرسد و خرمشهر را از
شمال در بر میگیرد .شاخه سو مستقیماً از تنومه به شلمچه و خرمشهر امتداد
مییابد كه پس از عبور از رودخانه كارون به سمت شرق جاده قدی اهواز ،آبادان را
قط میكند و به سمت بندر ماهشهر و اما خمینی ادامه مییابد.
( )۱موان  -موان عمده در منطقه عملیات ،بین رودخانه دجله در خاك عراق و مسیر
رودخانههای كرخه و كارون در خاك ایران عبارتند از:
(الف) رودخانههای دجله  ،اروندرود ،كارون و كرخه

 /۱۲طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

(ب) قسمتی از ارتفاعات حمرین كه به علت بریدگیهای زیاد به سختی قابل عبور
است.
(پ) ارتفاعات میشداغ و تپههای رملی منطقه دشتآزادگان.
(ت) باطالق هورالع

در مرز ایران و عراق.

(ث) زمینهای باطالقی و آب گرفته كه به نسبت بارانهای فصلی و طغیان
رودخانههای دجله و كارون و كرخه و میزان بارندگی وسعت آنها متغیر است.
( )۱میدان دید و تیر بهطور كلی در قسمت عمده منطقه عالی است فقط در
ارتفاعات تا حدودی میدان دید و تیر محدود میگردد.
( )۳اختفاء و پوشش ،بهعلت كمبود مناطق درختزار ،اختفاء و پوشش بسیار ضعیف
است .فقط در ارتفاعات و مناطق تپه ماهور تا حدودی اختفاء و پوشش از دید زمینی
وجود دارد.
 -4سازمان و گسترش نیروهای متجاوز
الف -خالصه سازمان ارتش عراق از آغاز جنگ تحمیلی عبارت بود از:
نیروی زمینی جمعاً با  ۱۱۳000نفر پرسنل ،شامل یک لشكر پیاده ۱ ،لشكر پیاده
كوهستانی ۱ ،لشكر زرهی 2 ،لشكر مكانیزه 2 ،لشكر گارد مرزی ،یک تیپ مستقل گارد
جموری (مكانیزه) 2 ،تیپ مستقل نیروی مخصوص 2 ،گردان موشكی زمین به زمین
اسكاد ،فراك و كاتیوشا.
()۱نیروی هوایی  ۱۱2فروند هواپیمای شكاری و بمبافكن ۱۲ ،فروند هواپیمای حمل
و نقل ۱۱ ،فروند هواپیمای بمباران 200 ،فروند هلیكوپتر از نوع مختلف ۱۱۱ ،فروند
هواپیمای آموزشی ۱۱00 ،قبضه توپ ضدهوایی 77۱ ،موشک از نوع موشكهای سا .
( )2نیروی دریایی جمعاً حدود  ۲2فروند ناو و ناوچه و قایق جنگی ،یک تیپ
پیاده ساحلی ،یک تیپ نیروی مخصوص 2 ،گردان توپخانه ساحلی و یک گردان
پدافند هوایی.

كلیات ۱7/

ب -خالصه وضعیت گسترش عناصر نیروی زمینی عراق قبل از آغاز جنگ در مقابل
صحنه عملیات خوزستان به شرح زیر بود:
( )۱در فاو،یک گردان ساحلی ،یک گردان مكانیزه ،یک گردان نیروی مخصوص.
( )2درا القصر ،یک تیپ ساحلی با  2گردان پیاده ،یک گردان مكانیزه ،یک گردان
ویژه هوابرد.
( )۱درزبیر ،تیپ 2۲لشكر  ۳شامل یک گردان مكانیزه و  ۱گردان تانک.
( )۱در بصره ،عناصر لشكر  ۳مكانیزه (منهای تیپ )2۲شامل تیپهای ۱۳و20
مكانیزه و یگانهای لشكری.
( )۳در تنومه ،یک گردان مكانیزه و یک گردان تانک.
( )۲در عماره ،تیپ ۱۱لشكر  ۱زرهی و تیپ ۱۱لشكر  ۱0زرهی و تیپ 27لشكر یک
مكانیزه .
( )7در فكه عراق ،یک گردان مكانیزه از تیپ 27مكانیزه.
( )۱درعلیغربی ،یک گردان مكانیزه از تیپ.2۱
( )۱در چیالت ،یک گردان مكانیزه از تیپ.۱۱
( )۱0در شیخسعد ،یک گردان مكانیزه از تیپ.۱۱
()۱۱در صوبیره (مقابل مهران) تیپ  ۱۱لشكر  ۱زرهی و قرارگاه تیپ ۱7لشكر  ۱0زرهی.
()۱2در بدره  2گردان تانک از عناصر لشكر  ۱0زرهی.
()۱۱در زرباطیه دو گردان مكانیزه و یک گردان تانک.
()۱۱در كوتالعماره تیپ 2۱لشكر  ۱0زرهی.
()۱۳در ناصریه قرارگاه سپاه .۱
()۱۲در سماوه قرارگاه لشكر  ۱زرهی و تیپ  ۱۱و عدههای لشكر .۱
()۱7در بغداد قرارگاه سپاه  2و لشكر  ۱0زرهی تیپ ،گارد جمهوری ،تیپ ۱0لشكر
 ۱0زرهی ،تیپ  ۱لشكركن سو مكانیزه.
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()۱۱در محاویل گردانهای موشكی و توپخانه.
توجه :سایر عناصر ارتش عراق در مقابل صحنه عملیات غرب ایران گسترش داشتند.
 -3سازمان و گسترش نیروهای خودی
الف -سازمان ،خالصه سازمان ارتش جمهوری اسالمی ایران قبل از آغاز جنگ تحمیلی
عبارت بود از:
( )۱نیروی زمینی شامل  ۱لشكر پیاده ۱،لشكر زرهی یک تیپ پیاده ،یک تیپ پیاده
هوابرد ،یک تیپ پیاده گارد ،یک تیپ نیروی ویژه هوابرد ۳ ،گروه توپخانه ،یک
فرماندهی هوانیروز ،یک تیپ آموزشی زرهی ،یک گردان مستقل دژ ،یک گروه رزمی
مهندسی و یک گردان پل شناور.
( )2نیروی هوایی ،مدارك در دسترس نبود.
( )۱نیروی دریایی ،مدارك در دسترس نبود.
ب -گسترش عناصر نیروی زمینی در صحنه عملیات جنوب از مهران در شمال تا دهانه
فاو در جنوب بهشرح زیر بود:
( )۱تیپ  ۱۱پیاده (منها) در مهران.
( )2تیپ 2زرهی لشكر ۱2زرهی در دزفول و عینخوش.
( )۱گروه رزمی از تیپ ۱7زرهی مركز زرهی در دوسلک و فكه.
( )۱تیپ یک زرهی و عناصر لشكری ،لشكر ۱2زرهی در اهواز.
( )۳تیپ ۱زرهی لشكر ۱2زرهی در دشتآزادگان.
( )۲یک گردان تانک و یک گردان مكانیزه و گردان دژ در خرمشهر.
( ۱ )7گردان توپخانه  ۱۱0و  ۱7۳و كاتیوشا در منطقه دزفول و اهواز و دشتآزادگان
و خرمشهر با توجه به استعداد كلی نیروی خودی و دشمن كه بیان شد .ارتش متجاوز عراق
حداقل  ۱لشكر و چند تیپ مستقل در مقابل لشكر ۱2زرهی ایران مستقر كرده بود.

كلیات ۱۱/

قسمت دوم
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۱۱
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از :نزاجا-معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

20۱/۱/۱0۱

به :گیرندگان مراجعه شود

۱۱۳۱/۲/۱۳

موضوع :طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

 -۱بدینوسیله یک نسخه طرح عملیاتی دفاعی ابوذر (نسخه

از

نسخه) در  ۲۱برگ

و  ۱كالک به شرح زیر ارسال میگردد:
اصل طرح

 ۱2برگ

پیوست الف :سازمان رزمی

 ۱برگ

پیوست ب :اطالعات

 20برگ و یک قطعه كالک

پیوست پ :كالکهای عملیاتی شماره  ۱و  2 2قطعه كالک
پیوست ت :آتش پشتیبانی :حاف گردیده
پیوست ث :تمركزات
پیوست ج :پشتیبانی خدمات

 ۱برگ
 ۱برگ ماده  ۱پرسنل  ۱برگ و یک قطعه كالک

پیوست چ :مخابرات

 ۱2برگ

توجه :به علت عد نیاز در تهیه تاریخ جنگ ،پیوستها حاف شد.
 -2خواهشمند است دستور فرمایید:
الف -وصول طرح را اعال یا گزارش نمایند.
ب -یگانهای ذینف نسبت به تهیه طرح مربوطه اقدا نموده و یک نسخه به نزاجا ارسال
نمایند.
ف نزاجا :سرتیپ ظهیرنژاد 
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نسخه  ............از  .............نسخه
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران
معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)
لویزان -تهران
خردادماه ۱۱۳۱
آج2۱ -
طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
مدرك:
الف -نقشه  ۱:۱000000كشور جمهوری اسالمی ایران
ب -دستورالعمل  ۱۱۳۱/۱/27 -۱۳-20۱-0۱-0۲-۱اداره سو (عملیات) ستاد مشترك ارتش
جمهوری اسالمی ایران.
سازمان برای رز  :پیوست الف.
 -9وضعیت
الف -نیروهای دشمن :پیوست ب (اطالعات)
ب -نیروی خودی
( )۱ارتش جمهوری اسالمی ایران با اعمال حاكمیت ملی در نقاط مختلف كشور در برابر تجاوز
احتمالی دشمن از تمامیت ارضی ایران در منطقه غرب كشور دفاع مینماید.
( )2نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ضمن دفاع از آسمان ایران حمالت انتقامی خود را
به من ور انهدا نقاط حیاتی كشور هدف ،آغاز و پس از كسب برتری هوایی از عملیات سطحی نیروهای
خودی پشتیبانی نزدیک به عمل میآورد.
( )۱نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ضمن دفاع از تأسیسات حیاتی كشور در خلیج
فارس راههای مواصالتی دریایی را تأمین و از حركت كشتیهای تجاری بهسوی بنادر كشور هدف
ممانعت به عمل میآورد.
( )۱ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسالمی ایران بهمحض آغاز عملیات ،تحت كنترل عملیاتی
نیروی زمینی و دریایی قرار میگیرد.

طرحها و دستورات عملیاتی ۱۱/
( )۳ژاندارمری كشور جمهوری اسالمی ایران در صورت ضرورت ،بنا به درخواست با استفاده از لنجها
و قایقهای غیر ن امیان عملیات عبور از رودخانه ،یگانهای نیروی زمینی را در منطقه لشكر۱2
پشتیبانی مینماید.
پ -یگانهای زیر امر جدا شده :به سازمان رزمی مراجعه شود (پیوست الف).
ت -فرضها:
( )۱عملیات ارتش در كردستان ادامه داشته و تغییر مكان یگانهای مستقر در منطقه امكان پایر
نمیباشد.
( )2احتمال پشتیبانی از یگانهای ارت ش جمهوری اسالمی ایران به وسیله كشورهای تدارك كننده
قطعات یدكی بعید است.
( )۱در خالل درگیری ارتش در مرزهای باختری ،امكان تحریكاتی از جانب كشور افغانستان وجود
دارد.
( )۱از طریق كشور پاكستان تهدید متصور نیست ،ولی احتمال برخورد با عناصر ضد انقالب در
جنوب شرقی كشور وجود دارد.
( )۳در طول عملیات در غرب كشور ،جنگ روانی از طریق كشورهای آمریكا و اسرائیل و مصر علیه
ایران ادامه خواهد داشت.
( )۲عراق همچنان از پشتیبانی لجستیكی و آموزشی كشور شوروی برخوردار خواهد بود.
( )7كشورهای حوزه خلیج فارس از لحاظ سیاسی و تسهیالت پایگاهی ،كشور عراق را پشتیبانی
خواهند نمود.
( )۱كشور تركیه در طول عملیات بیطرفی خود را حفظ خواهد نمود.
( )۱از آغاز عملیات برتری هوایی با كشور خص میباشد.
( )۱0احتمال پشتیبانی شیعیان مقی كشور عراق از كشور ایران وجود دارد.
( )۱۱در طول عملیات ،ارتش از پشتیبانی ملی بهطور كامل برخوردار خواهد بود.
 -2مأموریت
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران از داممپرداغ (مرز مشترك ایران و عراق و تركیه) تافاو
(دهانه شطالعرب در خلیج فارس) از مرز باختری ایران و عراق دفاع نموده و با استفاده از عناصری از
لشكر ۱2زرهی و تیپ  ۳۳هوابرد از رودخانه اروندرود دفاع مینماید ،تیپ  ۳۳آماده میشود پس از ورود
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یگانهای تقویتی به منطقه غرب ،بنا به دستور در سایر مناطق مورد تهدید اع از درون مرزی یا برون مرزی
بكار رود ،همزمان با اجرای عملیات دفاعی در غرب با امكانات موجود در منطقه ،مرز خاوری را از دهانه
ذوالفقار تا گواتر پوشش نماید.
 -5اجراء
الف :تدبیر عملیات :پیوست پ (كالک عملیات):
()۱مانور:
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران به من ور دفاع از مرز باختری ایران عملیات دفاع را
در چهار مرحله بهشرح زیر هدایت مینماید.
(الف) مرحله :۱
نیروی زمینی را در منطقه با  ۱لشكر و یک تیپ پیاده در منطقه دفاعی مقد از شمال
باختری تا جنوب اجرا مینماید ،لشكر  ۲۱پیاده و لشكر  2۱پیاده به ترتیب در شمال،
لشكر  ۱۱زرهی و تیپ  ۱۱پیاده در مركز و لشكر ۱2زرهی در جنوب ،لشكرهای در خط با
اعزا عناصر تأمین ،حركت متجاوز را در زمینهای بال فصل مرز بتأخیر میاندازد.تغییر
مكان یگانهای تقویتی و تیپ  ۱۱خر آباد ،برابر طرح تمركزات (پیوست ث) اجرا میگردد،
لشكر  77پیاده و مركز آموزش بیرجند و لشكر  ۱۱زرهی مرز خاوری را پوشش مینمایند.
(ب) مرحله :2
پس از عقبنشینی عناصر تأمینی ،یگانهای نیروی زمینی به ترتیب زیر در منطقه دفاع
مینمایند.لشكر  ۲۱و  2۱پیاده در شمال ،لشكر  ۱۱زرهی و تیپ  ۱۱پیاده در مركز و
لشكر ۱2زرهی در جنوب (كالک عملیاتی) دفاع میكنند و پیشروی دشمن را در مواض
سد كننده و پیشبینی شده متوقف یا كند مینمایند.
(پ) مرحله :۱
نیروی زمینی برای انهدا نیروهای متجاوز ،پس از آمادگی و انتقال یا برداشت نیرو از
سایر مناطق دفاعی جلو رخنه كردهاند ،پاتک نمود ،و مرز قرار داد را ترمی مینماید.
(ت) مرحله :۱
نیروی زمینی بنا به دستور با  ۱لشكر زرهی در خط ،لشكر  ۱۱زرهی در محور عمومی
قصرشیرین ،خسروی ،خانقین ،بغداد و لشكر  ۱۲زرهی در صورت برداشت از منطقه و
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تمركز در خوزستان در محور عمومی عینخوش ،علیغربی ،كوت و لشكر ۱2زرهی در
محور عمومی تنومه ،بصره ،ناصریه ،آفند متقابل و نیروهای متجاوز را نابود میكند.
 -4آتش
الف -هوایی:
تقد پشتیبانی نزدیک هوایی در مرحله  ۱با عناصر تأمین ،در مرحله  2با لشكرهای مستقر در
منطقه دفاعی مقد و در مرحله  ۱با نیروی پاتک كننده و در منطقه  ۱بنا به دستور خواهد بود.
ب -توپخانه:
تقد آتش در مرحله  ۱با عناصر تأمینی ،در مرحله  2با لشكرهای مستقر در منطقه دفاعی مقد و
در مرحله  ۱با نیروهای پاتک كننده و در مرحله  ۱بنا به دستور خواهد بود.
پ -دفاع هوایی:
تقد به ترتیب با نیروی احتیاط و پاسگاه فرماندهی فرماندهان مناطق خواهد بود.
ت -طرح پشتیبانی آتش (پیوست ت)
ث -لشكر  2۱پیاده:
در منطقه مربوطه دفاع نمائید (برابر كالک عملیاتی)
ج -لشكر  ۲۱پیاده:
در منطقه مربوطه دفاع نمایید(برابر كالک عملیاتی)
چ -لشكر  ۱۱زرهی:
( )۱در منطقه مربوطه دفاع نمایید (برابر كالک عملیاتی)
( )2آماده باشید بنا به دستور در محور عمومی ،قصرشیرین ،خسروی ،خانقین ،بغداد آفند كنید.
ح -لشكر ۱2زرهی:
( )۱در منطقه مربوطه دفاع نمایید (برابر كالک عملیاتی)
( )2پیشروی دشمن را در جنوب اهواز در مناسبترین مواض پدافندی سد نمایید.
( )۱آماده باشید پس از ورود لشكر  ۱۲زرهی به منطقه آن لشكر بنا به دستور هماهنگیهای مز را
برای عملیات آفندی لشكر  ۱۲زرهی در محور عینخوش به علیغربی معمول دارید.
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( )۱آماده باشید بنا به دستور در معبر خرمشهر ،تنومه ،بصره،پاتک نموده و هدفهای متصرفی را
حفظ نمائید.
خ -لشكر  ۱۲زرهی:
( )۱آماده باشید پس از برداشت از كردستان و تمركز در منطقه ،بنا به دستور به منطقه لشكر ۱2زرهی
تغییر مكان نموده در محور عمومی عینخوش ،علیغربی آفند كنید و كوتالعماره را تأمین نمایید.
( )2برای تهیه طرحهای مورد نیاز ،با لشكر ۱2زرهی جهت عبور از خط آن لشكر هماهنگیهای
مز را بهعمل آورید.
( )۱آماده باشید بنا به دستور ،تیپ 2لشكر ۱2زرهی را در محل زیر امر گرفته و تیپ2زرهی زنجان
را در حوالی اهواز زیر امر لشكر ۱2زرهی قرار دهید.
د -لشكر  77پیاده:
در منطقه استحفاظی مربوطه مرز خاوری را پوشش نمایید (برابر كالک عملیاتی).
ذ -لشكر  ۱۱زرهی:
در منطقه استحفاظی مربوطه مرز خاوری را پوشش نمایید (برابر كالک عملیاتی).
ر -تیپ  ۱۱پیاده:
( )۱در منطقه مربوطه دفاع نمایید (برابر كالک عملیاتی).
( )2آماده باشید عبور از خط عناصر لشكر  ۱۲زرهی از خط آن تیپ را پشتیبانی نمایید.
ز -تیپ آموزشی بیرجند:
در منطقه استحفاظی مربوطه مرز خاوری را پوشش نمایید (برابر كالک عملیاتی).
ژ -مركز آموزش پشتیبانی تبریز:
تأمین منطقه استحفاظی را برقرار نمایید.
س -توپخانه:
( )۱توپخانه صحرایی:
(الف) گروه  ۱۱توپخانه تقویت آتش توپخانه لشكر  2۱ ،۲۱پیاده بنا به دستور به منطقه آن
لشكر تغییر مكان نمایید.
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(ب) گروه  22توپخانه تقویت آتش توپخانه لشكر ۱2زرهی بنا به دستور به منطقه خوزستان
تغییر مكان نمایید.
(پ) گروه  ۱۱توپخانه ،پس از تجدید سازمان و كسب آمادگی رزمی كافی ،در كنترل نیروی
زمینی باقیمانده و بنا به دستور به ترتیب تقد به مشهد و زاهدان تغییر مكان كنید و در تقویت
آتش توپخانه لشكرهای  77و  ۱۱قرار گیرید.
(ت) گروه  ۱۱توپخانه ،تقویت آتش ،لشكز  ۱2زرهی سپس تقویت آتش لشكر  ۱۲زرهی پس از
ورود آن لشكر به منطقه بنا به دستور به منطقه دزفول تغییر مكان نمایید.
(ث) گروه  ۳۳توپخانه ابتدا تقویت آتش لشكر ۱2زرهی سپس تقویت آتش لشكر  ۱۲زرهی
پس از ورود آن لشكر به منطقه بنا به دستور به منطقه دزفول تغییر مكان نمایید.
( )2طرح آتش پشتیبانی به وسیله لشكرها با هماهنگی فرمانده آن گروهای توپخانه تقویتی تهیه
میگردد.
ش -یگان هوانیروز:
آماده باشید هر یک از لشكرهای در خط را بنا به دستور پشتیبانی نمایید.
ص -گروه مهندس  ۱۱۱رزمی:
( )۱آماده باشید بنا به دستور به ترتیب تقد لشكرهای  ۱۱زرهی و  ۱2زرهی را پشتیبانی نمایید.
( )2تقد پشتیبانی عبور از رودخانه با لشكر ۱2زرهی ،سپس با لشكر  ۱۲زرهی میباشد.
ض -گروهای  ۱0۱مخابرات و  0۱مخابرات( :پیوست مخابرات)
ط -احتیاط:
( )۱لشكر  ۱پیاده مركز ( )-بنا به دستور به منطقه لشكر  ۲۱پیاده تغییر مكان كنید و آماده باشید
در منطقه آن لشكر وارد عمل شوید.
( )2لشكر  2پیاده مركز ( )-بنا به دستور به منطقه لشكر  ۱۱زرهی تغییر مكان كنید و آماده باشید
در منطقه آن لشكر وارد عمل شوید.
( )۱تیپ ۱7زرهی ،بنا به دستور به منطقه لشكر ۱2زرهی تغییر مكان كنید و زیر امر آن لشكر قرار
گیرید.
( )۱تیپ  ۳۳هوابرد (:)-
(الف) احتیاط استراتژیكی نیروی زمینی ،بنا به دستور ابتدا با هماهنگی لشكر ۱2یک گردان در
حوالی منطقه اروندرود پیاده نموده و از اروندرود دفاع نمایید.

 /۱۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
(ب) آماده باشید بنا به دستور به ترتیب تقد در منطقه پیشروی لشكر  ۱۱و لشكر ۱2زرهی و
لشكر  ۱۲زرهی پیاده شوید و عقبنشینی عناصر دشمن را سد نمایید.
ظ -دستورات هماهنگی:
( )۱بهمحض دریافت این طرح ،اقدامات طرحریزی یگانها اجرا و طرحها به ستاد نیروی زمینی ارسال
گردد.
( )2این طرح با اعال كد ،اسال پیروز است ،به دستور عملیاتی تبدیل میگردد.
( )۱طرح تغییر مكان یگانها از مناطق داخلی كشور به منطقه عملیات غرب با هماهنگییگانهای
مستقر در غرب تهیه گردد.
( )۱در طرح پدافند ،به پدافند در عمق توجه كامل شود ،به ترتیبی كه به نیروهای متجاوز تا وصول
به مواض سد كننده حداكثر تلفات و خسارت وارد گردد.
( )۳مواض سد كننده بر حسب وضعیت زمین حتیالمقدور به خط عمومی لجمن نزدیكتر باشد و از
قبول رخنههای عمیق در منطقه خودداری شود.
( )۲استعداد نیروهای تأمین (پوشش ،پاسدار عمومی) با توجه به امكانات نیروی خودی به نحوی
پیشبینی شود كه حداكثر تأخیر ممكن را برای پیشروی دشمن ایجاد نماید.
( )7اشغال كامل مواض دفاعی روز (ر) خواهد بود.
( )۱وضعیت آمادگی در روزاله (اعال وضعیت شماره  2آمادگی مهیا شدن) برابر دستورالعمل آماده
باش پدافند نزاجا پیوست.
( )۱تمركز نیروها در مناطق مورد ن ر از روزاله تا روز بعد ،قبل از شروع عملیات برابر پیوست ث
تمركزات.
( )۱0هماهنگی با نهاجا ،در مورد تعداد سورتی پرواز سه هر لشكر و تعیین نوع پشتیبانی
(پشتیبانی نزدیک ،شناسایی) با نهاجا هماهنگی نمایند.
( )۱۱طرحهای تأمین منطقه مربوطه را برای زمان جنگ بر مبنای این طرح و با توجه به عدههای
باقیمانده و ژاندارمری و پلیس و سپاه پاسداران و یگانهای عشایری تهیه و به نزاجا ارسال دارند.
( )۱2لشكرها از مراكز آموزش بهمن ور مأموریتهای تأمین منطقه عقب ،امنیت منطقه و امور غیر
ارتشیان استفاده نمایند.
( )۱۱اعزا افسران رابط به قرارگاههای نهاجا ،نداجا ،نزاجا بنا به دستور خواهد بود.

طرحها و دستورات عملیاتی ۱۱/
 -3پشتیبانی خدمات :پیوست ج
 -1فرماندهی و مخابرات
الف -مخابرات :پیوست چ
ب -فرماندهی
( )۱پاسگاه فرماندهی نیروی زمینی پس از اعال كد اسال پیروز است ،در لویزان تشكیل میگردد،
تغییر مكان آن به موق ابالغ میشود.
( )2یگانها تا رده تیپ محل پاسگاه فرماندهی خود را با ذكر مختصات نقشهای گزارش نمایند.
ف .نزاجا  -سرتیپ فالحی
اصل به امضاء ت .ف نزاجا رسیده و این نسخه معتبر است
مدیر عملیات :سرهنگ ستاد محمد وصالی
پیوستها:
الف -سازمان رزمی.
ب -اطالعات.
پ -كالکهای عملیاتی شماره ۱و2
ت -آتش پشتیبانی (بهوسیله لشكرها طرحریزی میشود).
ث -تمركزات.
ج -پشتیبانی خدمات.
چ -مخابرات.
ح -دستورالعمل آمادهباش پدافند نزاجا (طی شماره  ۱۱۳۳/۱/2۲ -20۱ -۱۱ -2۱ابالغ شده است) تجدید
ن ر شده آن متعاقباً ارسال خواهد شد.

 /۳0طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
گیرندگان:
 -۱سماجا ( ۱عملیات)
-2معاونتعملیات و اطالعات نزاجا
 -۱ف .نهاجا
 -۱ف .نداجا
 -۳ف .لوج نزاجا
 -۲ف .ل ۱ .پیاده مركز
 -7ف .ل 2 .پیاده مركز
 -۱ف .ل ۱۲ .زرهی
 -۱ف .ل 2۱ .پیاده
 -۱0ف .ل ۲۱ .پیاده
 -۱۱ف .ل 77 .پیاده
 -۱2ف .ل ۱۱ .زرهی
 -۱۱ف .ل ۱2 .زرهی
 -۱۱ف .تیپ  ۱۱خر آباد
 -۱۳ف .تیپ  ۳۳هوابرد
 -۱۲ف .گروه  ۱۱توپخانه
 -۱7ف .گروه  22توپخانه
 -۱۱ف .گروه  ۱۱توپخانه
 -۱۱ف .گروه  ۱۱توپخانه
 -20ف .گروه  ۳۳توپخانه
 -2۱ف .مركز آموزش  02چهلدختر
 -22ف .مركز آموزش  0۱عجبشیر
 -2۱ف .مركز آموزش  0۱بیرجند
 -2۱ف .مركز آموزش  0۳كرمان
 -2۳ف .فرماندهی منطقه غرب
 -2۲ف .قرارگاهعملیاتیشماره  ۱فارس
 -27ف .هوانیروز
 -2۱ف .ژاجا
 -2۱ریاست شاجا
 -۱0لشكر  ۱۱زرهی

نسخه
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

یك و سییك
دو و سیا و سیدو و سیسو
سو
چهار
پنج
شش
هفت
هشت
نه
ده
یازده
دوازده
سیزده
چهارده
پانزده
شانزده
هفده
هجده
نوزده
بیست
بیستو یك
بیستو دو
بیستو سو
بیستو چهار
بیستو پنج
بیستو شش
بیستو هفت
بیستو هشت
بیستو نه
سیو چهار

طرحها و دستورات عملیاتی ۳۱/
پیوست الف :سازمان رزمی طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
 -۱لشكر  2۱پیاده:
زیر امر:

یگانهای تقویتی برای برقراری تأمین منطقه.

جدا شده:

تیپ ۱مستقر در مرند.

 -2لشكر  ۲۱پیاده:
زیر امر:

یگانهای تقویتی برای برقراری تأمین منطقه.

جدا شده:

یگانهای تیپ ۱مستقر در مهاباد كه منحل گردیده و هنوز بازسازی
نگردیده است.

 -۱لشكر  77پیاده:
زیر امر:

مركز آموزش  02چهلدختر

جدا شده:

یگانهای اعزامی به سایر مناطق جهت برقراری تأمین منطقه.

 -۱تیپ  ۱۱پیاده:
زیر امر:

ندارد.

جدا شده:

یگانهای اعزامی به سایر مناطق جهت برقراری تأمین منطقه.

 -۳لشكر  ۱۲زرهی:
زیر امر:

گردان  2۱۱سوار زرهی اردبیل .گردان  ۱۱۱پیاده سراب.

جدا شده:

یگانهای اعزامی به سایر مناطق جهت برقراری تأمین منطقه.

 -۲لشكر  ۱۱زرهی:
زیر امر:

یگانهای تقویتی برای برقراری تأمین منطقه.

جدا شده:

ندارد.

-7لشكر  ۱۱زرهی:
زیر امر:

مركز آموزش  0۳كرمان.

جدا شده:

ندارد.

 /۳2طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
 -۱لشكر ۱2زرهی:
زیر امر:

گردان  ۱۳۱دژ ،گردان  ۱2۱سوار زرهی ،گردان  ۱۱۱پل گروه ۱۱۱
مهندسی.

جدا شده:

ندارد.

-۱مركز آموزش  02چهلدختر.
زیر امر:

ندارد.

جدا شده:

ندارد.

 -۱0مركز آموزش  0۱عجبشیر.
زیر امر:

ندارد.

جدا شده:

ندارد.

 -۱۱مركز آموزش  0۱بیرجند:
زیر امر:

ندارد.

جدا شده:

ندارد.

 -۱2مركز آموزش  0۳كرمان:
زیر امر:

ندارد.

جدا شده:

ندارد.

 -۱۱مركز آموزش پشتیبانی تبریز:
زیر امر:

تیپ ۱لشكر  2۱پیاده مستقر در مرند.

جدا شده:

ندارد.

 -۱۱عدههای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران:
لشكر  ۱پیاده مركز
زیر امر:

ندارد.

جدا شده:

یگانهای اعزامی به سایر مناطق جهت برقراری تأمین منطقه.

طرحها و دستورات عملیاتی ۳۱/
لشكر  2پیاده مركز:
زیر امر:

ندارد

جدا شده:

یگانهای اعزامی بهسایر مناطق جهت برقراری تأمین منطقه.

گردان۱۱۱پیاده مستقردر مركز پیاده شیراز
تیپ ۱7زرهی:
زیر امر:

ندارد.

جدا شده:

ندارد.

تیپ  ۳۳هوابرد:
زیر امر:

ندارد.

جدا شده:

یگانهای اعزامی بهسایر مناطق جهت برقراری تأمین منطقه.

گروه  ۱۱توپخانه:
زیر امر:

ندارد.

جدا شده:

یگانهای اعزامی بهسایر مناطق جهت برقراری تأمین منطقه.

گروه  22توپخانه:
زیر امر:

ندارد.

جدا شده:

یگانهای اعزامی بهسایر مناطق جهت برقراری تأمین منطقه.

گروه  ۱۱توپخانه:
زیر امر:

ندارد.

جدا شده:

یگانهای اعزامی بهسایر مناطق جهت برقراری تأمین منطقه.

گروه  ۱۱توپخانه:
زیر امر:

ندارد.

جدا شده:

یگانهای اعزامی بهسایر مناطق جهت برقراری تأمین منطقه.

گروه  ۳۳توپخانه:
زیر امر:

ندارد.

جدا شده:

یگانهای اعزامی بهسایر مناطق جهت برقراری تأمین منطقه.

 /۳۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
هوانیروز
گروه مهندسی  ۱۱۱رزمی:
زیر امر:

ندارد.

جدا شده:

گردان  ۱۱۱پل

گروه  0۱مخابرات
گروه  ۱0۱مخابرات
فرماندهی لجستیكی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران.

طرحها و دستورات عملیاتی ۳۳/
پیوست ب اطالعات طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

نسخه  ۱0از  ۱۱نسخه
صفحه  ۱از  20صفحه
مدارك :نقشه  ۱ :۳0000و  ۱ :2۳0000عراق
 -9خالصه وضعیت دشمن
الف -نیروی زمینی عراق
( )۱استعداد :استعداد پرسنل معادل  ۱۱۳000نفر میباشد.
( )2تركیبات:
نیروی زمینی عراق از یگانهای زیر تشكیل شده است.
یک لشكر پیاده ل .كوی سنجق
سه لشكر پیاده كوهستانی ل -7ل -۱ل  ۱پ
چهار لشكر زرهی ل -۱ل -۲ل -۱ل۱0
دو لشكر مكانیزه ل -۳ل-۱
دو لشكر گارد مرزی ل ۱۱گ  -ل ۱2گ
]…[ تیپ مستقل مكانیزه گارد جمهوری
]…[ تیپ مستقل نیروی مخصوص
سه گردان موشكی سطح بسطح (اسكاد -فراك -كاتیوشا)
گسترش -به ضمیه( ۱كالک گسترش نیروی زمینی) مراجعه شود.
ب -نیروی هوایی:
( )۱استعداد:
(الف) استعداد پرسنل ،این نیرو با احتساب پرسنل یگانهای پدافند هوایی در حدود 2۳000
نفر میباشد كه از این تعداد در حدود  ۱۱2نفر خلبان بوده از تعداد خلبانان فوق  ٪۳2عملیاتی بوده
و قادر به انجا عملیات با هواپیماهای شكاری و شكاری بمباران میباشد.
(ب) اقال عمده هوایی:
 -هواپیمای شكاری و شكاری بمبافكن

 ۱۱2فروند.

 /۳۲طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
 -هواپیمای بمباران

 ۱۱فروند.

 -هواپیمای حمل و نقل

 ۱۲فروند.

 -هواپیمای آموزشی

 ۱۱۱فروند.

 -هلیكوپتر نیروی هوایی

 ۱۲۲فروند.

 -هلیكوپتر نیروی زمینی

 ۱۱فروند.

 -توپ پدافند هوایی (زمینی و هوایی)

 ۱۱00قبضه.

 دستگاههای پرتاب انواع موشک سا و تعداد موشكهای موجود:پرتاب كننده

تعدادی موشک

 -سا 2

 2۲دستگاه

۱00

 -سا ۱

 ۳۲دستگاه

۱۳0

 -سا ۲

 27۲دستگاه

۳2۱

 -سا 7

۱7۳0دستگاه

(پ) اسكادرانهای عملیاتی نیروی هوایی :
 -شكاری

 ۱۱اسكادران

شكاری بمبافكن

 ۳اسكادران

 -بمباران

 2اسكادران

 -ترابری

 2اسكادران

 -آموزشی

 ۱یگان

 -هلیكوپتر

 ۱۱اسكادران

(ت) یگانهای پدافندی هوایی:
2 -گردان توپخانه پدافند هوایی

۱00

2 -گردان توپخانه پدافند هوایی

۳7

۱ -گردان توپخانه پدافند هوایی

۱7

۱ -گردان توپخانه پدافند هوایی

۱0

۱۳ -گردان توپخانه پدافند هوایی

2۱

2 -گردان توپخانه پدافند هوایی

كالیبر نامشخص

طرحها و دستورات عملیاتی ۳7/
(ث) یگانهای پدافند هوایی:
سا 7

در هر گردان مانوری و گردان پشتیبانی رزمی  ۱قبضه

سا ۲

 2تیپ

سا 2

 ۱گردان

سا ۱

 ۱گردان

(ج) رادارها :نیروی هوایی دارای  ۱0ایستگاه رادار در حدود  ۱۱۲دستگاه رادار مختلف میباشد
یک پایگاه اصلی در بغداد مستقر میباشد كه نواحی چهارگانه مشروحه زیر را كنترل مینماید.
ناحیه۱

(بغداد -موصل)

ناحیه2

(تكریت)

ناحیه۱

(بصره)

ناحیه۱

(كركوك)

نیروی هوایی توسط وزارت دفاع از طریق فرماندهی نیروی هوایی اداره میشود .فرماندهی
نیروی هوایی كنترل عملیاتی و اداری بر روی یگانهای تابعه از طریق مدیریتهای پنجگانه
بهشرح زیر به پایگاههای عملیاتی اعمال مینماید.
 مدیریت عملیات مدیریت پدافند هوایی و موشكی مدیریت آموزشی مدیریت نگهداری مدیریت اداری و پرسنلیپ -نیروی دریایی :
( )۱استعداد
(الف) استعداد پرسنلی نیروی دریایی معادل  7000نفر میباشد.
(ب) اقال عمده نیروی دریایی جمعاً در حدود  ۲2فروند است كه ٪7۳
آن آماده بكار میباشد (معادل  ۱۲فروند)
 -ناوچه اوزا

 ۱۱فروند

 -اژدر افكن پی۲ -

 ۱2فروند

 /۳۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
 -ضد دریایی

 ۱فروند

 -مین جم كن

 ۳فروند

 -اژدر جم كن

 ۱فروند

 -ناوچه گشتی

 22فروند

 -یدك كش

 ۱فروند

 -ناو نیروبر

 2فروند

(پ)یگانهای رزمی و پشتیبانی رزمی
 یک تیپ تفنگدار دریایی یک تیپ نیروی مخصوص یگان مردان قورباغهای یک گردان پدافند هوایی یک گردان مهندسی دریایی دو گردان توپخانه ساحلی( ) 2تركیبات :نیروی دریایی از لحاظ فرماندهی تاب ستاد كل بوده و فرماندهی نیروی دریایی
كنترل عملیاتی و اداری فرماندهیهای زیر را به عهده دارند.
 فرمانده ناوچههای اژدرافكن. فرماندهی نیروی رودخانهای. فرماندهی یگانهای ساحلی.( )۱گسترش :قرارگاه نیروی دریایی در بصره مستقر بوده و یگانهای این نیرو بهشرح زیر گسترش
دارند.
(الف) یگانهای شناور (احتمامً ممكن است در جریانات اخیر تغییر كرده باشد)
یگان

بصره

فاو

ا القصر

ناوچه موشکانداز اوزا

۱

-

۱0

اژدرافكن پی۲ -

۳

-

7

مین جم كن

۱

-

۱

طرحها و دستورات عملیاتی ۳۱/
ضد دریایی

۱

-

-

ناوچه گشتی

۱2

-

۱0

اژدر جم كن

-

-

۱

(ب) یگانهای ساحلی نیروی دریایی:
قرارگاه تیپ  7تفنگدار دریایی

ا القصر

قرارگاه تیپ ۱۱نیروی مخصوص

ا القصر

گردان  ۱۱توپخانه ساحلی

بصره

گردان ۲۱

"

"

بصره

گردان  ۱۱پدافند هوایی

بصره -ا القصر

یگان مردان قورباغهای

بصره

گردان مهندسی

بصره

یگان ترابری

ا القصر

یگان پاسدار و مراقبت رزمی
(دفاع المواجبات)

بصره -ا القصر

یگان هلیكوپتر( ۱2فروند
هلیكوپتر سوپر فرلون)

بصره -ا القصر

(پ) ایستگاههای رادار:
نیروی دریایی عراق در پوشش ایستگاههای رادار فاو و شعیبه میباشد.
 ایستگاه رادار فاودرخان از بند رود در مختصات  ۱۱۱۱00طول شرقی و  2۱۳700عرضشمالی قرار دارد .این دستگاه دارای یک دستگاه رادارپی ۱ -و یک دستگاه رادارپی 20 -ساخت
شوروی بوده و مسئول پوشش شیخنشینهای خلیج فارس و مرزهای جنوبی میباشد و دو
دستگاه رادار پی ۱۱ -اخیراً در فاو استقرار یافته است.
 ایستگاه رادار شعیبه در مختصات  ۱7 ،۱۱ ،۱۳طول شرقی و  ۱0 ،2۳ ،۱0غربی شمالیقرار دارد دارای  ۳دستگاه رادار از نوع پی ،۱-پی ،20 -پی ،۱0 -پی ،۱۳ -سیار میباشد.

 /۲0طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
 -2عناصر اصلی اخبار و سایر نیازمندیهای اطالعاتی
الف :عناصر اصلی اخبار
( )۱آیا دشمن در امتداد معابر مشروحه زیر آفند خواهد كرد؟
( )2اگر چنین است كی و كجا و با چه استعدادی؟
(الف) پیرانشهر -حاجی عمران -رواندوز -اربیل و موصل.
(ب) سردشت -قلعه دیزه -شقالوه -اربیل.
(پ) مریوان -باشماق -پنجوین -سید صادق -سلیمانیه.
(ت) نوسود -حلبچه -سید صادق -سلیمانیه.
(ث) باویسی -میدان.
(ج) بغداد -بعقوبه -خانقین -خسروی -قصرشیرین.
(چ) خانقین -نفت خانه -نفت شهر.
(ح) بعقوبه -بلد روز -مندلی -سومار.
(خ) كوت -بدره -مهران.
(د) كوت -علیغربی -چیالت.
(ذ) علیغربی -عماره -حلفائیه -بستان.
(ر) عماره -حلفائیه -بستان.
(ز) نشوه -كوشک.
(ژ) نشوه -جفیر.
(س) مارگیل -حسینیه.
(ش) بصره -تنومه -شلمچه -خرمشهر
( )۱آیا دشمن در امتداد معابر مشروحه در بند ( )۱پدافند خواهد كرد؟ اگر چنین است ،كی؟ كجا؟
با چه استعدادی؟ توجه ویژه به فعالیتهای دشمن در تهیه مواض و استحكامات و میادین مین و
شناسائی مداو زمینی.
( ) ۱آیا دشمن قبل از تک در معابر زیر مبادرت به آفند خواهد كرد؟ اگر چنین است كی؟ كجا؟ با
چه استعداد؟
(الف) بغداد -بعقوبه -خانقین -خسروی -قصرشیرین.

طرحها و دستورات عملیاتی ۲۱/
(ب) عینخوش -علیغربی -كوت.
(پ) تنومه -بصره -ناصریه.
( )۳آیا ارتش افغانستان در امتداد معابر مشروحه زیر یگانهای خود را بهطرف مركز كشور جمهوری
اسالمی ایران تغییر مكان میدهد؟ اگر چنین است كی؟ كجا؟ با چه استعدادی؟
(الف) هرات -اسال قلعه -تایباد.
(ب) شیندند -یزدان.
(پ) دلآرا  -كنک -زابل.
( )۲آیا دشمن عملیات آفندی و پدافند ی خود را در معابر مندرج در بند ( )۱الف ،تقویت خواهد
كرد؟ اگر چنین است ،كی؟ كجا؟ با چه استعدادی.
( )7آیا دشمن در نزدیک نوار مرزی باختری كشور جمهوری اسالمی ایران اقدا به استقرار
موشكهای زمین به هوا و زمین به زمین ثابت و متحرك نموده است؟ اگر چنین است ،كی؟ كجا؟ از چه
نوع؟توجه ویژه به معابر وصولی منطقه و ساحل باختری شطالعرب.
() ۱آیا دشمن در نزدیک نوار مرزی باختری كشور جمهوری اسالمی ایران اقدا به استقرار
ایستگاه های رادار ثابت و متحرك نموده است؟ اگر چنین است كی؟ كجا؟ ازچه نوع؟ توجه ویژه به معابر
وصولی منطقه.
ب -سایر نیازمندیهای اطالعاتی
( )۱آیا دشمن در معابر مندرج دربند ( ) ۱الف اقدا به اجرای عملیات تأخیری خواهد نمود؟ اگر
چنین است كی؟ كجا؟ با چه استعدادی.
( )2آیا دشمن برای ممانعت از عملیات نیروهای خودی ،به آفندهای زمینی محدود و تكهای هوایی
اقدا خواهد كرد؟ اگر چنین است كی؟ كجا؟ با چه استعدادی ،نیروی هوایی با چند سورتی (بمباران-
شناسایی هوایی -عكاسی هوایی) یگانهای زمینی را پشتیبانی میكند.
( )۱آیا دشمن توانایی عبور از اروندرود را دارد .اگر چنین است كی؟ كجا؟ با چه استعدادی و تركیباتی.
( )۱آیا دشم ن از عشایر محلی و متواریان ایرانی چریكها برای عملیات چریكی برعلیه یگانهای
خودی استفاده خواهد كرد .اگر چنین است كی؟ گجا؟ با چه استعداد و توجه ویژه به شناسایی مراكز
آموزشی چریكها ،نقاط تمركز چریكها تحویل سالح و مهمات به چریكها تبلیغات و اقدامات فریبنده از
طرف عاملین كشور عراق.
( )۳تغییرات در سازمان :تجهیزات یگانهای رزمی ،پشتیبانیرزمی پشتیبانیخدمات رزمی ارتش دشمن.

 /۲2طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
( )۲طرحهای ارتش دشمن برای افزایش تعداد و استعداد یگانهای زرهی ،مكانیزه یا توپخانه،
توپخانه هوایی و موشكی ضد تانک.
( )7فعالیت نیروی هوایی دشمن برای افزایش تعداد خلبانان عملیاتی و بام بردن تعداد هواپیماهای
شكاری و بمباران.
( )۱فعالیت ارتش دشمن برای بام بردن امكانات نیروی دریایی بخصوص یگانهای رزمی
رودخانهای و یگانهای مهندسی.
( )۱آیا یگانهای رزمی بعضی از كشورهای عربی یگانهای دشمن را در عملیات آفندی و پدافندی
پشتیبانی خواهند كرد؟ اگر چنین است كدا كشور؟ كی؟ كجا؟ با چه استعدادی؟ توجه ویژه به اعزا
نیرو از كشورهای دیگر عربی.
( )۱0میزان و نوع كمكهای ن امی شوروی به دشمن.
( )۱۱موافقتنامهها و قرار دادهای ن امی منعقده بین دشمن و ارتش شوروی در مورد مبادمت
آموزشی ،پرسنل ،اعزا مستشاران.
( )۱2هدفهای دشمن در خلیج فارس و كشورهای ساحلی خلیج فارس.
 -5وظایف اطالعاتی
الف -قرارگاه ف .منطقه غرب -لشكر ۱2زرهی -لشكر  ۱۲زرهی -تیپ 2۱نوهد -تیپ هوابرد -تیپ ۱۱
خر آباد .اطالعات مربوط به م وارد زیرین را در منطقه مسئولیتخود به محض دریافت گزارش نمایید.
گزارشات منفی هر دو ساعت یكبار ،شروع از روز درگیری.
( )۱محل مواض پدافندی یگانها ی پیاده ،زرهی ،مكانیزه ،توپخانه ضدهوایی ،ضد تانک ،بویژه
موشكهای زمین به هوا و زمین به زمین دشمن در طول معابر وصولی مقابل منطقه مربوطه.
( )2تمركزات یگانهای دشمن با ذكر محل دقیق ،رده و رسته یگان.
( )۱محل پستهای فرماندهی یگانهای دشمن تا رده گردان.
( )۱فعالیتهای گشتزنی و شناسایی زمینی ،هوایی كه بهوسیلهیگانهای دشمن در طول معابر
وصولی انجا میشود.
( )۳هویت یگانهای جدید در مناطق عملیاتی با تعیین رده ،رسته ،نوع و تعداد سالح.
( )۲فعالیت یگانهای دشمن برایاجرای عملیات عبور از رودخانه با ذكر مشخصات رودخانه ،نوع
تجهیزات ،رده یگان ،نوع و تعداد وسائل زرهی و مكانیزه و توپخانه عبور كننده.

طرحها و دستورات عملیاتی ۲۱/
( )7میدانهای مین و شبكههای سی خاردار كه توسط یگانهای دشمن در معابر و گارگاههای
اجباری در معابر وصولی ایجاد میشود.
( )۱تخریباتی كه از طرف یگانها ی دشمن جهت مسدود نمودن معابر و خراب كردن پلها ،یا تونلها
انجا میشود.
( )۱فعالیتهای یگانها ی دشمن برای تهیه مواض جدید و ساختمان و سنگرهای مستحك و استتار
آنها.
( )۱0تعیین محل دقیق سنگر جنگافزارهای اجتماعی دشمن در ساحل دور رودخانه شطالعرب
بویژه پایگاههای موشكی سا و موشكهای فراك .
( )۱۱محل انبارهای مهمات ،نقاط آمادی ،آمادگاههای صحرایی ،نقاط تقسی طبقات مختلف آمادی
بهیگانهای دشمن.
( )۱2فعالیتهای چریكی دشمن در منطقه با ذكر محل تمركز ،مراكز آموزش جنگافزار مربوطه.
()۱۱محل ایستگاههای رادار ثابت و متحرك در طول معابر منطقه مربوطه.
( )۱۱نقاط ضعف و سطح روحیه یگانهای دشمن.
( )۱۳نحوه انجا پشتیبانیهای لجستیكی و آماد راه اصلی یگانهای دشمن.
ب -لشكر  7پیاده ،لشكر  ۱۱زرهی اطالعات مربوط به موارد زیرین را در منطقه مسئولیت خود بهمحض
دریافت گزارش كنید .گزارشهای منفی هر دو ساعت یک بار ،شروع از روز درگیری.
( )۱تمركزات یگانهای دشمن با ذكر محل دقیق ،رده و رسته یگان.
( )2محل پستهای فرماندهی یگانهای دشمن را تا رده گردان داخل.
( )۱نقل و انتقامت یگانها ی دشمن به طرف مرز كشور جمهوری اسالمی در امتداد معابر وصولی
منطقه.
( )۱فعالیت گشتزنی و شناسایی زمینی -هوایی كه بهوسیلهیگانهای دشمن در معابر وصولی انجا
میشود.
( )۳هویت یگانهای جدید در منطقه با تعیین رده ،رسته ،نوع و تعداد جنگافزار.
( )۲تعیین محل دقیق سنگر جنگافزارهای اجتماعی دشمن مستقر در منطقه.
( )7فعالیتهای چریكی دشمن در منطقه با ذكر محل تمركزات -مركز آموزش و جنگافزار مربوطه.

 /۲۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
( )۱نقاط ضعف یگانهای دشمن ،سطح آموزش ،سطح روحیه پرسنل دشمن.
( )۱هر نوع همكاری و پشتیبانی ارتش كشور روسیه شوروی یا هر یک از كشورهای بلوك شرق كه
موجب تقویت نیروهای دشمن میگردد.
( )۱0اطالعات مربوط به فعالتهای پشتیبانی از نهضت به اصطالح آزادیبخش.
پ -از سماجا  2درخواست میشود اطالعات مربوط به موارد زیرین را بهمحض دریافت به نیروی زمینی
اعال نمایند .گزارشهای منفی هر دو ساعت یک بار ،شروع از روز (درگیری).
( )۱تغییر مكان یگانهای دشمن بهسمت مرزهای باختری و خاوری كشور جمهوری اسالمی ایران.
( )2محل مواض یگانها ی دشمن در امتداد معابر وصولی با تعیین نوع مصالح ساختمانی و راههای
وصولی و امكان دور زدن معابر مزبور.
( )۱محل استقرار دقیق گردانهای ضدهوایی به ویژه یگانهای موشكی ضدهوایی سا و تغییر مكان
آنها.
( )۱ایستگاههای رادارهای ثابت و متحرك و ساعت كار و تعیین نقاط آسیبپایر آنها.
( )۳محل سكوهای پرتاب موشكهای سا و فراك ومحل استقرا یگانهای متحرك سا بویژه در
نقاط نزدیک مرز كشور جمهوری اسالمی ایران.
( )۲فعالیتهای یگانهای دشمن در انجا جنگهای روانی و نشر اكاذیب.
( )7آماده باش نیروی هوایی دشمن و نوع فعالیتهای انجا شده در پایگاهها و فرودگاهها با ذكر
تعداد هواپیماهای آماده -نوع مهمات تحویلی.
( )۱آماده باش یگانهای دریایی دشمن با ذكر وسائل آماده و سالح و تجهیزات و نقاط تمركز.
( )۱محل میادین -شبكههای سی خاردار -سایر مواض مصنوعی كه بهوسیلهیگانهای دشمن برای
محدود ساختن حركات یگانهای خودی در عمق ایجاد میگردد با ذكر مختصات چهار گوشه آن.
( )۱0اطالعات دقیق در مورد تأسیسات و حیاتی دشمن با تعیین نحوه حفاظت و كروكی مربوطه.
( )۱۱اطالعات مربوط به تأسیسات نفتی و انبارهای مهمات و حفاظت معموله و تعیین نقاط
آسیبپایر آنها.
( )۱2اطالعات مربوط به شناسایی كیلومتر به كیلومتر معابر وصولی ایران ،عراق و ایران افغانستان.
( )۱۱طرحهای دشمن برای تشكیل یگانهای جدید با تعیین رده ،رسته یگان و زمانبندی و تاریخ
عملیاتی شدن یگانهای مزبور.

طرحها و دستورات عملیاتی ۲۳/
( )۱۱هدفهای سیاسی و ن امی دشمن در خلیج فارس و كشورهای ساحلی این منطقه.
( )۱۳هر نوع همكاری و قرارداد ارتشی بین دشمن و شوروی با هریک از كشورهای بلوك شرق كه
موجب پشتیبانی كشورهای مزبور از دشمن میگردد.
( )۱۲اطالعات مربوط به فعالیتهای كمونیستی در داخل كشور دشمن و ائتالف احزاب بعث و
كمونیست.
( )۱7هر نوع همكاری و قرارداد ارتش بین دشمن و بلوك غرب بخصوص آمریكا كه موجب
پشتیبانی كشور عراق میگردد.
-4اقدامات تأمینی برای جابهجایی مدارک -وسائل -اشخاص.
الف -زندانیان جنگی.
 زندانیان جنگی -سربازان فراری -معاودین -ساكنین منطقه -فراریان و سایرین.( )۱تفكیک
(الف) اسیران جنگی و فراریان ،سربازان ،معاودین بهطور كلی مرد ،زن از یكدیگر تفكیک شوند.
(ب) زندانیان رستههای هوایی ،دریایی ،زرهی ،توپخانه با یكدیگر نگهداری نشوند.
(پ) زندانیان جنگی كه مراحل بازجوئی آنها پایان یافته با دیگران یكجا نگهداری نشوند.
(ت)ف راریان و دستگیر شدگان غیر ن امی پس از بازجوئی مختصر و مقدماتی به سپاهیان
پاسدار سپرده شوند.
(ث) امراء و افسران ارشد و افسران نیروی هوایی و دریایی دستگیر شده پس از بازجویی
مقدماتی فوراً به نزاجا تخلیه شوند.
( )2بازپرسی:
(الف) زندانیان جنگی از رستههای هوایی ،دریایی و عوامل اطالعاتی شناخته شده را پس از
بازجویی به سماجا تحویل دهند .بازجویی مجاز درباره آنها پی بردن بنا و یگان آنها میباشد.
(ب) دیگر اسیران جنگی را پس از بازجویی بهوسیله تی بازجویی زندانیان جنگی گروههای
اطالعات وابسته به لشكرها ،با تأمین و حفاظت ،در خدمات و كار اجباری در ناحیه سرزمینی به
كار بگمارند.
ب -مدارك و وسائل اغتنامی:
( )۱از مدارك اغتنامی بهرهبرداری و در صورت لزو آنها را به داخل كشور تخلیه نمایند.
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( ) 2تما اسناد و مدارك اغتنامی دشمن كه نزد اسیران جنگی یا كسانی كه به مناطقیگانهای
نزاجا وارد میشوند قبل از بهرهبرداری و پس از تشخیص هویت افراد بدون درنگ به نیرو تخلیه گردد.
( )۱مقررات مندرج در آیین نامه حفاظت در مورد نگهداری و حمل و انتقال اسناد و مدارك بهدست
آمده از دشمن رعایت گردد.
( )۱قطعات هواپیما ،كاتالوگها ،دستورات راهنمای فنی مربوط به مكانیس كنترل هواپیما ،تانكها،
توپها و موشكهای ضد هوایی را بالفاصله از مجرای اطالعاتی تخلیه نمایند.
( )۳نمونههای بهدست آمده از انواع جنگافزار و ساز و برگ بویژه اینكه مشخص شود بهوسیله كشورهای
بلوك شرق به ارتش دشمن تحویل شده است .جهت بهرهبرداری بی درنگ از مجرای اطالعاتی فرستاده شود.
 -3مدارک یا وسایل مورد احتیاج:
الف -نقشه:
از سهمیه نقشههای ۱:2۳0000و  ۱:۳0000مورد نیاز مراحل اولیه عملیات استفاده شود و
درخواستهای بعدی برابر روش آماد نقشه انجا گیرد.
ب -عكسها:
یگانها تقاضاهای شناسایی عكسبرداری هوایی را از مسیر مربوطه انجا دهند و بالفاصله نسبت به
تفسیر و بهره برداری عكسها اقدا نمایند.
نتیجه شناسایی های زمینی و هوایی روزانه در معابر وصولی منطقه مربوطه گزارش شود .عكسهای
هوایی و نتیجه شناساییهای هوایی در عمق ،به نزاجا ارسال تا پس از تفسیر جهت بهرهبرداری
بهیگانهای ذینف فرستاده شود.
 -1ضد اطالعات:حاف شده است.
 -7گزارشها و توزیع گزارشها:
در زمان عملیات گزارشات نوبهای هر  ۱۱ساعت و خالصههای اطالعاتی هر  2۱ساعت یک بار به نزاجا
ارسال شود.
ضمیمهها:
ضمیمه ( )۱كالک گسترش نیروی زمینی دشمن.
ف .نزاجا -سرتیپ فالحی
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پیوست ث :تمرکزات طرح عملیات پدافندی ابوذر
 -9وضعیت:
الف -دشمن :برابر پیوست ب اطالعات
ب -خودی :طرح عملیاتی پدافندی ابوذر مراجعه شود
 -2مأموریت:
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران مأموریت دارد به من ور اجرای طرح عملیاتی ابوذر ،دائر به
داشتن آمادگی بیشتر جهت پدافند و جلوگیری و سد نمودن پیشروی و آفند ارتش عراق ،اقدا به یک سلسله
تمركزات ارتش از محلهای استقرار یگانهای تاب به نوار مرز باختری كشور جمهوری اسالمی بنماید.
 -5اجرا:
الف -تدبیر عملیات:
( )۱چون در این عملیات سد نمودن پیشروی دشمن ،مهمترین عامل مؤثر محسوب میشود ،لاا
كلیه حركات و تغییر مكانها و تمركزات میبایستی با استتار و اختفاء و با فریب و پوشش و پراكندگی
كامل و حتیالمقدور در شب انجا گیرد.
( )2نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران برابر سازمان رزمی عملیاتی ابوذر،یگانهای مناسبی
را جهت اجرای مأموریت پدافندی قبل از شروع عملیات در مناطق مربوطه مستقر نموده تا در زمان و
مكان مناسب بتواند آنها را بهطور مؤثر در عملیات بكار برد.
( )۱تمركزات از روز ( -۲ر) تا ( -۱ر) اجرا میگردد .ضمیمه ( ۱جدول تمركزات) ضمناً موارد اشاره
شده در جدول تمركزات بر اساس پیشنهاد قرارگاهها و عمده تابعه نزاجا قابل تغییر میباشد.
ب -تقد های ترابری:
( )۱به گروه رزمی تیپ  ۳۳هوابرد ،سپس بنا به دستور:
( )2راهآهن:
ابتدا به گروههای توپخانه ،سپس به لشكر ۱و 2پیاده مركز و بعداً بنا به دستور
( )۱خودرو چرخدارو تانکبر:
به ترتیب به گروههای توپخانه ،سپس به لشكر ۱و 2پیاده مركز بعداً بنا به دستور.
ف.نزاجا -سرتیپ فالحی
اصل به امضاء ت .ف .نزاجا رسیده و این نسخه معتبر است
مدیر عملیات نزاجا -سرهنگ ستاد محمد وصالی
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ضمیمه( 9جدول تمرکزات) پیوست ث طرح تمرکزات ،طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
جدول تغییر مكان یگانها در زمان اضطرار ،كه تما امكانات غیرارتشی (راهآهن) در اختیار نزاجا قرار گیرد
ردیف

یگان

تغییر

مكان

محل استقرار فعلی

محلاستقرارجدید

مسیر حرکت

یابنده
9

لشكر  9پیاده مرکز

تهران

ارومیه

تهران ،قزوین ،سلماس ،ارومیه

2

لشكر  2پیاده مرکز

تهران

کرمانشاه

تهران ،قزوین ،کرمانشاه

وسیله

تاریخ

تاریخ

حرکت

شروع

خاتمه

-1ر

–9ر

قطار،
خودرو
خودرو

-1ر

–9ر

5

لشكر  22پیاده

سنندج،سقز،مریوان

سقز،مریوان،نوسود

سقز ،مریوان ،نوسود

خودرو

-5ر

–9ر

4

لشكر  14پیاده

سلماس،ارومیه،مهاباد ،خوی،

پیرانشهر ،سردشت

ارومیه ،مهاباد ،پیرانشهر ،سردشت

خودرو

-5ر

–9ر

پیرانشهر
3

لشكر  77پیاده

بجنورد ،قوچان ،مشهد

تایباد

بجنورد ،قوچان ،مشهد

خودرو

-5ر

–9ر

1

تیپ  24خرمآباد

خرمآباد

مهران

خرمآباد ،اندیمشک ،عینخوش ،مهران

خودرو

-4ر

-9ر

7

لشكر  91زرهی

درصورتبرداشت ازمنطقهکردستان بادستوراتجزبجزء اعالم میگردد.

2

لشكر 12زرهی

1

لشكر  29زرهی

91

لشكر  22زرهی

اهواز ،دزفول ،دشتآزادگان،

عینخوش،فكه،فولیآباد

اهواز ،خرمشهر ،دژها ،شلمچه ،فولیآباد ،دزفول،

هفتگل ،خرمشهر

منطقهدژ،جفیر،شلمچه،

عینخوش ،دشتآزادگان ،بستان ،فكه

خودرو

9-4

–9ر

بستان ،کوپال

99

تیپ57

زرهی

کرمانشاه ،شاهآباد ،سرپل

سرپلذهاب،

ذهاب

پاطاق

سومار،

کرمانشاه ،شاهآباد ،سرپلذهاب ،سومار

زاهدان خاش
و

شیراز

خودرو
خودرو

عینخوش

شیراز ،اصفهان ،اندیمشک

گردان  919پیاده مرکز

قطار،

9-4

–9ر

-4ر

–9ر

-1ر

-9ر

خودرو

پیاده شیراز
92

مرکز آموزش  15عجبشیر

عجبشیر

ارومیه

عجبشیر ،مهاباد ،ارومیه

خودرو

-5ر

-9ر
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95

مرکز

آموزش

12

چهلدختر

تایباد

شاهرود ،مشهد ،تایباد

خودرو

-3ر

–9ر

چهلدختر
94

مرکزآموزش14بیرجند

بیرجند

طبس

بیرجند ،طبس

خودرو

-3ر

–9ر

93

مرکزآموزش  13کرمان

کرمان

زابل

کرمان ،بم ،زابل

خودرو

-1ر

–9ر

91

تیپ  33هوابرد

شیراز

دزفول

شیراز ،بهبهان ،اهواز ،دزفول

خودرو

-3ر

–9ر

97

گروه رزمی تیپ 33

شیراز

آبادان

از راه هوا

هواپیما

-2ر

-9ر

گروه  99توپخانه

مراغه

سنندج ،ارومیه

مراغه ،میاندوآب ،مهاباد ،ارومیه ،بیجار ،دیواندره،

قطار،

-1ر

–9ر

سنندج

خودرو

91

گروه  22توپخانه

شهررضا

اهواز

شهرضا ،اصفهان ،اهواز

قطار

21

گروه  55توپخانه

در صورت لزوم با دستورات جزءبجزء ابالغ میگردد

هوابرد
92

-3ر

–9ر

29

گروه  44توپخانه

اصفهان

کرمانشاه

اصفهان ،کرمانشاه

خودرو

-3ر

–9ر

22

گروه  33توپخانه

اصفهان

عینخوش ،اهواز

اصفهان ،اندیمشک ،اهواز

خودرو

-3ر

–9ر

25

گردان  594پل منهای

دقاقله

بنابر نیازمندی

اهواز.......

خودرو

–2ر

–9ر

یک گروهان پل
24

یک گروهان پل از

دقاقله

کرمانشاه

اهواز ،کرمانشاه

خودرو

–4ر

–9ر

گردان  494پل
23

گروه مهندس رزمی

بروجرد

کرمانشاه ،اهواز

بروجرد ،اهواز ،بروجرد ،کرمانشاه

خودرو

 -4ر

–9ر
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پیوست ج پشتیبانی خدمات به طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

مدرك :نقشه ۱:۱000000000
 -9کلیات
الف -این پیوست بهمن ور پشتیبانی اداری و لجستیكی یگانهای اشاره شده در طرح عملیاتی دفاعی
ابوذر تهیه گردیده است.
ب -پشتیبانی مناطق ،كلیه یگانهای مستقر در منطقه مربوطه و همچنین یگانهایی كه برابر طرح
عملیاتی به منطقه آنها وارد میگردند ،پشتیبانی خواهند نمود.
پ -فرماندهی لجستیكی نزاجا ،پشتیبانی مناطق ۱و 2را با زیر امر قرار دادن عناصری از پشتیبانی
منطقه  ۱تقویت خواهد نمود.
ت -فرماندهیهای پشتیبانی مناطق ۱و2و ۱پیشبینیهای مز به من ور دائر نمودن نقاط آمادی و
سایر تأسیسات لجستیكی مورد نیاز به من ور پشتیبانی از یگانهایی كه در منطقه آنها وارد عمل خواهند
شد ،در طول مدت تمركزات به عمل آورند.
ث -فرماندهی لجستیكی نزاجا ،بر مبنای این پیوست ،طرح عملیاتی مربوطه را حاوی راهنماییهای مز
اجرائی به پشتیبانی مناطق و سایر عوامل مربوطه و همچنین یگانهای لجستیكی كه به من ور پشتیبانی
طرح عملیاتی باید تغییر مكان نمایند تهیه نماید.
ج -پشتیبانی مناطق ،هنگا تهیه طرح عملیاتی (طرح پشتیبانی) مربوطه ،به من ور اطمینان از كفایت
پشتیبانیهای عمل كننده ،هماهنگیهای مز بایگانهای ماكور به عمل آورند.
 -2وسایل و خدمات
الف -آمادها
( )۱طبقه ۱
(الف) سطح ذخیره طبقه  ۱بهشرح زیر میباشد.
(( ))۱جیره اضطراری
((الف)) در آمادگاههای اصلی عمومی ،یک روز
((ب)) در یگانهای پشتیبانی مستقی  ،یک روز
((پ)) در گروهانهای مستقل ،یک روز
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(( ))2جیره عملیاتی
((الف)) در آمادگاههای اصلی و عمومی ،یک روز
((ب)) در آمادگاههای پشتیبانی مستقی  ،یک روز
((پ) در یگانها پشتیبانی مستقی  ،یک روز
((ت)) در گردانها و گروهانهای مستقل  2روز آمادی (گر  ۱روز گد  ۱روز)
(( ))۱جیره عادی
((الف)) در آمادگاههای اصلی عمومی  ۲0روز.
((ب)) در آمادگاههای صحرایی  ۲0روز.
((ت)) در یگانهای پشتیبانی مستقی  ۱روز.
((ث)) در گردانها و گروهانهای مستقل  2روز آمادی (گر  ۱روز گد  ۱روز).
(ب) در مدت عملیات ،جز در موارد اضطراری از جیره طبخی استفاده شود.
(پ) یگانهایی كه در طول مدت تمركزات با راهآهن تغییر مكان مینمایند از جیره آماده و
پرسنلی كه از طریق جاده نقل مكان مینمایند از جیره طبخی استفاده كنند.
(ت) نان مصرفی یگانها در مدت عملیات به ترتیب در خبازخانههای ثابت سربازخانه و
نانواخانههای صحرایی ،نانواخانههای غیر ارتشی و وسایل تهیه نان قدیمی پخت از طریق نقاط آماده
طبقه  ۱توزی گردد.
(ث) نانواخانههای صحرایی موجود بهشرح زیر در پشتیبانی لشكر قرار گیرند.
(( ))۱لشكر  2۱پیاده

 2دستگاه.

(( ))2لشكر  ۲۱پیاده

 2دستگاه.

(( ))۱لشكر  ۱۲زرهی

 2دستگاه.

(( ))۱لشكر  ۱۱زرهی

 2دستگاه.

(( ))۳لشكر ۱2زرهی

 2دستگاه.

(( ))۲تیپ  ۱۱پیاده

یک دستگاه.

(ج) نحوه توزی این طبقه در رده پشتیبانی مناطق برای لشكرها تقسی به یگان و برای سایر
یگانها تقسی در نقطه میباشد.
( )2طبقه 2
(الف) سطح ذخیره اقال این طبقه بهشرح زیر میباشد.
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(( ))۱اقال سازمانی ( ٪۱0در آمادگاههای اصلی عمومی)
(( ))2ملبوس ٪2۳در آمادگاههای اصلی عمومی و ٪۱0در آمادگاههای صحرایی
(( ))۱نحوه توزی این طبقه در كلیه ردهها و برای همه یگانها تقسی به یگان میباشد.
( )۱طبقه ۱
(الف) سطح ذخیره عملیاتی طبقه  ۱به شرح زیر میباشد.
(( ))۱در مخازن شركت نفت  ۱۳روز
(( ))2در پشتیبانی مناطق  ۱۳روز
(( ))۱در یگانها باك پری خودروها و پر بودن تانكرها و ظروف سوخت سازمانی كلیه
مخازن مربوطه.
(ب) فرماندهی لجستیكی نزاجا و فرماندهیهای پشتیبانی مناطق.
پیشبینیهای مز به من ور تأمین سوخت مورد نیاز یگانها را درمدت عملیات با استفاده
از كلیه امكانات موجود (تانكرها و ظروف سوخت سازمانی ،تسهیالت شركت ملی نفت و اجاره
تانكر از بخش خصوصی) به عمل آورند.
(پ) نحوه توزی این طبقه در رده پشتیبانی منطقه ،تقسی در نقطه میباشد.
(ث) فرماندهی لجستیكی نزاجا در طرح مربوطه تعداد تانكر سوختی كه پشتیبانی منطقه ۱
باید در اختیار پشتیبانی مناطق ۱و 2قرار دهد قید نماید.
( )۱طبقه ۱
(الف) سطح ذخیره سی های خاردار -دستکها و وسایل و مصالح سدها و موان به شرح زیر
میباشد.
(( ))۱در گردانها و گروهانهای مستقل بار مبنا برابر جدول بار مبنای مصالح عملیاتی
مهندسی.
(( ))2در آمادگاههای اصلی عمومی دو برابر مبنای یگانهای پشتیبانی شونده.
(ب) یگانها بار مبنای مهندسی مربوطه را همراه داشته باشند.
(پ) نحوه توزی این طبقه در كلیه ردهها تقسی به یگان میباشد.
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( )۳طبقه ۳
(الف) انواع مهمات به اندازه كافی برابر طرح مصوبه در آمادگاههای اصلی و گروهانهای مهمات
موجود .است فقط مهمات مشروحه ریر در محدودیت میباشد كه بایستی در موق عملیات با رعایت
صرفهجویی مصرف شود.
(( ))۱مهمات ۱22
(( ))2آرپیجی 7
(( ))۱مهمات 7۱
(ب) یگانها با استفاده از ضرائب قید شده در آئیننامه  ۱0۱ -۱0 -۱مقدار مهمات مورد نیاز را
محاسبه و جهت تأمین حمل به نقاط آماد متحرك به پشتیبانی منطقه مربوطه ارسال نمایند.
(پ) از مهمات آموزشی موجود در آمادگاههای اصلی و گروهانهای مهمات و یگانها در صورت
نیاز استفاده شود.
( )۲طبقه ۲
(الف) سطح ذخیره این طبقه  ٪۱0مصرف یک ساله میباشد.
(ب) پیشبینیهای مز به من ور در دسترس قرار دادن نیازمندیهای شخصی پرسنل از
طریق ایجاد فروشگاههای ثابت و سیار بهعمل آید.
( )7طبقه 7
(الف) سطح ذخیره اقال این طبقه  ٪۱0میباشد كه كالً در آمادگاههای اصلی عمومی نگهداری
میگردد.
(ب) نحوه جایگزین اقال طبقه  7به طریق تقسی به یگان میباشد.
( )۱طبقه ۱
(الف) سطح ذخیره طبقه  ۱بهشرح زیر است.
(( ))۱اقال سازمانی ( ٪۱0در آمادگاه  ۳0۱بهداری)
(( ))2قطعات و دارو.
((الف)) در آمادگاه  ۳0۱بهداری

 ۱20روز

((ب)) در آمادگاه صحرایی

 ۲0روز

((پ)) در یگانهای پشتیبانی مستقی

 ۱۳روز
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 ۱۳روز

((ت)) در یگانها و گروهانهای مستقی

(ب) یگانهاسهمیه دارویی عملیاتی مربوطه را همراه داشته باشند.
(پ) نحوه توزی اقال این طبقه در كلیه ردهها تقسی به یگان خواهد بود.
( )۱طبقه ۱
(الف) سطح ذخیره طبقه  ۱بهشرح زیر میباشد.
(( ))۱در آمادگاههای اصلی عمومی

 ۱20روز

(( ))2در آمادگاههای صحرایی و یگانهای پشتیبانی عمومی
(( ))۱در یگانهای پشتیبانی مستقی
(( ))۱در گردانها و گروهانهای مستقل

 ۲0روز

 ۱۳روز
 ۱۳روز

( )۱0نقشه
(الف) یگانها ذخیره عملیاتی و بار مبنای نقشههای مربوطه را همراه داشته باشند.
(ب) نحوه درخواست و توزی نقشه ،برابر روش جاری آماد نقشه.
( )۱۱آب
(الف) از مصرف آبهای تصفیه نشده خودداری گردد.
(ب) فرماندهی تاكتیكی غرب ،ترتیب استفاده یگانهای غیر لشكری را از نقاط آماد آبی كه
توسط گروه  ۱۱۱مهندسی رزمی دایر خواهد گردید در دستور اداری مربوطه مشخص نماید.
(پ) لشكرها پیشبینیهای مز به من ور استفاده پشتیبانی مناطق و یگانهای غیر لشكری از
نقاط آماد آب لشكر بهعمل آورند.
( )۱2بازیافتی -آمادهای بازیافتی غیر قابل استفاده ،به نقاط بازیافتی پشتیبانی مناطق تخلیه گردند.
( )۱۱وسائل اغتنامی.
(الف) وسایل اغتنامی پس از بهرهبرداری اطالعاتی به عقب تخلیه گردد.
(ب) بهرهبرداری از وسایل اغتنامی بصورت یک منب آمادی فقط با اجازه نزاجا خواهد بود.
ب -ترابری
( )۱یگانها به من ور تغییر مكان از محل استقرار فعلی تا محل استقرار جدید ،حداقل نیازمندیهای
واگن تانكبر -واگن معمولی -خودرو تانكبر خود را همراه طرح حركت مربوطه گزارش تا نسبت به واگااری

 /7۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
آن از طریق فرماندهی لجستیكی نزاجا (فرمادهی ترابری و پشتیبانی مناطق ۱و2و )۱در راهآهن و
خودروهای غیر ارتشی اقدا گردد.
( )2فرماندهیهای پشتیبانی مناطق  ۱-2-۱نیازمندی ترابری آمادی خود را به من ور دایر نمودن نقاط
آماد ،مخصوصاً طبقات ۱و ۳محاسبه و كسری آن رابه من ور تأمین به فرماندهی ترابری گزارش نمایند.
( )۱در طول تمركزات از حداكثر ظرفیت خودروها و یدكی استفاده شود.
( )۱كلیه حركات در طول مدت تمركزات به من ور رعایت اصل غافلگیری در نهایت اختفا انجا
گیرد.
( )۳رفتو آمد خودروهای كامل آمادها در منطقه رز جز در مواق اضطراری در شب صورت گیرد.
( )۲حركت لشكرهای  ۱2-۱۱-۲۱-2۱-۱۲و تیپ  ۱۱از محل استقرار فعلی تا مواض مربوطه با
وسائط سازمانی روی چرخ وشنی خواهد بود(.در صورت افزایش امكانات ترابری ،تغییرات به موق ابالغ
خواهد شد).
( )7محورهای اصلی آماد عبارتند از:
(الف) گلمانخانه -ارومیه -پیرانشهر.
(ب) من ریه ق  -عجبشیر -میاندوآب -مهاباد -پیرانشهر.
(پ) مراغه -مهاباد -پیرانشهر.
(ت) كرمانشاه -اسال آباد غرب -سرپل ذهاب.
(ث) خر آباد (بابا عباس) -دزفول -دهلران.
(ج) خر آباد (بابا عباس) -مالوی -اسال آباد -اع
(چ) دو كوهه -دهلران.
(ح) دزفول -اهواز.
(خ) تهران -مشهد -تربت جا .
(د) شاه تقی -سنگ بست -تربت جا .
(ذ) مشهد -شاه تقی -بیرجند -اسد آباد.
(ر) اصفهان -كرمان -زاهدان -زابل.
پ -خدمات -ضمیمه ( ۱كالک اداری و لجستیكی)

ناه.

طرحها و دستورات عملیاتی 7۱/
ث -نگهداری.
( )۱تعمیرات رده  ۱غیر لشكری به عهده پشتیبانی مناطق میباشد.
( )2حتی اممكان از تخلیه جنگ افزارها و خودروها و سایر تعمیری به عقب ،خودداری و وسایل
ماكور با اعزا تی های تعمیراتی سیار در محل تعمیر و حاضر بكار گردند.
( )۱فرماندهی لجستیكی نزاجا و فرماندهان پشتیبانی مناطق آماده باشند كه بنا به دستور با مأمور
نمودن عناصری ،گردانهای تعمیر و نگهداری لشكر را تقویت نمایند.
( )۱اداره بهداری نزاجا با اعزا تی های تعمیراتی سیار آن قسمت از وسایل بهداری یگانها كه
خارج از مقدورات تعمیراتی آنها میباشد تعمیر و آماده بكار خواهد نمود.
( )۳وسایل بهداری غیر قابل تعمیر به آمادگاه  ۳0۱بهداری تخلیه گردد.
 -5تخلیه و بستری کردن:
الف -تخلیه
( )۱تخلیه زمینی
(الف) تخلیه بیماران از گروهانهای لجمن به نقاط جم آوری فرعی گروهان به وسیله برانكارد
و از این نقاط به پست امدادی گردان با آمبومنس به وسیله پرسنل سازمانی دسته بهداری گردان
انجا میشود.
(ب) تخلیه بیماران از پستهای امدادی گردانها به ایستگاههای درمان و تخلیه لشكرهابه عهده
آمبومنسهای گردان بهداری لشكرها میباشد.
(پ) تخلیه مجروحین از ایستگاههای درمان و تخلیه لشكرها و تیپهای مستقل و پستهای
امدادی گردانهای غیر لشكر به بیمارستانهای جراحی متحرك و بیمارستانهای منطقهای با
آمبومنسهای گروهانهای خدمات بهداری پشتیبانی مناطق انجا خواهد شد.
(ت) تخلیه بیماران از بیمارستانهای جراحی متحرك و بیمارستانهای منطقهای به بیمارستانهای
اداره بهداری نزاجا در صورت وجود راهآهن در منطقه ،به ترتیب با واگن آمبومنس و واگن معمولی
تحت مراقبت گروههای بهداری مأمور قطار پشتیبانی مناطق ،در صورت عد وجود راهآهن،بهوسیله
اتوبوس و آمبومنسهای پشتیبانی مناطق انجا خواهد شد.
(ث) تخلیه بیماران از ایستگاه راهآهن تهران و فرودگاههای تهران به بیمارستانهای اداره بهداری
بهوسیله آمبومنسهای گروهان خدمات بهداری اداره بهداری نزاجا انجا میشود.
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( )2تخلیه هوایی
(الف) تخلیه هوایی از ایستگاههای درمان و تخلیه لشكرها و تیپهای مستقل بنا به درخواست،
به بیمارستانهای جراحی متحرك ،به بیمارستانهای ثابت منطقهای با هلیكوپترهای هواپیمایی نزاجا
انجا خواهد شد.
(ب) تخلیه هوایی از بیمارستانهای جراحی متحرك و بیمارستانهای منطقهای به بیمارستانهای
اداره بهداری به ترتیب با هواپیما و هلیكوپترهای هوایی نزاجا و هواپیماهای شركت پارس ایر و ایر تاكسی
و هواپیماهای نهاجا انجا خواهد شد.
ب -بستری كردن
( )۱از بیمارستانهای غیر ارتشی جهت بستری كردن بیماران ،بنا به دستور استفاده شود.
( )2بیمارستانهای ارتشی و غیر ارتشی كشور هدف كه به تصرف نیروهای خودی در آمده است ،بنا
به دستور مورد استفاده قرار گیرد.
( )۱بیماران و مجروحین از بیمارستانهای جراحی متحرك و بیمارستانهای منطقهای واق در غرب
كشور برابر روش تخلیه ،به بیمارستانهای اداره بهداری و سایر بیمارستانهای منطقهای واق در سایر
مناطق كشور تخلیه گردند.
( )۱خط مشی تخلیه بهشرح زیر میباشد.
(الف) در پست امدادی گردان  ۱ساعت.
(ب) در ایستگاههای درمان و تخلیه لشكر و تیپ مستقل حداكثر  ۱۱ساعت.
(پ) در بیمارستانهای جراحی متحرك  ۳روز.
(ت) در بیمارستانهای منطقهای  ۱۳روز.
 -4پرسنل :به ضمیمه  2مراجعه شود.
 -3عملیات ارتش و مردم:به ضمیمه  2مراجعه شود.
 -1متفرقه.
الف -مفاد سیست لجستیكی نزاجا كه به كلیه یگانها ابالغ گردیده در این عملیات رعایت شود.
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ب -در بدو شروع تمركزات ،برای حمل هر یک از طبقات آمادی از آمادگاهها به نقاط آمادی موقت و
یگانها ،خودرو به اندازه لزو در ن ر گرفته شود .این خودروها بهمن ور تغییر نقطه آماد به جلو تا خاتمه
عملیات در اختیار نقاط آماد قرار داشته باشند.
پ -ارتباط فرماندهیهای پشتیبانی مناطق با نزاجا و لشكرها برابر پیوست (چ) مخابرات تأمین خواهد
گردید.
ت -فرماندهیهای پشتیبانی مناطق ،كسری نیازمندیهای ارتباطی خود را با یگانهای تابعه و نقاط
آمادی به معاونت عملیات و اطالعات نزاجا (مدیریت ارتباط و الكترونیک) گزارش تا ترتیب تأمین آن داده
شود.
ث -از گسترش غیر مز یگانها و تأسیسات لجستیكی خودداری گردد.
ف -نزاجا -سرتیپ فالحی
اصل به امضاء تیمسار ف .نزاجا رسیده و این نسخه معتبر است.
معاون لجستیكی نزاجا  -سرهنگ ستاد عبادی

ضمائم

ضمیمه  -۱كالک -تأسیسات و یگانهای لجستیكی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران.
ضمیمه  -2امور پرسنلی و عملیات ارتش و مرد .
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ضمیمه  -2امور پرسنلی و غیر ارتشی طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
ماده  -4پرسنل:
الف -نگهداری استعداد یگان:
( )۱گزارشهای آماری:
(الف) وضعیت:
(( ))۱خالصه وضعیت روزانه از ساعت  ۱۱00الی ساعت  ۱۱00روز بعد تا ساعت
 2۱00هر روز به معاونت پرسنلی نزاجا ارسال دارند و گزارشات تلفات عمده پرسنلی را
بالفاصله پس از وقوع حادثه به تفكیک درجه و تخصص گزارش نمایند.
(( ))2گزارشهای نوبهای پرسنلی را هر  ۱۱ساعت تهیه و به معاونت پرسنلی نزاجا
ارسال دارند.
(ب) درخواست:
درخواست پرسنلی برای پرسنل حساس بهطور آنی و برای سایر پرسنل به طور روزانه
گزارش شود و درخواستهای مزبور به تفكیک و با مشخصات زیر تهیه شود.
(( ))۱برای افسران با ذكر درجه -رسته و تعداد.
(( ))2برای درجهداران با ذكر درجه -تخصص و تعداد .برای افراد فقط با ذكر
تعداد.
( )2تهیه پرسنل:
(الف) من ور پر كردن كسور پرسنلی یگانهای رزمی و پشتیبانی رزمی،بهطوریكه هنگا شروع
عملیات بتوان استعداد یگانها را به حد پورسانتاژ مصوبه رسانیده و نیازمندیهای پرسنلی را برای
یک دوره عملیاتی برآورد و آمادگی رزمی آنها را از ن ر پرسنلی تأمین نمود.
(ب) مناب تهیه:
(( ))۱افسران:
((الف)) دانشجویان دوره مقدماتی رستهای كه مشغول طی دوره میباشند.
((ب)) دانشجویان آموزشگاه افسری جزء كه مشغول طی دوره میباشند.
((پ)) استفاده از افسران كادر و استادان مراكز فرهنگی و افسران ستاد مشترك با انجا
هماهنگیهای مز .
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((ت)) استفاده از افسران احتیاط در صورت لزو .
((ج)) استفاده از افسران بازنشسته كه توانایی خدمت در یگانهای رزمی و پشتیبانی
رزمی را داشته باشند ،مشروط بر اینكه هنوز سن آنان به  ۲0سالگی نرسیده باشد.
(( ))2درجهداران:
((الف)) استفاده از دانشآمزان آموزشگاههای گروهانی كادر ثابت كه دورههای آموزشی
تخصصی را طی نمودهاند.
((ب)) استفاده از دانشآموزان دیپلمه وظیفه كه دوره تخصصی را طی نموده و به
درجه گروهبانی مفتخر گردیدهاند.
((پ)) احضار درجهداران دیپلمه وظیفه كه در حال احتیاط میباشند ،به تعداد مورد
نیاز در صورت لزو .
((ت)) استفاده از درجهداران منتسب
((ج)) استفاده از دانشآموزان در حال آموزش با اجرای آموزش فشرده در صورت لزو .
(( ))۱افراد:
((الف)) احضار  ۱2دوره سربازان وظیفه كه در مراحل احتیاط میباشند در صورت
لزو .
((ب)) مجوز استخدا  ۳0هزار سرباز پیمانی داده شده و یگانها موظفند كه در اسرع
وقت سهمیه مربوطه را استخدا نمایند.
((پ)) مراكز آموزش انفرادی نزاجا ( )0۲-0۳-0۱-0۱-02-0۱فعال بوده و برابر روش
آموزش افراد سهمیه یگانها برابر برنامههای مصوبه آموزشی و در صورت لزو با اجرای
برنامه آموزش فشرده به عهده داشته و بهموق افراد مورد لزو را در اختیار یگانها قرار
خواهند داد.
((ت)) تقد واگااری پرسنل عبارت خواهد بود از
لشكر۱2و۱۲و ۱۱زرهی و تی  ۱۱پیاده و تی  ۳۳هوابرد و تی  2۱نوهد در تقد 2
۱ل 2۱و  ۲۱پیاده تقد 2
ل  77پیاده و ل  ۱۱زرهی ذر تقد ۱
ل ۱و 2پیاده مركز و تی  ۱7زرهی در تقد ۱
ب -اداره پرسنلی:
( )۱روش پرسنلی:
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(الف) امور مربوط به طبقهبندی -تعیین مشاغل -ترفی و نقل و انتقامت -تجدید طبقهبندی-
تنزل رتبه -اخراج -بازنشستگی -آموزش تجدید وض خدمتی طبق روشهای نزاجا.
(ب) كلیه پرسنلی كه پس از پیروزی انقالب از لشكر ۱2زرهی به سایر یگانهامنتقل گردیدهاند
بایستی به مجرد ابالغ حداكثر تا  72ساعت خود را به فرمانده لشكر ۱2زرهی معرفی و به طور مأمور
در شغل سازمانی مربوطه در زمان قبل از انقالب مشغول انجا وظیفه گردند.
(پ) لشكر ۱2زرهی با انجا هماهنگیهای مز  ،كمبود كادر رانندگی خود را از رانندگان سپاه
پاسداران منطقه انتخاب و تأمین نماید.
(ت) عملیات پرسنلی مدیریت كارگزینی نزاجا و همچنین قسمت آجودانی لشكرها و یگانهای
مستقل ،مشخصات كامل پرسنل منتسب و بالشغل اع از افسر -نیروزفر -درجه دار و كارمند را با
قید تخصص و آدرس محل سكونت در اختیار داشته تا در صورت نیاز با نگرش به تخصص در
محلهای مناسب بكار گمارده شوند.
(ج) تا اطالع ثانوی كلیه نقل و انتقامت -بازنشستگیها و انتسابات و بازخریدی و مرخصیها
ممنوع میباشد.
( )2افراد غیر ن امی:
استفاده از كارگران غیر ن امی و بومی متخصص با توجه به صالحیت آنان در مواق ضروری
بجز در مناطقی كه رز عمالً در آن منطقه جریان دارد مجاز خواهد بود.
( )۱زندانیان جنگی:
(الف) هر یک از لشكرها مسئول حفظ و نگهداری -اداره و تخلیه و حمل زندانیان به نقاط
پایرش بوده .و نقاط پایرش زندانیان جنگی نزاجا در مهاباد -اسال آبادغرب -دزفول -مستقر میگردد.
(ب) بازداشتگاههای زندانیان جنگی نزاجا در قزوین و همدان تعیین گردیده و تخلیه زندانیان از
نقاط پایرش به قزوین به عهده لشكرهای  ۲۱و  2۱پیاده و لشكر  ۱۱زرهی و از دزفول به همدان به
عهده لشكرهای  ۱۲و  ۱2زرهی و تی  ۱۱پیاده محول میگردد.
(پ) اداره و مراقبت بازداشتگاه نزاجا در قزوین با یگان خدمات سربازخانه قزوین و در همدان با
یگان خدمات سربازخانه همدان خواهد بود كه بنا به دستور یگانهای فوق به موق تقویت خواهد
شد.
(ت) مقررات قرار داد ژنو مندرج در فصل شش آئیننامه انضباطی در مورد زندانیان جنگی
بایستی رعایت گردد.
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(ث) مسئولیت تغایه و تأمین بهداشت زندانیان جنگی منطقه هر یک از یگانها به عهده همان
یكان خواهد بود.
(ج) تخلیه زندانیان جنگی از نقاط پایرش نزاجا در پایان هر مرحله از عملیات انجا میشود
مگر درباره شخصیتهای مه و همچنین در مواردی كه یه تشخیص نزاجا تخلیه فوری زندانیان
ضرورت پیدا نماید.
(چ) زندانیان جنگی بهمحض دستگیری بر حسب درجه و جنسیت (زن -مرد) طبقهبندی و
تفكیک شوند.
(ح) تا موق بازجوییهای اولیه به زندانیان ،خوراك ،سیگار و سایر نیازمندیها داده نمیشود
مگر برای حفظ سالمت آنان ضروری باشد.
(خ) بازجویی اولیه به عهده یگان دستگیر كننده و انجا بازجوییهای بعدی به عهده متخصصین
مربوطه و نقاط پایرش زندانیان جنگی نزاجا خواهد بود.
(د) لباس زندانیان جنگی لباس مربوط به خودشان خواهد بود.
(ذ) تخلیه زندانیان جنگی تا نقاط پایرش به سرعت با استفاده از خودروهای تداركاتی كه به
عقب برمیگردند و یا ص ورت پیاده بایستی عملی گردد و تخلیه از نقاط پایرش تا بازداشگاه نزاجا با
توجه به امكانات و مقتضیات انجا میشود.
پ -نگهداری روحیه و توسعه و حفظ آن:
( )۱روحیه و خدمات پرسنلی:
(الف) فرماندهان یگانها از كلیه امكانات موجود كه منطبق به روشهای جاری نزاجا باشد به
من ور بام بردن سطح روحیه پرسنل مربوطه استفاده نمایند.
(ب) شعائر ملی و ع مت انقالب اسالمی شكوهمند ملت ایران به پرسنل گوشزد گردد.
(پ) فعالیتهای ماهبی و بهداشتی كه باعث بام رفتن روحیه میشود بهحد اعلی مورد توجه
قرار گیرد.
(ت) اعطای نشان -ترفی با رعایت مقررات جاری پرسنلی در عملیات بنا بر وضعیت موجود در
ن ر گرفته شود.
(ث) در مورد تأسیس و ایجاد فروشگاهها -پست -اردوگاه -استراحت و خدمات مخصوص،
وسیله یگانها اقدا گردد.
( )2امور در گاشتگان:

 /۱۲طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
(الف) هر یک از لشكرها مسئول در گاشتگان در منطقه مربوطه بوده و صورت در گاشتگان را
تهیه و به نزاجا ارسال خواهند داشت.
(ب) دفن اجساد بهطور انفرادی صورت گیرد و هویت در گاشتگان بهوسیله عالئمی از بین نرود
و محو نشود ،در بامی قبور ثبت گردد.
(پ) كشته شدگان دشمن بهطور انفرادی در گورستان مجزا دفن و هویت آنان وسیله عالئمی
كه از بین نرود و محو نشود در بامی قبور ثبت گردد.
(ت) در گاشتگان غیر ن امی به مقامات صالحیتدار محلی تحویل گردد.
(ث) در گاشتگان قرارگاه و ادارات تابعه نزاجا تا تخلیه به منطقه تجم عمومی (بیمارستان
 )۳0۱و از آنجا به گورستان بهشت زهرا به عهده قرارگاه ادارات مربوطه خواهد بود.
ت -حفظ انضباط و قوانین و مقررات:
( )۱یگانها محل و موقعیت بازداشتگاه زندانیان جنگی خود را تعیین و گزارش نمایند.
( )2گمشدگان و فراریان در داخل كشور و خارج از مناطق لشكرها و یگانهای درگیر وسیله
ژاندارمری كل كشور دستگیر شده و چنانچه جمعی لشكرهای  2۱ -۲۱و  ۱۱باشند در قزوین و چنانچه
جمعی لشكرهای  ۱۲و  ۱2و تیپ  ۱۱باشند در همدان تحویل یگان خدمات سربازخانه محل خواهند
شد.
( )۱پاسگاههای مراقبت و كنترل گمشدگان یگانها ی تابعه را هر یک از لشكرها تعیین و به نزاجا
گزارش نمایند.
( )۱فرماندهان یگانها ،دستورات مز و مقتضی در مورد تحكی مبانی انضباطی و نیز احترا به
قوانین و مقررات صادر و ن ارتهای كامل ستادی را در این موارد بهعمل آورد.
( )۳یگانها دستورات مز جهت رسیدگی دعاوی و جبران خسارت آنها را با رعایت اصول و مقررات
به قسمتهای تابعه بدهند.
( )۲در صورت لزو در سرزمین دشمن فرمانداری ن امی برقرار و به محض فراه شدن شرایط مز
نسبت به گماشتن مقامات محلی در مشاغل مربوطه و مستقل در حكومت محلی اقدا نمایید.

ث -اداره قرارگاهها:
( )۱یگانها پاسگاه فرماندهی و طرح تغییر مكان قرارگاههای مربوطه را تهیه و گزارش نمایند.
( )2قرارگاه عملیات نزاجا در تهران پادگان لویزان میباشد.
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ماده  -3امور غیر نظامیان (عملیات ارتش و مردم):
الف -تأسیسات ن امی:
( )۱تأمین تأسیسات ن امی و نقاط حیاتی و حساس داخل كشور دشمن در منطقه هر یک از
لشكرها به عهده همان لشكر میباشد.
( )2تا آنجا كه به انجا مأموریتهای ن امی لطمه وارد نشود ،كمک های مز از قبیل تأمین محل
زیست -فراه كردن تسهیالت بهداری و آمارهای مز برای جمعیتهای غیرن امی در داخل كشور
دشمن توسط یگانها اقدا شود.
( )۱مناطق مناسب برای تج م آوارگان و پناهندگان در منطقه لشكرها تعیین و به موق گزارش
شود و همچنین آوارگان و پناهندگان در مناطق هر یک از لشكرها در محل تجمعی كه توسط هر لشكر
تعیین میگردد به ژاندارمری تحویل شود و ژاندارمری بر حسب پیشینه سیاسی و داشتن مسكن و
بستگان در داخل كشور تفكیک و طبقهبندی نموده و آنهایی كه دارای بستگانی میباشند ،با توجه به
صالحیت آنان به اوطان مربوطه اعزا و بقیه را به صورت پناهنده در محلهای مناسبی كه تعیین
مینمایند نگهداری خواهند نمود و كلیه مسئولیت مربوط به نگهداری و تغایه و تأمین بهداشت و سایر
نیازمندیهای آوارگان و پناهندگان را به عهده خواهد داشت.
ب -تداركات:
( )۱اقدامات مز به من ور باز نگهداشتن خطوط مواصالت -جادهها -راهآهن با استفاده از كارگران
و مقاماتمحلی با سازمان های مناسب كشور جمهوری اسالمی ایران در منطقه هر یک از لشكرها به عهده
همان لشكر خواهد بود و در داخله كشور و خارج از منطقه لشكرها به عهده ژاندارمری كشور میباشد.
( )2یگانها اقدامات مز به من ور بكار انداختن كارخانجات و موسسات عا المنفعه و بیمارستانها
و غیره را با همكاری مقامات محلی انجا دهند.
( )۱با هماهنگی مأمورین انت امی مراقبت مز به عمل آید تا به وسیله افراد م نون از هر گونه
دستبرد و خرابكاری نسبت به تأسیسات ،مناب تداركاتی عمومی منطقه كه مورد استفاده غیرن امیان
است جلوگیری به عمل آید.

 /۱۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
پ -حكومت
( )۱در كمک به جمعیتهای غیرن امی در داخل خاك دشمن نیروهای هوایی و دریایی با عناصر
نزاجا همكاریهای مز را بهعمل خواهند آورد.
( )2در هر منطقه با همماهنگی كامل ادارات و سازمانهای دولتی در مورد غیر ن امیان
پیشبینیهای مز را بهعمل آورید.
( )۱پیشبینی فرماندار ن امی در مناطق دشمن را كه احتمامً بهوسیله نیروی خودی اشغال خواهد
شد بنمایید.
ف -نزاجا -سرتیپ فالحی
اصل به امضاء رسیده و این نسخه معتبر است
جانشین معاون پرسنلی نزاجا :سرهنگ ستاد فاوجی
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پیوست چ -مخابرات ،طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
 -9وضعیت
الف -دشمن
( )۱پیوست ب ،اطالعات.
( )2دشمن با آشنایی كامل به زبان فارسی و عالئ مرسی مورد استفاده یگانهای خودی میتواند
در شبكههای بیسی خودی وارد و پیامهای فریبنده مخابره نماید.
( )۱دشمن با استفاده از وسائل جنگهای الكترونیكی موجود خود قادر است با پخش پارازیت در
شبكههای خودی ایجاد اختالل نماید.
( )۱استراق سم و خرابكاری در شبكههای باسی از طرف دشمن حتمی است.
ب -نیروی خودی
پیوست الف -سازمان رزمی طرح عملیاتی ابوذر.
 -2مأموریت
استقرار بهره برداری و نگهداری سیست ارتباطی مداو مورد نیاز قرارگاه نزاجا با یگانهای عمده تابعه در
تما مدت عملیات.
 -5اجراء
الف -تدبیر عملیات
( )۱از سیست تله تایپ خطی در مسافات مناسب بهرهبرداری بهعمل آید.
( )2شبكه تلفنی با استفاده از وسائل تجارتی و یا شبكههای پ ت ت «پست و تلگراف و تلفن» پس
از ترك پادگان و همچنین شبكه بیسی بهطور محدود حفظ گردد و از وسائل و پرسنل شبكه ثابت
پادگانی در عملیات استفاده شود.
( )۱در مراحل تغییر مكان و گسترش یگانها و یا در صورت ضرورت از بیسیمهای آ -ا بهطور
محدود استفاده بهعمل آید.
( )۱از تأسیسات مخابراتی غیر ارتشی با ت وجه به اصول امنیت مخابراتی در مواق ضروری برای
شبكههای تاكتیكی و در تما مواق برای ارتباطات ثابت پادگانی استفاده بهعمل آید.

 /۱0طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
( )۳لشكر  ۱۲زرهی در مرحله عبور از خط ،از تسهیالت ارتباطی مستقر در منطقه عبور (لشكر)۱2
استفاده نماید.
ب -گروه  0۱مخابرات نزاجا
( )۱ارتباط بیسی
(الف) شبكههای بیسی عملیات و اطالعات را با یگانهای عمده تابعه برابر ضمائ ۱و 2ایجاد و
حفظ نمائید.
(ب) برایشبكه فرماندهی بنا به دستور از هر یک از شبكههای فوق استفاده كنید.
(پ) با یگانهایاحتیاطبرابر ضمیمه  ۱ارتباط برقرار نمائید.
(ت) ارتباط قرارگاه تاكتیكی نزاجا برابر روش جاری زمان جنگ برقرار گردد.
(ث) تا خاتمه عملیات شبكه اعال خطر هوایی را با وض موجود حفظ كنید.
(ج) ارتباط افسران رابط اعزامی از قرارگاه نزاجا را با بیسی های وی آر سی ۱۱ -و یک نفر
متصدی بیسی فراه و برقرار نمائید.
( )2ارتباط باسی (تلفنی -تله تایپی)
(الف) ارتباط تلفنی و تله تایپی سیمی نزاجا را با ستاد مشترك ،نیروی هوایی و نیروی دریایی
و فرماندهی لجستیكی نزاجا و فرماندهی هوانیروز و پشتیبانی منطقه  ۱برابر وض موجود حفظ
كنید.
(ب) آماده باشید ارتباط تلفنی قرارگاه یدكی نزاجا را به وسیله مركز تلفن تی آ 207 -و تلفن
صحرایی برقرار سازید.
(پ)بهعنوان ارتباط مضاعف ،ارتباط قرارگاه نزاجا را با قرارگاه یگانهای عمده تابعه از طریق
سیست های شبكه مایكرو ویو كا ربر وزارت پست و تلگراف و تلفن و در صورت لزو با تسهیالت
ارتباطی وزارت نفت و راهآهن دولتی برقرار نمائید.
(ت) ارتباط قرارگاه نزاجا را با نیروی انت امی (شهربانی -ژاندارمری -سپاه پاسداران -كمیته
انقالب اسالمی) به وسیله تلفن كابل شهری (تهران) نگهداری نمائید.
( )۱مركز مخابرات
(الف) مركز پیا عملیاتی قرارگاه نزاجا را برابر روش جاری برقرار نمائید.
(ب) سرویس امربران موتوری را برابر روش جاری برقرار و پیک خارج از تهران را اعزا دارید.
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پ -قرارگاه عملیاتی منطقه غرب (گروه ۱0۱مخابرات)
( )۱شبكههای بیسی عملیاتی و اطالعاتی را در شروع عملیات تغییر مكان برابر ضمیمههای ۱و 2با
قرارگاه نزاجا برقرار و برای شبكه فرماندهی بنا به دستور از ارتباط فوق استفاده نمائید.
( )2ارتباط جانبی خود را با لشكر ۱2زرهی و تیپ  ۱۱خر آباد با وسیله مناسب و هماهنگی قبلی
برقرار نمائید.
( )۱آماده باشید ارتباط خود را در صورت لزو با عوامل هوانیروز و تیپ نوهد باسیست تلگرافی
برقرار نمائید.
( )۱از سرویس امربران هوایی بنا به دستور استفاده كنید.
( )۳از سیست تلفنی مایكرو ویو پتت موجود در منطقه برای ارتباط باقرارگاه نزاجا استفاده
نمائید.
( )۲ارتباط تلفنی خود را با شهربانی ،ژاندارمری ،سپاه پاسداران و كمیتههای انقالب اسالمی مستقر
در منطقه برقرار نمائید.
ت -لشكرهای  2۱پیاده و  ۲۱پیاده
( )۱ارتباط عملیاتی برابر دستورات فرماندهی منطقه غرب.
( )2آماده باشید در شبكه عملیاتی قرارگاه نزاجا برابر ضمیمه (۱و )2وارد شوید.
( )۱با گروه توپخانه تا رسیدن به منطقه عملیات و زیر امر قرار گرفتن در صورت لزو از طریق
شبكه ثابت نزاجا ارتباط برقرار كنید.
ث -لشكر  ۱۱زرهی
( )۱ارتباط عملیاتی برابر دستورات فرماندهی منطقه غرب.
( )2آماده باشید در شبكه عملیاتی قرارگاه نزاجا برابر ضمیمه (۱و )2وارد شوید.
( )۱با گروه توپخانه تا رسیدن به منطقه عملیات و زیر امر قرار گرفتن در صورت لزو از طریق
شبكه ثابت نزاجا ارتباط برقرار كنید.
ج -لشكر  77پیاده
( )۱شبكه بیسی عملیاتی را در شروع عملیات تغییر مكان برابر ضمائ ۱و 2با قرارگاه نزاجا حفظ
كنید.
( )2ارتباط بیسیمی خود را با لشكر  ۱۱زرهی زاهدان از طریق شبكه عملیاتی نزاجا برقرار كنید.
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( )۱از سرویس امربران هوایی بنا به دستور استفاده نمائید.
( )۱از سیست ارتباط تلفنی مایكرو ویو پتت در منطقه برای برقراری ارتباط با قرارگاه نزاجا
استفاده نمائید.
( )۳با گروه  ۱۱توپخانه تا رسیدن به منطقه عملیات و زیر امر قرار گرفتن در صورت لزو از طریق
شبكه ثابت نزاجا ارتباط برقرار نمائید.
چ -تیپ  ۱۱خر آباد
( )۱شبكه بیسی عملیاتی را در شروع عملیات تغییر مكان و شبكه اطالعاتی را به محض رسیدن به
منطقه برابر ضمائ ۱و 2با قرارگاه نزاجا ایجاد و حفظ نمائید.
( )2از سرویس امربران هوایی بنا به دستور استفاده كنید.
( )۱از سیست ارتباط تلفنی مایكرو ویو پت ت موجود در منطقه برای برقراری ارتباط با قرارگاه
نزاجا استفاده نمائید.
( )۱با لشكر  ۱۱زرهی ارتباط برقرار كنید.
ح -لشكر  ۱۱زرهی
( )۱ارتباط بیسیمی عملیات و اطالعاتی را از شروع تغییر مكان برابر ضمیمه ۱و 2با قرارگاه نزاجا
ایجاد و حفظ نمائید و برای شبكه فرماندهی بنا به دستور از ارتباطات فوق استفاده نمائید.
( )2ارتباط جانبی خود را با لشكر  77پیاده از طریق شبكه عملیاتی نزاجا برقرار كنید.
( )۱از سرویس امربران هوایی بنا به دستور استفاده كنید.
( )۱از سیست تلفن مایكرو ویو پتت موجود در منطقه برای ارتباط با قرارگاه نزاجا استفاده كنید.
( )۳ارتباط تلفنی خود را با شهربانی ،ژاندارمری ،سپاه پاسدران و كمیتههای انقالب اسالمی مستقر
در منطقه برقرار نمائید.
خ -لشكر  ۱۲زرهی
( )۱شبكه بیسی عملیاتی را از شروع عملیات تغییر مكان و اطالعاتی را بهمحض رسیدن به منطقه
مربوطه برابر ضمیمه ۱و 2با قرارگاه نزاجا ایجاد و حفظ و برای شبكه فرماندهی بنا به دستور از
ارتباطات فوق استفاده نمائید.
( )2ارتباط جانبی خود را با لشكر ۱2زرهی از طریق شبكه عملیاتی نزاجا برقرار سازید.

طرحها و دستورات عملیاتی ۱۱/
( )۱آماده باشید بنا به دستور ،ارتباط خود را با تیپ  ۳۳هوابرد از طریق شبكه عملیاتی نزاجا برقرار
سازید.
( )۱از سرویس امربران هوایی بنا به دستور استفاده نمائید.
( )۳از سیست تلفنی مایكرو ویو پتت موجود در منطقه برای ارتباط با قرارگاه نزاجا استفاده
نمائید.
( )۲با گروه  ۳۳توپخانه در صورت لزو از طریق شبكه ثابت نزاجا ارتباط برقرار كنید.
د -لشكر ۱2زرهی
( )۱شبكه بیسی عملیاتی و اطالعاتی را از شروع تغییر مكان برابر ضمائ ۱و 2با قرارگاه نزاجا ایجاد
و حفظ نمائید و برای شبكه فرماندهی بنا به دستور از ارتباطات فوق استفاده نمائید.
( )2ار تباط جانبی خود را با فرماندهی منطقه غرب از طریق شبكه عملیاتی نزاجا برقرار سازید.
( )۱از سیست تلفنی مایكرو ویو پتت موجود در منطقه برای ارتباط با قرارگاه نزاجا استفاده كنید.
( )۱از سرویس امربران هوایی بنا به دستور استفاده كنید.
( )۳ارتباط تلفنی خود را با شهربانی ،ژاندارمری ،سپاه پاسداران و كمیتههای انقالب اسالدمی
مستقر در منطقه برقرار نمائید.
( )۲با گروه  22توپخانه از طریق شبكه ثابت نزاجا ارتباط برقرار سازید.
ذ -گروههای  ۳۳ -۱۱ -۱۱ -22 -۱۱توپخانه
( )۱ارتباطات داخلی برابر روش جاری.
( )2از شروع حركت تا رسیدن به منطقه و زیر امر قرار گرفتن ،ارتباط خود را با لشكر زیر امر
گیرنده از طریق شبكه ثابت نزاجا برقرار سازید.
د -احتیاط
( )۱لشكر  2پیاده
(الف) ارتباط خود را از شروع تغییر مكان برابر ضمیمه ۱و ۱با قرارگاه نزاجا برقرار نمائید.
(ب) آماده باشید بنا به دستور ارتباط خود را با قرارگاه منطقه غرب ،لشكر ،۱2لشكر  77از
طریق شبكه عملیاتی نزاجا برقرار نمائید.
( )2تیپ ۱7زرهی
(الف) ارتباط خود را از شروع تغییر مكان برابر ضمیمه ۱و ۱با قرارگاه نزاجا برقرار نمائید.
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(ب) آماده باشید با لشكر  ۱۱زرهی و لشكر ۱2زرهی از طریق شبكه عملیاتی نزاجا ارتباط
برقرار سازید.
( )۱تیپ 2۱نوهد و تیپ  ۳۳هوابرد
(الف) از شروع عملیات تغییر مكان ارتباط خود را با قرارگاه نزاجا برابر ضمیمه  ۱و  ۱برقرار
سازید.
(ب) آماده باشید با لشكر ۱2زرهی از طریق شبكه عملیاتی نزاجا ارتباط برقرار سازید.
ز -دستورات هماهنگی
( )۱ساعت شروع ارتباط شبكهها بنا به دستور.
( )2ساعات تعویض فركانس روز و شب به ترتیب  ۲۱0و  ۱۱00هر روز میباشد.
( )۱تفرقه وسائل ارتباطی را در زمان استقرار طوری پیشبینی نمائید كه موجب انهدا آنها در اثر
یک حمله هوایی فراه نگردد.
( )۱به من ور جلوگیری از قط ارتباط ناشی از حمالت هوایی دشمن ،سوانح یا خرابی دستگاهها
حتی المقدور پیشبینیهای مز بهعمل آید.
( )۳در تغییر مكان و تمركزات ،اصول اختفا و استتار كامل و انجا سكوت رادیوئی برابر مفاد
دستورات كار و ثابت مخابرات رعایت شود.
( )۲وسائل مخابرات اغتنامی از دشمن از چانل مربوطه تخلیه شود (برابر پیوست اطالعاتی این طرح
عمل شود).
( )7هرگونه اطالعات و اسناد و مدارك مخابراتی بهدست آمده از دشمن را به قرارگاه نزاجا ارسال
دارند.
( )۱شبكه ارتباطی داخلی قرارگاهها و تغییرات را گزارش كنید.
( )۱مناطق فرو ریختن و برداشتن پیا را در هر موقعیت و محل با مشخصات كامل گزارش نمایید.
( )۱0از جداول نشانی اقدامات تأمینی مندرج در دستورات ثابت و كار مخابرات به من ور ایجاد
امنیت مورد لزو ارتباطات استفاده شود.
( )۱۱وجود پارازیت برابر دستورالعملهای صادره گزارش شود.
( )۱2درخواست فیلمبرداری را  ۱۱ساعت قبل به قرارگاه نزاجا (مد ارتباط و الكترونیک) گزارش
نمائید.

طرحها و دستورات عملیاتی ۱۳/
( )۱۱نیازمندیهای عكاسی را با استفاده از پرسنل و وسائل موجود در یگانها تأمین نمایید.
( )۱۱مخابره هرگونه پیا فریبنده را به موق گزارش نمائید.
( )۱۳حداكثر استفاده از وسائل تلفنی باسیمو امربر رعایت تأمین مخابرات تأكید میگردد.
( )۱۲پیامهای مربوط به درخواست هوائی از شبكه اطالعاتی مخابره شود.
( )۱7تا استقرار شبكه لجستیكی مبادله پیامهای لجستیكی از طریق شبكه اطالعاتی انجا گردد.
 -4پشتیبانی و اداری
الف -پیوست ج اداری مراجعه شود.
ب -تقد خودروهای امربری در جادهها برابر روش جاری ترابری نزاجا.
پ -ف .لوج نزاجا آماده باشید به من ور جبران ضایعات عمده وسائل بهازاء هر یک از فرماندهیهای
عملیاتی در منطقه تعدادی بیسی  ،۱0۲جی آر سی ،2۲ -وی آر سی ۱۱ -و سری بیسی های اف ا
جایگزین تحویل شود.
ف .لوج نزاجا آماده باشید تعمیرگاههای صحرایی وسائل مخابراتی پشتیبانی مناطق را با اعزا اكیپ
تعمیراتی تقویت نمایید.
 -3فرماندهی و مخابرات
الف -مخابرات
فهرست آخرین دستورات ثابت و كار مخابرات ( )۱-۱ابالغی نزاجا در این عملیات قابل اجراء خواهد
بود .محل مدیر:محل مدیر ارتباط و الكترونیک در پاسگاه اصلی نزاجا میباشد.
ب -فرماندهی
محل پاسگاه فرماندهی نزاجا در تهران و تغییرات متعاقباً اعال میشود .یگانها محل قرارگاه
فرماندهی خود را گزارش نمایند.
ف .نزاجا -سرتیپ ولیام فالحی
اصل به امضاء تیمسار ف .نزاجا رسیده .این نسخه معتبر است.
مد ارتباط و الكترونیک :سرهنگ ستاد مشیر غفاری
ضمائ :
 -۱نمودار شبكههای بیسی عملیاتی بایگانهای عمده تابعه.
 -2نمودار شبكههای بیسی اطالعاتی بایگانهای عمده تابعه.
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 -۱نمودار ارتباط شبكه یگانهای احتیاط.

شبكه عملیاتی قرارگاه نزاجا بایگانهای عمده تابعه -تلگرافی بیسیم جی آر سی  911یا مشابه
معرف
یگان

اصلی

فرکانس کار

فرعی

قرارگاه نزاجا گروه  19مخ

سجدط

بحکس

ل 91

عسطم

دسصه

ل 22

همنل

سلمک

ل 14

وبجع

نطعم

ل 77

رمصک

نفوک

ل 29

هفسک

ی الف سک

لشكر12

هحوب

کسفک

ل 22

نلمو

س ن الف ق

نصرس

ن ی الف ه

تی 24
گروه  414مخابرات
"

شب( 5391س)94

فرعی

قرارگاه عملیاتی غرب
"

اصلی

فارس

هممن

دوسک

لملم

الف ط ی ع

روز ( 7357و )99

روز ( 1119ع )97
شب ( 4533ل)91

بنا بهدستور
شبكه اطالعاتی قرارگاه نزاجا و یگانهای عمده تابعه -بیسیم جی آر سی  22تلهتایپی
معرف
اصلی

یگان

فرکانس کار

فرعی

قرارگاه نزاجا (گروه 19مخ)

فککه

یطلر

ف منطقه غرب

لطمو

کضرض

دسنس

قصنر

"

فارس

اصلی

روز (91941یهش)
شب ( 1542طع)1

ل 91

د و ع الف

لشژی

ل 22

شنجپ

فسکه

ل 14

بمطپ

رسژص

ل 77

مقنث

عسوط

ل 29

حفنج

سعمط

لشكر12

فغنچ

مهلن

ل 22

الف ع د ه

بدعچ

فرعی

روز (91941یهش)
شب ( 1223ون)2

شبكه ارتباطی قرارگاه نزاجا با یگانهای احتیاط
یگان

معرف

قرارگاه نزاجا (گروه )19

بجنو

ل2

کفقل

تی  57زرهی

فکصط

فرکانس کار
اصلی

روز 2215
شب 5935

طرحها و دستورات عملیاتی ۱7/

قسمت سوم

پیامها و دستورات
توضیح :9نویسنده محترم معموالً درکتابهای عملیاتی جنگ تحمیلی که نگاشته ،بعداز قسمت
پیامهاودستورات،قسمت تجزیه وتحلیل منظور نموده است .اما دراین کتاب ،سابقه قسمت تجزیه
وتحلیل یافت نشد .به نظر میآید تدوین ننموده بودند .با این حال اگر خواننده نكتهسنج ،این قسمت
را دقیقاً مطالعه نماید ،شخصاً تجزیه و تحلیل ذهنی راخواهد نمود که چه بوده وچه شده ونكتهها
ودرسها  .....بنابراین ما ازدرج این قسمت به قلم دیگر خودداری نمودیم وآن را به خواننده محترم
سپردیم .توصیه میشود خواننده پژوهشگر برای حصول نتیجه کاملتر ،همراه با مطالعه این قسمت ،به
جراید مختلف آن روزها هم مراجعه و حال و هوای سخنرانیهای مقامات کشور را هم بخواند و ببیند
که مطالب ،بیشتر راجع به چه موضوعاتی بوده؟ آیا احساس جنگ قریب الوقوع را در کالم آنان
میتوان یافت؟ «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل»
توضیح :2عناوین کلیه پیامها که در داخل عالمت ] [...گذارده شده ،توسط ویراستار انتخاب شده است.

ویراستار
۱7
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پیامها و دستورات ۱۱/
۱/۱70۱/2۱/0۱/۳۱

از -سماجا  ۱مركز فرماندهی

۳۱/۱/۱۳

به -نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد اطالعات)
]فعالیتهای نیروی عراق در مقابل آبادان[

برابر گزارش ژاندارمری مستند به اعال گارد ساحلی مقابل آبادی اوجین حوزه گروهان خسروآباد
آبادان گروهی از سربازانعراقی در ساحل خود مستقر گردیده كه تا بهحال چنین فعالیتی وجود نداشته است.
دستور فرمایید با توجه به مراتب بام با هوشیاری و آمادگی مراقبت نمایند تا به محض تجاوز نیروهای عراقی
به حری آبهای ایران پس از اخطار نسبت به بازگرداندن متجاوزین اقدامات مز معمول دارند.
ر سماجا -سرلشكر شادمهر
***
از – سماجا  ۱مركز فرماندهی

۱/۱70۱/2۱/0۱/۲0
۳۱/۱/۱۲

به -نیروی دریایی
]مانور عراق[

ساعت 2۱:۳۳

برابر گزارش اداره دو به دنبال مانور دریایی در آبهای خلیج فارس (در جزیره الدوحه) در غرب كویت
لشكر مكانیزه نیروی زمینی آن كشور نیز ساعت  ۱000صبح روز  ۳۱/۱/۱بهحال آماده باش درآمده و در
ن ر دارد از صبح روز  ۳۱/۱/۱7به مدت تقریبی  ۱روز اقدا به مانور تحت عنوان تمرین تدافعی و پشتیبانی
عملیاتی آبخاكی نماید .ستاد عملیاتی مانور در بصره و محور عملیات در سه منطقه ا القصر -فاو -و معقل در
بصره می باشد .دستور فرمائید با هوشیاری مراقبت فعالیتهای نیروهای عراقی باشند.
ر سماجا -سرلشكر شادمهر
***
از -سماجا  ۱مركز فرماندهی
به -نزاجا
]تقویت نیرو در خزعلآباد[

۱/۱70۱/2۱/0۱/7۱
۳۱/۱/۱7
ساعت 2۱:0۳

گزارش هنگ ژاندارمری آبادان حاكیاست كه كشور مقابل ،منطقه خزعلآباد را تقویت نموده و عالوه
بر نیروی قبلی مجداداً در پیچ خزعلآباد نزدیک پادگان الدوره نیرو پیاده نموده است .مراتب جهت اطالع
اعال میگردد.
ر سماجا -سرلشكر شاد مهر
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از -سماجا ( ۱مد -مناب )
۳۱/۱/۱7

به -معاونت لوح نزاجا (مد آماد)
موضوع :جیره و ساز و برگ
بازگشت به شماره  ۱۱۳۱/۱/۱0 -۱۱0۱/7۱/۳و پیرو شماره ۱۱۳۱/۱2/۱ -۱/۱۱۱0/۱۱/۲۱
مراتب به عرض تیمسار ریاست ستاد مشترك رسید ضمن عد موافقت مقرر فرمودند:
 -۱از واگااری هر نوع اسلحه و مهمات به سازمانهای غیر ارتشی خوداری نمایند.

 -2در موارد فوقالعاده در صورتیكه مراتب مورد تائید نیرو باشد ،مراتب را گزارش نمایند تا از مقا
فرماندهی نیروی مسلح كسب تكلیف شود.
 -۱به من ور درگیری كمتر آن نیرو ،دستور داده شود متقاضیان مستقیماً به فرماندهی نیروهای
مسلح یا ستاد مشترك مراجعه نمایند.
رئیس اداره چهار  -سرهنگ ستاد مجتبوی
***
از :نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)
به :گیرندگان مراجعه شود

20۱-۱۱-2
۳۱/۱/۱۱

موضوع :آماده باش
چون فعالیتهای مرزی كشور عراق افزایش یافته است و به دنبال تهدیدات رئیس جمهور آن كشور
نقل و انتقامت نیروهای عراقی در مرز شدت یافته است ،دستور فرمایید آماده باش مرحله  2را به مورد اجراء
گاارده و نتیجه را گزارش نمایند.
ف .نزاجا -سرتیپ فالحی
از طرف :سرهنگ ستاد حسینی

پیامها و دستورات ۱0۱/
20۱-۱۱-۱

از :نزاجا معاون عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۳۱/۱/۱۱

به :گیرندگان مراجعه شود
موضوع :آماده باش
پیرو شماره ۳۱/۱/۱۱ -20۱-۱۱-۲

دستور فرمایید ،با توجه به مفاد دستورالعمل كلی سیست اعال آماده باش شماره -20۱-۱۱-2۱
[۳۳] ۱۳/۱/2۲كلیه اقدامات پرسنلی ،لجستیكی ،اطالعاتی ،عملیاتی و مخابراتی (مرحله  ۱كد رعد اشک)
قید شده در دستورالعمل یاد شده را به مرحله اجراء درآورند (منهای یگانهای آموزشی و فرهنگی)
ف .نزاجا :سرتیپ فالحی
از طرف :سرهنگ ستاد حسینی
***
از :اهواز لشكر۱2
به :ف نزاجا

۳۱/۱/20

]هواپیمای متجاوز و فرودگاه آبادان[
طی امریه شماره  ۳۱/۱/۱۱ -20۱/۱/۱0مقرر گردیده است كه آتشبارهای پدافند هوایی مستقر در
آبادان هرگونه هواپیما یا هلیكوپتر متجاوز یا خودی را كه از روی اروندرود عبور نماید سرنگون نمایند و به
فرودگاه آبادان ابالغ گردید هواپیماهای تجاری كه قصد فرود دارند از شمال آبادان وارد فرودگاه گردند تا
خطری متوجه آنها نشود .مركز عملیات تاكتیكی اروندرود به استناد اعال مسئولین برج مراقبت فرودگاه
آبادان گزارش نموده است كه هواپیماهای مسافربرینیز از این مسیر پرواز مینمایند و به علت وض خاص
مرزی تا خروج آنان از مرز با این فرودگاه ارتباط برقرار نمایند و چون به انگیزه كوتاهی مسافت و زمان
آگاهی ،امكان عكسالعمل یگانهای پدافند به این قبیل هواپیماها بسیار است ،تقاضا شده است از طریق
مرزبان ایران به مرزبانی عراق ابالغ گردد كه هواپیماهای مسافربری برابر مقررات بینالمللی ارتباط خود را با
فرودگاه آبادان در مسافت تعیین شده در همان مقررات برقرار نمایند تا خطری متوجه آنها نگردد .ضمناً
مقرر فرمایند تكلیف یگانها ی پدافندی را با توجه به امریه بام با در ن ر گرفتن محضورات فرودگاه آبادان در
برابر هواپیماهای تجاری و مسافری سریعاً روشن و ابالغ نمایند.
لشكر۱2

 /۱02طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
۳0۱/۱70/2/۱

از -نزاجا معاونت عملیات و اطالعات -مد اطالعات

۳۱/۱/20

به -سماجا 2 -مركز فرماندهی
]نیروهای عراقی مقابل پاسگاه چیالت[

برابر لشكر ۱2به استناد گزارش پایگاه دهلران ،یگانی به استعداد تقریبی  2گروهان كه دارای 20
دستگاه نفربر زرهی روسی میباشند ،در حدود  ۱0متری پاسگاه چیالت در سنگرهایی كه وسیله بیلمكانیكی
در معدن شن حفر شده مستقر گردیدهاند.
ف نزاجا :سرتیپ فالحی
از طرف :سرهنگ ستاد احمدی
***
20۱-۱۱-2

از :نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۳۱/۱/2۱

به :گیرندگان مراجعه شود
موضوع :آماده باش
پیرو شماره۳۱/۱/۱۱ -20۱-۱۱-۱ :

دستور فرمایید با توجه به وضعیت موجود آمادگی یگانها را (منهای یگانهای آموزشی و فرهنگی به
مرحله الف آماده باش افزایش دهند.
ف .نزاجا -سرتیپ فالحی
از طرف :سرهنگ ستاد حسینی
***
از -معاونت عملیات و اطالعات نزاجا (مدعملیات)
به-ف لشكر۱2
]حفاظت سد دزفول[

۲02/0۲/۲/۱۲
۳۱/۱/2۱
ساعت ۱۱:00

دستور فرمائید یک تی به استعداد  ۱0الی  ۱۳نفر به من ور حفاظت سد دز از دزفول به سد اعزا و
خود را به رئیس تأسیسات سد دزفول معرفی نمایند تا از خرابكاری احتمالی جلوگیری به عمل آورند.
ف نزاجا :سرتیپ فالحی
از طرف :سرهنگ ستاد رضازاده

پیامها و دستورات ۱0۱/
۱70۱/2۱/0۱/۱2

از -سماجا  ۱در مركز فرماندهی

۳۱/۱/2۱

به -نزاجا
]حفاظت تأسیسات وزارت نفت[

دستور فرمائید لشكر ۱2با دعوت و تشكیل شورای تأمین و حفاظت تأسیسات وزارت نفت در استان
خوزستان و با استفاده از طرحهای قبلی موجود ،اقدامات مز را معمول داشته و نتیجه را گزارش نمایند.
ر سماجا -سرلشكر شاد مهر
***
۱۱۱۱

از-لشكر ۱2زرهی،ركن سو

۳۱/۱/2۱

به -نزاجا ( معاونت عملیات و اطالعات نزاجا مد عملیات)
موضوع :گزارش نوبه عملیاتی
از ساعت  ۱0:00مورخه  ۳۱/۱/۱۱الی ساعت  ۱0:00مورخه . ۳۱/۱/2۱

 -۱در ساعت  ۱۱:۱0روز  ۳۱/۱/۱۱در اجرای امریه نزاجا كلیه یگانهای لشكر ابالغ گردید كه طرح
پدافند غیر عامل هوایی را اجرا كه بالفاصله در مناطق مربوطه به حالت تفرقه درآمدهاند.
 -2یک گروه رزمی از تیپ 2زرهی در دهلران مستقر میباشد كه در اجرای امریه نزاجا دستور داده
شد به دزفول مراجعت و آماده اجرای مأموریت باشد.
 -۱گردان  2۳۲تانک تیپ 2زرهی به من ور تقویت گروهان پیاده زرهی مستقر در عینخوش در
ساعت  0۱:00روز  ۳۱/۱/20به آن محل حركت كرد كه یک گروهان آن در بستان مستقر خواهد شد.
 -۱بقیه یگانهای تیپ 2زرهی بارگیری شده و آماده دفاع از منطقه واگااری میباشند.
 -۳یک گروهان پیاده زرهی از تیپ ۱زرهی در ساعت  ۱۲00مورخه  ۳۱/۱/20به بستان حركت و
صبح روز  ۳۱/۱/2۱مستقر گردید.
 -۲پرسنل گردان  ۱۳۱در روز  ۳۱/۱/20در دژ  ۱مستقر و پادگان خرمشهر به وسیله یک گروهان كه
۱

دارای استعداد سازمانی است حفاظت میشود.
۱

 -7آتشبارهای شلیكا و كاتیوشا و  2۱میلیمتری زیر امر لشكر در آبادان مستقر میباشند.
 -۱به گردان  2۱۱سوار زرهی مستقر در جفیر دستور داده شد یک خیز به جلو برداشته و بین
هورالع ی تا كوشک گشتزنی نماید.
ف .لشكر ۱2زرهی -سرهنگ ستاد فرزانه.

 /۱0۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
خیلی محرمانه
از -لشكر۳0۱ ۱2
۳۱/۱/2۱

به -ف نزاجا عملیات اطالعات
]پدافند هوایی سد دز و کارون[

استحضاراً به عرض میرساند سدهای دز و كارون در منطقه فاقد پدافند هوایی است به من ور تأمین
فضای هوایی سدهای یاد شده مقرر فرمایید حداقل دو آتشبار  2۱میلیمتری زیر امر لشكر قرار گیرد.
اهواز
***
]گزارش نوبهای عملیاتی شماره [2از ساعت  ۳۱/۱/2۱ ،۱0:00تا ۳۱/۱/22 ،۱0:00

۳۱/۱/22

 -۱گردان  2۳۲تانک چیفتن در ساعت  2۱00گروهان یك همین گردان در ساعت  2200مورخه
 ۳۱/۱/2۱در عینخوش و موسیان مستقر شدند.
 -2با استقرار گردان  2۳۲تانک چیفتن در عینخوش و موسیان گروهان پیاده زرهی مستقر در
عینخوش در ساعت  ۳۱/۱/22 ۱۱۱0به پادگان دزفول مراجعت نمود.
 -۱در اجرای امریه شماره  ۳۱/۱/2۱ -۲02/02/۲/۱۲یک تی با استعداد  ۱۳نفر به من ور حفاظت
سد از تیپ 2زرهی به مقر اعزا گردید.
 -۱گروه رزمی عقاب در ساعت  0700روز  ۳۱/۱/2۱از دهلران حركت و احتمامً در ساعت  ۱۱00به
دزفول وارد خواهد شد.
ف لشكر ۱2زرهی -سرهنگ ستاد فرزانه.
***
از -نزاجا :معاونت عملیات و اطالعات
به -ف لشكر ۱2اهواز

۳0۱/02/۱0/2
۳۱/۱/22

]کنترل ورود اسلحه[ ساعت۱0:۱0 :
بازگشت به رمز ۳۱/۱/22 -۳0۳
دستور فرمایید لشكر كنترل مناطقی كه احتمال ورود اسلحه به داخل كشور میباشد كنترل نموده
و بالفاصله به محض وصول این امریه ،موضوع را در شورای تأمین استان مطرح و هرگونه پیشبینی مز

پیامها و دستورات ۱0۳/
را جهت جلوگیری از ورود اسلحه و اغتشاش به عمل آورید .ضمناً از طریق ژاندارمری در مورد رف نواقص و
همچنین پشتیبانی از پاسگاهها اقدا مز بهعمل آید.
ف .نزاجا -سرتیپ فالحی
از طرف -سرهنگ رضازاده
***
۲02/0۲/۲/2۳

از -نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۳۱/۱/22

به -سماجا ( ۱مركز فرماندهی)
]دفاع غیر عامل هوایی[
بازگشت به شماره ۳۱/۱/2۱ -۱70۱/2۱/0۱/۱۱۱

در ساعت  2۱:۱0روز  ۳۱/۱/2۱اعال خطر هوایی توسط شبكه رادار دهلران وضعیت زرد اعال شد
(احتمال حمله هوایی میرود ولی هنوز قطعی نیست -دفاع غیر عامل هوایی را اجرا نمایند) كلیه یگانهای
لشكر ۱2برابر دستورالعمل آژیر هوایی را اجرا نمودند در ساعت  22۱0رف خطر اعال گردید.
ف .نزاجا -سرتیپ فالحی
از طرف -سرهنگ رضازاده
***
محرمانه
از-لشكر۱2
به -ف نزاجا معاونت عملیات و اطالعات

۳0۱
۳۱/۱/22

پیرو شماره ۳۱/۱/2۱ -۱۱۱
]اعالم وضعیت زرد[
استحضاراً به عرض میرساند در پی اعال وضعیت زرد در ساعت  2۱۳0روز  ۳۱/۱/2۱از طریق رادار
دهلران ،كلیه بیسی های مستقر در منطقه لشكر اهواز -دزفول -دشتآزادگان -هفتگل -كه خبر را دریافت
نمودند ،مجدداً از رادار دهلران تأیید آنرا دریافت ،لیكن پایگاه وحدتی آتشبار 2۱

مستقر در پامیشگاه

آبادان ،شلیكا مستقر در فرودگاه آبادان ،به علت به گوش نبودن ،خبر را دریافت ننموده كه هیچگونه اقدامی
انجا ندادند.
لشكر۱2

 /۱0۲طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
۱7/20۱/۲/7

از -ستاد عملیات مشترك ستاد فرماندهی

۳۱/۱/2۱

به -نزاجا :معاونت عملیات و اطالعات -مد عملیات
]فعالیت دشمن در مقابل موسیان[

ساعت۱۱:۱۳ :

برابر گزارش استانداری ایال مبنی بر گزارش هنگ ژاندارمری در ساعت  ۱۳00مورخه ۳۱/۱/2۱
مأمورین هنگا تحویل معاودین مشاهده مینمایند كه در مسیر میلههای  2۱/۱۱موسیان دشمن مشغول
سنگر كنی و موض گیری میباشد ،دستور فرمایید به لشكر ۱2زرهی ابالغ نمایند كه با تماس با ژاندارمری
چنانچه تهدید جدی است در ظرف امشب دستورات مز را به تیپ دزفول صادر و نتیجه را مستقیماً به ژاجا
و ستاد عملیات مشترك اعال دارند.
رئیس ستاد عملیات مشترك :سرتیپ امینداری
از طرف سرهنگ شبستانی
***
خیلی محرمانه
از -اهواز
به :معاونت عملیات و اطالعات

خیلی فوری

۳۱۱
۳۱/۱/2۱

]منطقه مسئولیت لشكر[
هنگ ژاندارمری ایال بهعلت درگیری پاسگاه هالله با مأمورین عراق كه منجر به زخمی شدن  ۳نفر
جوانمرد شده تقاضای دو گروه رزمی یا دو گردان برای صالحآباد مهران نموده و با توجه به هماهنگیهای
حضوری كه در دهلران با مدیریت عملیات بهعمل آمد منطقه لشكر از رودخانه میمه در موسیان تا دهانه فاو
تعیین شده و هیچ كدا از این دو محل جزء منطقه مسئولیت لشكر نیست .دمستدعی است اوامر عالی را امر
به ابالغ فرمایند.
ف .اهواز

پیامها و دستورات ۱07/
خیلی محرمانه
از -لشكر ۱2زرهی

خیلی فوری

به -ف نزاجا :معاونت عملیات -مد عملیات

۲۱۱
۳۱/۱/2۱

]تشكیل دسک[
بهعلت وضعیت خاص منطقه ،تشكیل دسک در مركز عملیات تاكتیكی لشكر ضروری است .استدعا
دارد مقرر فرمایند اوامر مقتضی در این مورد صادر فرمایند.
ف .ل ۱2 .زرهی
***
/۱0/20۱/0۲/۱۳س

از -سماجا ( ۱مركز فرماندهی)

۳۱/۱/2۱

به -نهاجا (پست فرماندهی)
]اعزام افسران رابط و ناظر مقدم[

دستور فرمایید نسبت به تشكیل دسک لشكر ۱2و اعزا افسران رابط و ناظر مقد به آن لشكر اقدا
مز معمول و نتیجه را اعال نمایند.
ر سماجا -سرلشكر محمد هادی شادمهر
جانشین -سرتیپ امینداری
***
۱

از -لشكر ۱2زرهی
به -ت ف نزاجا (مد عملیات)
موضوع :گزارش نوبهای عملیاتی شماره 5

۳۱/۱/2۱
ساعت۱۱:0۳ :

 -۱گروه رزمی عقاب در ساعت  ۱200روز  ۳۱/۱/2۱به دزفول مراجعت و ضمن الحاق به تیپ متبوعه
آماده اجرای مأموریت میباشد.
 -2به تیپ ۱زرهی (اهواز) دستور داده شد یک گروه رزمی به سه راهی حمید اعزا و از این گروه
رزمی یک گروهان به من ور گشتزنی بین شلمچه تا نهر خین در حوالی پاسگاه مومنی مستقر وزیر امر
گردان دژ قرار دهد.
 -۱به تیپ 2زرهی دستور داده شد ،استعداد یگان مستقر در عینخوش و موسیان را جمعاً به یک
گروه رزمی افزایش دهد.

 /۱0۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
 -۱به تیپ ۱زرهی دستور داده شد:
الف -استعداد گروهان اعزامی به بستان را به یک گروه رزمی افزایش داده و ترجیحاً در تپههای
اماكبر مستقر نماید.
ب -استعداد دسته تانک موجود در خرمشهر را به یک گروهان افزایش داده و به خسروآباد و
زیر امر گردان دژ قرار دهد.تا ضمن تقویت پاسگاههای مرزی از خسروآباد تا فاو گشتزنی نماید.
 -۳به توپخانه لشكری دستور داده شد گردان  ۱۱2توپخانه مستقی تیپ ۱زرهی را به فولیآباد محل
استقرار تیپ اعزا و با استقرار  2قبضه توپ ۳7

ضدهوائی تأمین ثبت را برقرار سازد.

 -۲به پشتیبانی لشكر دستور داده شد گروهان بهداری تیپ ۱زرهی را در اختیار بگاارد.
 -7به گردان  ۱7۱مخ دستور داده شد دسته مخابرات جلوئی تیپ ۱زرهی را به منطقه استقرار تیپ
اعزا نماید.
ف لشكر ۱2سرهنگ ستاد فرزانه
***
از -سماجا  ۱مركز فرماندهی

تلفنی

به -ف نزاجا

۱7/20۱/0۲/۱۱
۳۱/۱/2۲

]احتمال اشغال جزیره مینو[

ساعت0۱:۱0 :

برابر اعال نیروی دریایی ،نیروهای عراقی در ن ر دارند تا چند روز دیگر جزیره مینو را به اشغال
ن امی درآورند .علیهاا دستور فرمایید پیشبینیهای مز را برای مقابله با هر نوع تجاوز در منطقه آبادان
بهعمل آید.
سرتیپ امینداری
***
از -لشكر ۱2زرهی
به -نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۳۱/۱/2۲ -7۱2
۳۱/۱/2۲

]گزارش سپاه پاسداران آبادان[
سپاه پاسداران آبادان اعال داشته،بهعلت كمبود پرسنل ن امی حاضر است سه دژ از دژهای موجود را
اشغال نموده و مأموریتهای محوله را انجا دهد .مقرر فرمایید در این مورد ن ریه آن فرماندهی را اعال فرمایند.
سرهنگ زرهی ستاد فرزانه

پیامها و دستورات ۱0۱/
از -لشكر ۱2زرهی

۱

تلفنی

۳۱/۱/27

به -نزاجا (مد عملیات)
]گزارش نوبهای عملیاتی شماره [4بهشرح زیر بهعرض میرسد:

 -۱گروه رزمی  ۱۲۳تیپ ۱زرهی در ساعت  ۳۱/۱/2۳ ۱2۱0در سه راهی حمید مستقر كه یک
گروهان آن در حوالی پاسگاه مومنی از شلمچه تا نهر خین عملگشتزنی را انجا میدهند.
 -2یک گروهان تانک از تیپ ۱زرهی در تاریخ  ۳۱/۱/2۲در خسروآباد مستقر گردید.
 -۱تیپ 2زرهی منها در ساعت  ۳۱/۱/2۲ ۱۱00در تپههای علیگرهزد مستقر گردید.
 -۱سریال اول گردان توپخانه  ۱۱0میلیمتری گروه  22در ساعت  0۲00روز  ۳۱/۱/27به اهواز وارد
گردید.
ف .ل ۱2 .زرهی -سرهنگ ستاد فرزانه
***
از -اهواز
۳۱/۱/27

به -عملیات و اطالعات نزاجا
]گزارش نوبهای عملیاتی شماره [4بهشرح زیر به عرض میرسد:

 -۱گروه رزمی  ۱۲۳تیپ ۱زرهی در ساعت  ۱2:۱0روز  ۳۱/۱/2۳در سه راهی حمید مستقر كه یک
گروهان آن در حوالی پاسگاه مومنی شلمچه ،عمل گشتزنی را انجا میدهد.
 -2یک گروهان تانک از تیپ سه زرهی در تاریخ  ۳۱/۱/2۲در خسروآباد مستقر گردید.
 -۱تیپ 2زرهی منها در ساعت  ۱۱روز  ۳۱/۱/2۲در تپههای علیگرهزد مستقر گردید.
 -۱سریال اول گردان توپخانه ۱۱0

گروه  22در ساعت  0۲:00روز  ۳۱/۱/27به اهواز وارد گردید.
لشكر۱2
***

از -لشكر ۱2زرهی
به -نزاجا :معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

تلفنی

20۱/۱۱/۱0/۳
۳۱/۱/2۱

]ورود و جابهجایی یگانها[
 -۱یک آتشبار  2۱میلیمتری در تاریخ  ۳۱/۱/27به اندیمشک وارد و جهت پدافند هوایی در سد دز و
سد كارون مستقر خواهد شد.

 /۱۱0طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
 -2بقیه گردان توپخانه  ۱۱0میلیمتری گروه  22در ساعت  0۱00روز  ۳۱/۱/2۱به اهواز وارد گردید.
 -۱یک گروهان سوار زرهی از گردان  22۱سوار زرهی در ساعت  ۱۱روز  ۳۱/۱/27بین شلمچه و
كوشک مستقر گردید.
سرهنگ فرزانه
***
۲02/02/۲/۱۱

از -نزاجا :معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۳۱/۱/۱0

به -فرماندهی لشكر ۱2زرهی
]وحدت فرماندهی در گردان دژ[
بازگشت به رمز شماره ۱۱۳۱/۱/2۲ -7۱۱

 -۱با توجه به اینكه تعداد زیادی از دژها در منطقه آب گرفتگی قرار دارد و لشكر نتوانسته است آنها
را اشغال نماید ،بنابراین برای اشغال سایر دژها از ن ر كمبود پرسنل اشكالی وجود ندارد.
 -2در حال حاضر ایجاب مینماید كه یک وحدت فرماندهی در گردان دژ وجود داشته باشد تا بتواند
مأموریت واگااری را انجا دهند.
 -۱كتباً از همكاری برادران پاسدار كه سمبل یک سرباز فداكار و جانباز انقالب اسالمی ایران میباشند
تشكر نمایید ،ضمن اینكه برادران میتوانند در حفاظت و تأمین نقاط حساس و حیاتی منطقه كمک مؤثری
به لشكر بنمایند.
مدیر عملیات -سرهنگ زرهی ستاد محمد وصالی
***
از -لشكر ۱2زرهی ركن سو
به -ت ف نزاجا :معاونت عملیات و اطالعات مد عملیات

۳۱/۱/۱0

]بازدید ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا از یگانها و نوار مرزی[
در ساعت  0۱:00روز  ۳۱/۱/2۱ریاست جمهوری و فرمانده كل قوا از نحوه گسترش و آمادگی
یگانهای تیپ 2زرهی در (تپههای علیگرهزد ) بازدید فرمودند ،در این بازدید با سالحهای نمونه در حضور
ایشان تیراندازی شد كه فوقالعاده مورد توجه مع

له به ترتیبی كه استوار دو قاس سهلالدین از موشک

تاو جمعی گردان  ۱0۳پیاده مكانیزه را به درجه استوار یكمی مفتخر فرمودند و شخصاً هر یک از تیراندازان را

پیامها و دستورات ۱۱۱/
كه با سالحهای موجود بهترین تیراندازی را انجا دادند مبلغ  ۱0000ریال پاداش نقدی مرحمت فرمودند و
در سخنرانی كوتاهی كه ایراد فرمودند اظهار داشتند:
((من و تما ایرانیان به وجود شما سربازان ورزیده و شجاع كه عهدهدار دفاع از مرزهای كشور
جمهوری اسالمی ایران هستید ،به خود میبالی ))
متعاقب این بازدید یگان مستقر در عینخوش و مواض مربوطه را مورد بازدید قرار داده و ضمن
سخنرانی كوتاهی اظهار داشتند:
(( ما قصد جنگ با هیچ كشوری را نداشته و نداری  ،لیكن تحریک ابر قدرتها سبب شد برای دفاع از
وطن عزیزمان ایران بهترین فرزندان میهن را به این مأموریت اعزا داری و به امید آن روزی كه كلیه
سرزمینهایی كه از صدر اسال متعلق به مسلمانان است از قید و بند رها و با وحدت كاملی ایران قلب
سرزمین اسال شود))
در پایان روحیه عالی سربازان را ستودند ،سپس از مواض موسیان و نوار مرزی و نحوه گسترش
یگانهای تیپ ۱و تیپ ۱زرهی از راه هوا بازدید و بقیه بازدید را به هفته چهار اقامتشان در خوزستان
محول فرمودند.
فرمانده لشكر ۱2زرهی -سرهنگ زرهی ستاد فرزانه
***
از -ستاد عملیاتی مشترك

۱7/20۱/0۲/۱2

تلفنی

۳۱/2/۱

به -نزاجا معاونت عملیات و اطالعات

ساعت 2۱:00

برابر گزارش ژاجا:
]تقویت پاسگاههای مرزی خرمشهر[

 -۱تعداد  70نفر پرسنل لشكر ۱2زرهی به من ور تقویت نوار مرز به خرمشهر اعزا كه از طریق هنگ
ژاندارمری به پاسگاههای شلمچه -حدود -مومنی اختصاص یافته.
 -2تعداد  ۳0نفر از سپاه پاسداران خرمشهر جهت تقویت پاسگاههای مرزی اعزا گردیدهاند.
 -۱در تاریخ  ۳۱/۱/2۱تعداد  ۱7نفر پرسنل با سه قبضه تیربار در جزیره مینو مستقر گردیدهاند.مراتب
جهت آگاهی اعال میگردد.
رئیس ستاد عملیاتی مشترك -سرتیپ امینداری

 /۱۱2طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
از -اهواز
۳۱/2/2

به -مد عملیات نزاجا
]گزارش نوبهای عملیاتی شماره [9بهشرح ریر به عرض میرساند:
 -۱از تاریخ  ۳۱/۱/2۱چهار قبضه از تفنگهای ۱0۲

گردان دژ به من ور تقویت پاسگاههای

ژاندارمری در جزیره مینو مستقر گردید.
 -2گردان  ۱۱۱پل به من ور عبور یگانهای تیپ ۱مشغول نصب یک دستگاه پل به روی رودخانه
كرخه میباشد كه تا ساعت  0۱:00روز  ۳۱/2/۱خاتمه خواهد یافت.
 -۱گردان  ۱۱7ت ۱7۳

گروه  22در ساعت  ۱۱:00مورخه  ۳۱/2/۱به خرمشهر وارد و مستقر

گردید .ساعت استقرار در محلهای تعیین شده متعاقباً به عرض خواهد رسید.
 -۱به من ور ه آهنگ نمودن عملیات یگانهای مستقر در خرمشهر و جزیره آبادان یک مركز
عملیات تاكتیكی بهنا اروند به فرماندهی سرهنگ 2ستاد پورمهران معاونت توپخانه لشكری در محل پادگان
دریایی خرمشهر تشكیل و از روز  ۳۱/2/۱شروع به فعالیت خواهد نمود.
ف لشكر۱2
***
خیلی محرمانه
از -نزاجا :معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات) خیلی فوری
به -ف لشكر۱2

۲02/02/۲/۱۳
۳۱/2/2

]حفاظت سایت دهلران[
برابر اعال نیروی هوایی  ،یک دستگاه نفربر زرهی اعزامی به سایت دهلران ،جهت حفاظت از سایت یاد شده
كافی نمیباشد و درخواست یک دستگاه دیگر شده است .دستور فرمائید مراتب را بررسی و ن ریه اعال دارند.
ف نزاجا -سرتیپ فالحی
از طرف -سرهنگ ستاد رضازاده

پیامها و دستورات ۱۱۱/
۱۱0۱/0۱/۳۱

از -قرارگاه  ۱منطقه عملیاتی (مخ)
به -معاونت عملیات و اطالعات نزاجا (مد ارتباط و الكترونیک)

۳۱/2/2

]ارتباط ستون اعزامی به پل کرخه[
 -۱تیپ ۱7مركز زرهی شیراز به خوزستان اعزا و در كنار پل رودخانه (دشت میشان) در منطقه
استحفاظی لشكر ۱2مستقر گردیده است.
 -2یگان اعزا شده دارای تعدادی بیسی جی آر سی  ۱0۲بوده و به عنوان كمک یک دستگاه ۱0۲
نیز از طریق این قرارگاه در اختیار ستون ماكور گاارده شده.
 -۱اكنون تیپ ۱7طی شماره  ۳۱/2/20 -۱۱0۱/0۱/72گزارش نموده كه به علت بعد مسافت
دستگاههای موجود قادر به تأمین ارتباط با شیراز نمی باشد و تقاضای واگااری یک دستگاه بیسی جی آر
سی  2۲را نموده ،با عطف توجه به اینكه از یگانها ی مستقر در شیراز از نوع بیسی درخواست شده موجود
نمیباشد ،استدعا می شود مقرر فرمائید در این باره اقدامات مقتضی معمول و نتیجه را امر به ابالغ فرمایند.
امضاء
***
۱0۱۱

از -اهواز

۳۱/2/۱

به -معاونت عملیات و اطالعات
آگهی به سماجا ۱
]گزارش نوبهای شماره [7بهشرح زیر به عرض میرساند:
 -۱گردان توپخانه ۱۱0

گروه  22در ساعت  ۱۱:00مورخه  ۳۱/2/2به خرمشهر وارد و در پادگان

دژ مستقر گردید .استقرار در محلهای تعیین شده متعاقباً به عرض میرسد.
 -2آتشبار 2۱

گروه  22از طریق جاده كازرون -بهبهان -اهواز و گردان توپخانه ۱۱0

 -گروه ۳۳

با هشت توپ از طریق راهآهن روز  ۳۱/2/2به اهواز وارد و مستقر گردیدند.
ف اهواز

 /۱۱۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
۲02/2/۲/۳۱

از -نزاجا :معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۱۱۳۱/2/۱

به -ل ۱2زرهی

ساعت۱7:۱0 :

موضوع:حمل افراد باز داشت شده به تهران
بازگشت به شماره ۳۱/2/۱ -۱۱0۱/۱۱/۱۱

نیروی زمینی با درگیریهائی كه در حال حاضر در منطقه دارد نمیتواند هیچگونه وسیله هوائی در
اختیار دادگاه انقالب اهواز و استانداری قرار دهد .دستور فرمائید به مقامات مربوطه اعال گردد كه درخواست
خود را از طریق استانداری به ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ایران ارسال دارند تا در صورت امكان
هواپیمای  -۱۱0سی واگاار گردد.
ف .نزاجا سرتیپ فالحی
از طرف -سرهنگ ستاد وصالی
***
تلفنگرا فوری
۱۱0۱/۱۱/۱۱

از -لشكر۱2زرهی

۳۱/2/۱

به -ت ف نزاجا :معاونت اطالعات و عملیات (مد عملیات)
]حمل هوایی افراد بازدادشت شده[

ساعت ۱۲:۱0

به من ور حمل تعدادی افراد بازداشت شده در واقعه اخیر دانشگاه اهواز ،از طریق دادگاه انقالب اهواز
و استانداری از لشكر تقاضای هلیكوبتر گردیده است .با توجه به اینكه عد امكان واگااری هلیكوبتر از طریق
لشكر به علت مأموریتهای خاص هوانیروز و عد وجود هلیكوبتر در اهواز به اطالع دادگاه انقالب اهواز و
استانداری رسیده است ،معاالک اظهار مینمایند به علت حاد بودن وضعیت بازداشت شدگان ،میبایست
سریعاً توسط وسیله هوایی به تهران تخلیه گردند و مرتباً تقاضای خود را پیگیری مینمایند .استدعا دارد در
مورد واگااری و یا عد واگااری وسیله هوایی به سازمان مزبور او امر عالی را ابالغ فرمایند.
فرمانده لشكر ۱2زرهی -سرهنگ ستاد فرزانه

پیامها و دستورات ۱۱۳/
تلفنی

از -سماجا  ۱،عملیات
به -نزاجا

2/۱70۱/2۱/0۱/20۱
۳۱/2/۱

]ستاد عملیاتی اروند[

ساعت۱۲:2۳ :

برابر اعال نداجا تعداد  ۱نفر افسر و  ۲نفر درجهدار و یكنفر سرباز وظیفه جهت تشكیل ستاد عملیاتی
اروند از لشكر ۱2به پایگاه دریایی خرمشهر وارد و از تاریخ  ۳۱/2/۱در آن پایگاه مستقر گردیدهاند .مراتب
جهت اطالع اعال میگردد.
ر سماجا -شادمهر
***
خیلی محرمانه
از -اصفهان

۱0۳۱

به -ف نزاجا عملیات و اطالعات

۳۱/2/۲

]عزام گردان [525
آگهی :معاونت آموزشی -ف تیپ دزفول
پیرو ۳۱/2/2/۱0۱7
گد ۱۳۳( ۱2۱

خود كششی) در ساعت  2200روز  ۳۱/2/۱با استفاده از راهآهن به مقصد تعیین

شده اعزا گردید .آمار اقال پنجگانه یگان فوق متعاقباً تقدی میشود.
ف -گروه  ۳۳اصفهان
***
از -سماجا  ۱مركز فرماندهی

تلفنی

7/۱70۱/2۱/07/۱2

به -نزاجا معاونت عملیات و اطالعات

۳۱/2/7

]پدافند هوایی پاالیشگاه آبادان[

ساعت ۱2:۱0

برابر اعال پاسگاه دریایی خرمشهر ،آتشبار مستقر در پامیشگاه آبادان در سه نوبت ساعتهای  0۱20و
 0۱۳۳و  0۱20روز  ۳۱/2/7به هواپیمای مشكوكی به ارتفاع  2200پا مشاهده ،توسط آتشبار مزبور
تیراندازی انجا گرفت.مراتب جهت آگاهی و هرگونه اقدا اعال میگردد.
ر سماجا -سرلشكر شادمهر

 /۱۱۲طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
از -نزاجا (معاونت عملیات و اطالعات مد عملیات) تلفنی

۲02/02/۲/۳۱

به -سماجا  ۱مركز فرماندهی

۱۱۳۱/2/۱

موضوع :وقایع خوزستان

ساعت 2۱:00

برابر اطالع استاندار خوزستان در ساعت  20۱0روز جاری  2۳ ،۱۱۳۱/2/۱نفر از نیروهای عراقی در
منطقه هورالع ی و در حوالی محل سقوط هواپیمای عراقی پیاده شده و یک فروند هلیكوپتر عراقی نیز در
منطقه در حال شناسایی میباشد .احتمال دارد این نفرات به قصد انهدا هواپیمای یاد شده آماده باشند.
مراتب جهت استحضار و ابالغ به عوامل ژاندارمری محلی به عرض میرسد.
ف .نزاجا -سرتیپ فالحی
***
خیلی محرمانه
از -لشكر ۱2زرهی (ركن سو )خیلی فوری

۱۱0۳

به -نزاجا :مدیریت عملیات

۳۱/2/۱

]گزارش نوبهای عملیاتی شماره [1را بهشرح زیر به عرض میرساند:
 -۱یک آتشبار 2۱

پدافند هوایی جمعی گروه  22توپخانه در ساعت  0۱:00روز  ۳۱/2/7از اهواز به

آبادان عزیمت و در محل تعیین شده مستقر گردید.
 -2گردان  ۱۱۱توپخانه ۱۱0

گروه  22در ساعت  0۳:00روز  ۳۱/2/7از پادگان خرمشهر حركت و

در مواض مربوطه مستقر گردید.
 -۱بانصب پل به روی رودخانه كرخه،یگانهای تیپ 2زرهی در تاریخ  ۳۱/2/7از آن عبور و در
ارتفاعات میدان تیر كرخه مستقر گردیدند.
سرهنگ ستاد فرزانه

پیامها و دستورات ۱۱7/
از -ستاد لشكر ۱2زرهی (ركن سو )

۱۱27

به -تیمسار فرماندهی نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۳۱/2/۱

]آمادگی پایگاه وحدتی[
یک فروند هواپیما عراقی در ساعتهای  0۱:20و  0۱:20و روز  ۳۱/2/7در ارتفاع تقریبی  ۱۱00متری
بر فراز آبادان پرواز نموده كه توسط آتشبار  2۱میلیمتری و آتشبار شلیكا به آن تیراندازی ،لیكن به علت در
تیررس نبودن هواپیما به آن اصابت نمینماید.
با توجه به این كه اغلب هواپیما در ارتفاع بامتر از برد جنگافزارهای ضدهوایی پرواز مینمایند و
بالفاصله توسط بیسی  ،عملیات پایگاه وحدتی از چگونگی مطل میشود كه در مقابل بیشتر آنها در منطقه
آبادان عكسالعملی نشان نمیدهند .مقرر فرمائید ترتیبی داده شود كه پایگاه وحدتی آمادگی مز را جهت
مقابله با هواپیماهای متجاوز داشته باشند.
سرهنگ ستاد فرزانه
***
محرمانه
۱۱۱۱

از -اهوازلشكر۱2

۳۱/2/۱0

به -ف نزاجا و عملیات سماجا
]گزارش نوبهای عملیاتی شماره [91لشكر بهشرح زیر به عرض میرسد:

با استتار گردانهای توپخانه زیر امر لشكر در جزیره آبادان ،گروهان یك گردان  2۲2تانک تیپ ۱در
تاریخ  ۳۱/2/۱مراجعت و به یگان متبوعه ملحق گردید.
گروهان یك گردان  2۱۱در ساعت  ۱0۱0روز  ۳۱/2/۱در ارتفاعات اماكبر ،سه گردان پیاده مكانیزه
و گروهان یك گردان  ۱۱۳مكانیزه مراجعت و به گردانمتبوعه ملحق گردید.
یک قبضه تفنگ ۱0۲

از تیپ ۱زرهی در اختیار هنگ ژاندارمری سوسنگرد قرار داده شد.
لشكر ۱2زرهی

 /۱۱۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
۱۱۱۱

از -اهوازلشكر۱2

۳۱/2/۱0

به -معاونت عملیات ،اطالعات
]گزارش آتشبار فرودگاه آبادان

برابر اعال ستاد عملیات اروندرود مستند به گزارش آتشبار پدافند هوایی مستقر در فرودگاه آبادان در ساعت
 2۱:00روز  ۳۱/۱/۱یک فروند هواپیمای عراقی در ارتفاع ششصد بوده  2/۳كیلومتر در رادار یكی مشاهده
میشود كه به سمت آن آتش گشوده میشود ،ولی به علت نامساعد بودن هوا و عد دید كافی دیدهبان از
تیراندازی نتیجهای حاصل نمیشود.
سرهنگ ستاد فرزانه
***
۱/۱70۱/2۱/0۱/27۱

از -سماجا ( ۱مركز فرماندهی)

۳۱/2/۱2

به -نزاجا معاونت عملیات و اطالعات
]تقویت نیروهای عراق در مرز خرمشهر[

برابر اعال ژاجا مستند به گزارش گروهان ژاندارمری خرمشهر ،ساعت  ۱۱۱0مورخه  ۳۱/2/۱۱كشور
عراق نیروهای خود را در مرز تقویت نموده و در مسیر خط مرزی به فاصله هر  ۱0متر  ۱نفر گشتی گمارده
و از داخل خاك عراق تعداد  ۱تیر منور شلیک شده كه مأمورین مشاهده نمودهاند .مراتب جهت آگاهی و
هرگونه اقدا مز اعال میگردد.
ر .سماجا -سرلشكر شادمهر
***
20۱/۱۱/۱۱7

از -لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

۱۱۳۱/2/۱۱

به -ت ف نزاجا :معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)
موضوع :آموزش گردان توپخانه
گردان  ۱2۱توپخانه ۱۳۳

خ ك گروه  ۳۳كه از تاریخ  ۳۱/2/۳زیر امر لشكر قرار گرفته و در حال حاضر

در پای پل كرخه مستقر گردیده گزارشی به لشكر تسلی نموده است مبنی براینكه:
 -۱مدت یكسال در اصفهان درگیر مأموریت حكومت ن امی بوده است.
 -2پس از طی مدت چهار ماه آموزش توپ ۱0۳
چهار ماه در آن منطقه به انجا مأموریت مشغول بوده است.

به مأموریت غرب كشور (سردشت) اعزا و مدت

پیامها و دستورات ۱۱۱/
 -۱پس از مراجعت از سردشت به اصفهان به فاصله  20روز به خوزستان اعزا و زیر امر لشكر۱2
زرهی قرار گرفته است.
 -۱در خالل این مدت تعدادی پرسنل جدید ،مخصوصاً پرسنل وظیفه به این یگان اختصاص داده
شده كه هیچگونه آشنایی با توپ ۱۳۳

نداشته وبهطور كلی مدت دو سال از كلیه آموزشهای توپ ۱۳۳

منفک بوده است.
 -۳اینک به دلیل فوق تقاضا نموده است مدتی را به فراگرفتن آموزش و انجا تیراندازیهای مربوطه
پرداخته تا پرسنل برای اجرای مأموریت آمادگی پیدا نمایند.
 -۲بهن ر لشكر چون گردان مورد بحث به انگیزه ضعف در آموزش در شرایط فعلی قادر به انجا
مأموریتهای عملیاتی نیست ،لاا دستور داده شد در محل استقرار جدا به امر آموزش پرداخته و
تیراندازیهای مربوطه را با استفاده از كلیه امكانات موجود تیپ 2زرهی دزفول انجا دهد.
فرمانده لشكر ۱2زرهی -سرهنگ زرهی ستاد فرزانه
گیرنده:ت ف نزاجا -معاونت آموزشی (مد توپخانه) بهمن ور آگاهی
***
محرمانه
از -ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو (عملیات)
به -ت ف نزاجا :معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۱0۱/۱۱/۱/۱
۱۱۳۱/2/۱۱

]فوقالعاده انفرادی[
مقا عالی را آگاه میساز :
در اجرای او امر صادره بیش از دو سو یگانهای این لشكر به من ور مقابله با هر گونه تجاوز احتمالی،
سربازخانه ها را ترك و در نقاط مختلف مرزی و یا در مواض پدافندی وظایف محوله را با توجه به وضعیت
جوی منطقه در سختترین شرایط و عد امكانات غاائی و دوری از خانواده با امكانات موجود و عالقمندی
انجا میدهند و تنها آرزویشان ایثار خون در راه استقالل میهن عزیز میباشد.
لاا لشكر به من ور بام بردن سطح روحیه پرسنل لشكر پیشنهاد مینماید در صورت تصویب همانند
سایر یگانهای مشابه كه از شهرستانها به این منطقه اعزا گردیدهاند و در شرایط یكسان زندگی میكنند ،به
پرسنل این لشكر نیز فوق العاده انفرادی پرداخت شود ،مضافاً به اینكه یگانهای اعزامی از فوقالعاده
گرمسیری نیز استفاده مینمایند.

 /۱20طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
با عرض مراتب فوق استدعا میشود مقرر فرمائید ،اوامر عالی را نسبت به تصویب افزایش فوقالعاده
مأمورین این لشكر از یک سو به فوقالعاده انفرادی امر به ابالغ فرمایند.
فرمانده لشكر ۱2زرهی -سرهنگ ستاد فرزانه
***
خیلی محرمانه
۱۳۳۱

از-لشكر ۱2زرهی

۳۱/2/۱۱

به -نزاجا مدیریت عملیات
آگهی به سماجا2
]گزارش نوبهای عملیاتی شماره [99بهشرح زیر به عرض میرسد:

 -۱اولین ستون تیپ ۱7زرهی در ساعت  ۱۳:00روز  ۳۱/2/۱0به اندیمشک وارد و در محل تعیین
شده مستقر گردیدند.
 -2به من ور تشكیل دسک در مركز عملیات تاكتیكی لشكر تعدادی از پرسنل نهاجا به استعداد یک
دسک (منها) در تاریخ  ۳۱/2/۱۱به اهواز وارد و مشغول كار شدند.
سرهنگ ستاد فرزانه
***
از -لشكر ۱2زرهی ،ركن سو
به -نزاجا مدیریت عملیات

۱۱2۱
۳۱/2/۱۳

]گزارش نوبهای عملیاتی شماره  [92لشكر بهشرح زیر به عرض میرسد:
 -۱گردان  2۱۱تانک ا  ۲0در تاریخ  ۳۱/2/۱۲در سه راهی كوپال مستقر گردید.
 -2به من ور پدافند هوایی قرارگاه تیپ ۱زرهی در تاریخ  ۳۱/2/۱۱تعداد  2عراده توپ ۳7
ضدهوایی از گردان  ۱۲۲پدافند هوایی به منطقه استقرار تیپ مزبور واق در فولیآباد اعزا وزیر امر قرار داده
شد.
سرهنگ ستاد فرزانه

پیامها و دستورات ۱2۱/
خیلی محرمانه
از -لشكر ۱2زرهی ركن سو

۱۲۱۱

به -نزاجا مدیریت عملیات

۳۱/2/۱۲

]دسک اهواز[
همانگونه كه طی شماره  ۳۱/2/۱۱ -۱۳۳۱رمز به عرض رسیده در تاریخ  ۳۱/2/۱۱پرسنلی از نهاجا
به من ور تشكیل دسک به اهواز وارد گردیدهاند در شرایط كنونی نیازی به یک دسک كامل در لشكر نیست
و ضمن هماهنگی كه با مدیر دسک به عمل آمد در صورتی كه پرسنلی بهشرح زیر رد دسک انجا وظیفه
نمایند میتوانند پاسخگوی نیازمندیهای لشكر باشد لاا لشكر پیشنهاد مینماید در صورت تصویب بقیه
پرسنل به صورت آماده در پایگاه وحدتی باشند .تا ضمن تكمیل آموزشها و جلوگیری از كاهش مهارت
خلبانان بهمحض ابالغ خود را به دسک در قرارگاه لشكر معرفی و بصورت مأموریت اعزا گردند.
 -۱پرسنل مورد نیاز دسک در شرایط فعلی
الف -مدیر دسک
( )۱افسر عملیات شكاری یک نفر
( )2افسر عملیات شناسایی یک نفر
( )۱افسر ارتباط یک نفر
( )۱درجه دار دیسپچ یک نفر
( )۳درجهدار ارتباط یک نفر
( )۲درجهدار تداركات یک نفر
 -2ناظرین مقد مورد نیاز لشكر در شرایط فعلی
الف -افسر رابط جهت تیپ 2و مركز عملیاتی اروند دو نفر
ب -ناظر مقد جهت تیپ 2و مركز عملیاتی اروند  2نفر
پ -درجهدار ارتباط تیپ 2و مركز عملیاتی اروند  ۱نفر
ت -ا سی ارتباط تیپ 2و مركز عملیاتی اروند  ۱نفر
سرهنگ ستاد فرزانه

 /۱22طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
خیلی محرمانه
۱۲2۱

از -لشكر ۱2زرهی ركن سومآنی

۳۱/2/۱۲

به -نزاجا مدیریت عملیات
آگهی به ف پایگاه وحدتی
]عكسبرداری از نوار مرزی[

برابر اظهار مدیر دسک ،برابر طرح تا لشكر درگیر كامل پیدا ننماید ،دسک به حالت آماده باش میباشد
درخواستهای لشكر باید از طریق نزاجا انجا پایرد .در صورت امكان ،امر مقرر فرمایید جهت تكمیل
اطالعات لشكر نسبت به شناسایی و عكسبرداری از نوار مرزی اقدا نمایندو پایگاه وحدتی كه در حال حاضر
روزانه  2پرواز شناسایی انجا میدهد یک نسخه از گزارش روزانه را به لشكر ارسال نماید.
سرهنگ ستاد فرزانه
***
از -سماجا  ۱مركز فرماندهی

تلفنی

به -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۱/۱70۱/2۱/0۱/۱0۱
۳۱/2/۱7

]کمیسیون در پایگاه دریایی خرمشهر[

ساعت ۱۳:۱0

دستور فرمایید به فرمانده لشكر ۱2ابالغ نمایند كه ضمن هماهنگی تلفنی با فرمانده پایگاه دریایی
خرمشهر ،تاریخ تشكیل كمسیون را مشخص و در كمسیون حضور به رسانند .این دستور برمبنای تقاضای
پایگاه دریایی خرمشهر در كمسیون  ۳۱/2/۱۱كه فرماندهان ن امی منطقه در آن شركت داشتند ،اتخاذ
گردیده است.
رسماجا :سرلشكر شادمهر
***
از -سماجا ۱مركز فرماندهی
به -نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)
]تیراندازی به پل بستان[

تلفنی

۱0/۱70۱/2۱/02/۱۲۱۱
۳۱/2/۱7
ساعت 0۱:۳0

برابر اطالع در ساعت  2۱:00مورخه  ۳۱/2/۱۲به پل بستان  700متری آدهان بستان هنگ سوسنگرد
از سمت جزیره مقابل پل با سالحهای مختلف به سوی مأمورین مستقر در پل تیراندازی كه وسیله مأمورین

پیامها و دستورات ۱2۱/
پاسخ داده شد .در نتیجه یک نفر سرباز از ناحیه صورت مجروح كه به بیمارستان جندی شاهپور اهواز منتقل
شده است .مراتب جهت آگاهی و هرگونه اقدا میگردد.
رسماجا -سرلشكر محمد هادی شادمهر
***
از -ستاد نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران (معاونت طرح و برنامه -مدیریت طرح -پروژه سپر صلح)
۳۱/2/۱7

به -ستاد فرماندهی نیروی زمینی(معاونت عملیات)
موضوع :بررسی اشكاالت ساختمانی سایتهای هاگ اهواز و ماهشهر

به من ور بررسی اشكامت ساختمانی سایتهای هاگ اهواز و ماهشهر این نیرو و عملیاتی نبودن آنها،
تی مشروحه ذیل به سرپرست سروان علی صفایی از تاریخ  ۳۱/2/۱7به مدت  ۱روز به اهواز اعزا
می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید لشكر زرهی اهواز در مورد واگااری یک دستگاه خودرو برای رفت و
آمد به سایتهای اشاره شده و همچنین سایر تسهیالت موجود از قبیل محل خواب ،اقدامات مز بهعمل
آورد.
فرمانده نیروی هوایی -سرلشكر امیر بهمن باقری
 -۱سروان

علی صفایی

 -2سروان

حبیبام طوسی

 -۱ستوانیك

احمد خسروی

 -۱ستوانیك

مختار زمانی

 -۳ستوانیك

ندایی

 -۲ستوانیك

رمضانی

 -7مهندس

فرهنگ ناصرآبادی

 /۱2۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
خیلی محرمانه
۲02/02/۲/7۱

از -نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات) خیلی فوری

۳۱/2/۱۱

به -ف لشكر ۱2زرهی اهواز
آگهی به -ف ل  ۱۱زرهی كرمانشاه
]مدت تعویض یگانها[
بازگشت به رمز شماره ۳۱/2/۱۱ -۱۳۱۳
 -۱دستور داده شده بود در شرایط عادی یگانها پس از  ۱۳تا  ۲0روز تعویض گردند.

 -2در حال حاضر كه وضعیت غیر عادی است و تعویض یگانها به ترتیب فوق ممكن نمیباشد ،از
پرسنل انت ار دارد با بردباری مز به انجا وظایف مقدس كه همانا حفظ حدود و ثغور كشور عزیزمان ایران
است ادامه دهند .بدیهی است نیروی زمینی نیز سعی مینماید با تعدیل مأموریتها و تعویض بعضی از پرسنل
كه درشرایط مشكلتری مشغول خدمت هستند ،در حد امكان ،اقدا

بهموق به یگانهای ذینف ابالغ

نمایند.
ف نزاجا -سرتیپ فالحی
از طرف -سرهنگ ستاد رضازاده
***
از -معاونت عملیات و اطالعات نزاجا (مد عملیاتتلفنی)
به -ف .سماجا  ۱مركز فرماندهی
]درخواست استاندار خوزستان[

۲02/02/۲/۱00
۳۱/2/2۱
ساعت0۱:۳۳ :

لشكر ۱2زرهی گزارش نموده است استانداری خوزستان خواستار گردیده كه هر هفته یكبار از ن ر
وضعیت یگانهای خودی و دشمن توجیه گردیده و از گسترش یگانها در مرز و مناطق پراكندگی بازدید
بهعمل آوردند .اولین بازدید را در پنجشنبه  ۳۱/۱/۱تعیین نمودهاند .با عرض اینكه این بازدیدها از ن ر نیرو
منطقی به ن ر نمیرسد و نمیتواند مورد بهرهبرداری آقای استاندار قرار گیرد ،استدعا میشود اوامر عالیراد در
مورد تقاضای استاندار خوزستان امر به ابالغ فرمایند .در صورتی كه بازدید ماكور مورد تصویب قرار نگرفت،
مراتب را از طریق مبادی ذیصالح به استانداران ابالغ فرمایند.
ف .نزاجا -سرتیپ فالحی
از طرف -سرهنگ محمد وصالی

پیامها و دستورات ۱2۳/

تلفنی

از -سماجا ،مركز فرماندهی
به -وزارت كشور

۱/۱70۱/2۱/0۱/۱۱2
۳۱/2/2۱

]عدم دخالت استانداران در امور نظامی[

ساعت ۱۱:۱0

لشكر ۱2زرهی گزارش نموده است ،استاندار خوزستان خواستار گردیده كه هر هفته یكبار از ن ر
وضعیت یگانها ی خودی و دشمن توجیه گردد و از گسترش یگانها در مرز و مناطق پراكندگی بازدید به
عمل آورند و اولین بازدید را روز  ۳۱/۱/۱تعیین نموده است.
دستور فرمائید استانداران از دخالت در امور ن امی خودداری فرمایند ،اگر استاندار در مورد تمرین
منطقه ن ری دارد در شورای تأمین مطرح كند.
رسماجا -سرلشكر شادمهر
***
خیلی محرمانه
از -لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

۱7 ۱۱

به -نزاجا ،مدیریت عملیات

۳۱/2/2۱

آگهی -به سماجا ۱
]گزارش نوبهای عملیاتی شماره  [92لشكر بهشرح زیر به عرض میرسد:
 -۱طبق تقاضای ستاد عملیاتی اروند در تاریخ  ۳۱/2/۱۱یک قبضه از دو قبضه تفنگهای  ۱0۲مستقر
در جزیره مینو كه به علت موقعیت جغرافیایی قدرت مانور مز را نداشت به پاسگاه ژاندارمری دلیفار كه در
جوار جزیره مینو قرار داشته و محل مناسبی برای استفاده از این جنگافزار میباشد انتقال داده شد.
 -2در تاریخ  ۳۱/2/۱۱چهار قبضه از توپهای  2۱میلیمتری ضدهوایی آتشبار مستقر در اهواز به
شلمچه اعزا و زیر امر گردان  ۱۱7توپخانه ۱7۳

قرار گرفت.

 -۱در تاریخ  ۳۱/2/۱۱تعداد  ۲نفر از پرسنل دسک و  ۱نفر از پرسنل پایگاه هفت شیراز به عنوان
ناظرین مقد به تیپ 2زرهی دزفول اعزا كه پنج نفر آنان در تپههای علیگرهزد به قرارگاه تیپ و چهار نفر
بقیه ،به یگان عینخوش مأمور گردیدند.
 -۱افسران ذكر شده در امریه  ۳۱/2/۱۱-2۱۳2صبح روز  ۳۱/۱/20به اهواز وارد گردیدند.
سرهنگ ستاد فرزانه

 /۱2۲طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
2۱2۱

از -لشكر۱2زرهی ،ر 2

۳۱/2/۱0

به -ت ف نزاجا ،مركز عملیات ،مد لجستیكی
]مواد غذایی و دارویی برای کمک به لشكر [22

به عرض می رساند مقداری مواد غاایی و دارویی توسط استانداری خوزستان و لشكر در فرودگاه اهواز
بهشرح زیر آماده حمل برای كمک به لشكر  2۱به من و ر توزی بین اهالی كردستان میباشد .مقرر فرمائید
یک فروند هواپیمای سی  ۱۱0به فرودگاه اهواز اعزا و مواد غاایی و دارویی مزبور را حمل نمایند.
 -۱برنج

 20تن

 -2آرد

 20تن

 -۱دارو

 ۳كارتن

 -۱شیر خشک بچه

 2تن

 -۳قند

 ۳تن

 -۲شكر

 ۳تن
سرهنگ زرهی ستاد فرزانه
***
خیلی محرمانه

از -لشكر ۱2زرهی ركن سو

2۱۱7

به -نزاجا مدیریت عملیات

۳۱/۱/۱

آگهی -به سماجا 2
]گزارش نوبهای عملیاتی شماره [94را بهشرح زیر بهعرض میرساند:
 -۱آتشبار عملیاتی گردان  ۱۱۱توپخانه ۱۳۳

در تاریخ  ۱۱۳۱/2/2۱به جفیر اعزا و آتشبار سو

گردان  ۱20را تعویض نمود.
 -2در تاریخ  ۳۱/2/2۱یک دستگاه نفربر و نه نفر پرسنل از تیپ 2زرهی به من ور تقویت گروه
حفاظت مستقر در سایت دهلران اعزا گردید.
سرهنگ ستاد فرزانه

پیامها و دستورات ۱27/
از -ف .منطقه غرب ،ركن سو

۲02/02/۱0/۱۲

تلفنی

۳۱/۱/2

به -ف .نزاجا ،مد عملیات
موضوع:گزارش نوبهایساعت ۱0:00
مدت دوره از  ۳۱/2/7 ،0۱:00الی۳۱/۱/2 ،۱۱00
در كلیه موارد تغیراتی حاصل نشده است جزء مواردی بهشرح زیر:
فعالیت هوانیروز كرمانشاه:
یک فروند شنوك با  2فروند كبرا اعزا به مریوان
یک فروند  2۱۱به سرپل ذهاب برای تعویض یک فروند هلیكوپتر
 ۳فروند كبرا جهت اسكورت لشكر  ۱۲قزوین در مسیر سقز اعزا گردید.

ف .منطقه عملیات غرب سرهنگ ستاد بیژن منت می
از طرف سرگرد برادری
***
خیلی محرمانه
از -لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

22۱۱

به -فرماندهی گروه  22توپخانه شهرضا

۳۱/۱/۳

]فرمانده یگان پدافند هوایی فرودگاه اهواز[
سروان توپخانه رضا هاشمپور فرمانده یگان پدافند هوایی مستقر در فرودگاه كشوری اهواز بدون اطالع
قبل در تاریخ  ۳۱/2/2۱منطقه را ترك و بهجای وی ستوان یك عباس شادمند از طرف آن گروه فرماندهی
یگان مزبور را عهده دارد گردیده است .خواهشمند است دستور فرمائید:
 -۱چون این افسر اخیراً به یگان پدافند هوایی منتقل شده و تخصص كافی در كاربرد
جنگافزارهای مربوطه را ندارد نسبت به اعزا یک نفر افسر كه دوره پدافند هوایی را دیده باشد اقدا
تا هدایت این یگان به وی واگاار گردد.
 -2هرگونه نقل و انتقال و جابهجایی پرسنل یگانهای زیر امر را قبالً با لشكر هماهنگ نمایند.
سرهنگ ستاد فرزانه

 /۱2۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
چكیده گفتگوی تلفنی

از -سماجا

۱-۱70۱-2۱-۱0۲
۳۱/۱/۳

به -نهاجا
]هواپیمای مشكوک در نوار مرزی خرمشهر[

برابر اظهار فرمانده ستاد عملیاتی اروند مستقر در پایگاه دریایی خرمشهر در ساعت  2۱:۳0روز
 ۳۱/۱/2۱یک فر وند هواپیمای مشكوك در نوار مرزی مشاهده گردید كه توسط آتشبار مستقر در فرودگاه و
پایگاه و اراضی هر سه تیراندازی نموده و هواپیمای ماكور بهطرف عراق حركت نموده .مراتب جهت آگاهی
ابالغ میگردد.
رسماجا -سرلشكر شادمهر
***
از -سماجا ( ۱ستاد عملیات مشترك غرب)تلفنی
۳۱/۱/۱

به -نزاجا مد عملیات
]تیراندازی به طرف پل دویرج[

برابر گزارش ژاجا مستند به گزارش پاسگاه فكه از ساعت  0۱:۱0مورخه  ۳۱/۱/۱بهطور ناگهانی از
ارتفاعات خاك عراق مشرف به پل دویرج توسط عدهای مهاج با خمپاره و جنگافزار سبک به طرف پل
ماكور تیراندازی نمودند كه با مقاومت شدید مأمورین مواجه و مهاجمین به داخل خاك عراق عقبنشینی
نمودند .درگیری تا ساعت  2۱:00مورخه  ۳۱/۱/۱بدون تلفات خاتمه یافته است.
رسماجا -سرلشكر شادمهر
***
خیلی محرمانه
از -لشكر ،۱2ركن سو

2۱۱۱

به -ت ف نزاجا ،مد عملیات

۳۱/۱/۱

]اعزام نیرو برای ژاندارمری مهران[
در اجرای او امر تلفنی تیمسار فرماندهی نزاجا در ساعت  2۱:۱۳به تیپ 2زرهی دستو ر داده شد كه
یک دسته خمپارهانداز ۱20

با یک دسته تأمین پیاده و مهمات بارمبنا به مهران اعزا تا به من ور برقرای

تأمین سد كنجانچ و پاسگاه بهرا آباد در پشتیبانی گروهان ژاندارمری مهران قرار گیرد.
سرهنگ فرزانه

پیامها و دستورات ۱2۱/
از -لشكر ۱2زرهی ركن 2

2۱۱۱

به -نزاجا مدیریت عملیات

۳۱/۱/۱

آگهی به سماجا 2
]گزارش نوبهای عملیاتی شماره [93بهشرح زیر به عرض میرسد.
 -۱گردان  2۱۱تانک ا  ۲0در تاریخ  ۳۱/۱/۱از سهراهی كوپال به هفتگل مراجعت و در حوالی
پادگان مستقر گردید.
 -2در تاریخ  ۳۱/۱/۲چهار قبضه توپ ۳7
چهار قبضه توپهای 2۱

از گردان  ۱۲۲پدافند هوایی در فرودگاه اهواز مستقر و

مستقر در فرودگاه پس از تعویض در تاریخ  ۳۱/۱/۱0به شلمچه از عرایض اعزا و

در محلی كه بقیه آتشبار مستقر گردیده بود استقرار یافت.
سرهنگ فرزانه
***
از -نزاجا (معاونت عملیات و اطالعات)

تلفنی

به -ف لشكر( ۱2ر)۱
]تیراندازی نیروهای عراق به پل دویرج[
برابر اعال سماجا  ۱به اسناد گزارش ژاجا:
 -۱حكومت بعث عراق با جنگافزارهای سنگین خود و نفربر ،پاسگاه چیالت خود را تقویت نموده
است.
 -2گزارش پاسگاه فكه حاكیست از ساعت  0۱:۱0روز  ۳۱/۱/۱بهطور ناگهانی از ارتفاعات مشرف به
پل دویرج واق در خاك عراق با خمپاره و جنگافزار سبک بهطرف پل مزبور تیراندازی نمودند.
 -۱دستور فرمائید با نگرش به اینكه یگانهای ژاجا مستقر در منطقه فاقد جنگافزار سنگین
میباشند ،ضمن هماهنگی با یگانها ی تابعه آن لشكر كه در منطقه مستقرند در صورت نیاز پشتیبانیهای
مز از ای ژاندارمری به عمل آورند.
از طرف ف نزاجا -سرهنگ وصالی

 /۱۱0طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
خیلی محرمانه
از -ستاد لشكر ۱2زرهی

2۱7۱

به -ت ف نزاجا ،مد عملیات

۳۱/۱/۱

]استقرار دسته کمكی در حوالی بهرامآباد[
پیرو رمز ۱۱۳۱/۱/۱ -2۱2۱
دسته مزبور در ساعت  0۲:00صبح و روز  ۳۱/۱/۱به محل مأموریت خود رسیده و مستقر شدهاند و در
حوالی بهرا آباد موض گرفتهاند و اكنون در آنجا خبری نیست.
سرهنگ ستاد فرزانه
***
از -فلشكر ۱2زرهی ،ركن سو

تلفنی

به -ف .نزاجا در عملیات

20۱/۱۱/۲۱۳
۳۱/۱/۱

]انهدام دو پاسگاه عراقی[
برابر گزارش سرهنگ باوندپور فرمانده تیپ 2دزفول از مهران در اثر رشادت سرگرد بیرانوند دو پاسگاه
عراقی به نا های طغان و مغان به وسیله سالح كمی كه در اختیار داشت در مدت  ۱ساعت درگیری معدو
شد و سه پاسگاه ایران نیز آسیب دیده است و خواستار یكدسته تانک شده است كه دستورات مز داده
شد.مراتب جهت استحضار به عرض میرسد.
ف .لشكر -۱2سرهنگ فرزانه
***
خیلی محرمانه
از -ستاد لشكر ۱2زرهی ر۱

2۳۱۱

به -ت ف نزاجا ،مد عملیات

۳۱/۱/۱0

]هدایت عملیات در مهران[
بازگشت به ۳۱/۱/۱0 -۱2۱۱
باتوجه به مأموریتهای واگااری و جبهه وسی  ،لشكر ۱2قادر به اعزا یگان دیگری به منطقه مهران
نیست .لاا به سرهنگ باوندپور ابالغ گردید ،ضمن زیر امر گرفتن یگان اعزامی از لشكر  ۱۱زرهی ،برابر
دستورات صادره هدایت عملیات را در منطقه مهران عهدهدار گردد.
سرهنگ ستاد فرزانه

پیامها و دستورات ۱۱۱/
۱7/20۱/0۲/22۱

از -ستاد عملیاتی مشترك غرب

۳۱/۱/۱0

به -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مدعملیات)
]احتمال حمله به کشور ایران[

برابر گزارشات واصله ،كشور عراق در تما خط و گروههای مشترك مشغول حفر سنگر میباشد و
سالح های سنگین در محل مستقر نموده است.احتمال حمله به كشور ایران میرود .مراتب جهت آگهی و
هرگونه پیشبینیهای مز اعال میگردد.
ستاد عملیاتی غرب -سرتیپ امینداری
***
۱/۱70۱/2۱/07/۱2۱

از -سماجا (مركز فرماندهی)
به -نزاجا (معاونت عملیات و اطالعات -مد عملیات)

۱۱۳۱/۱/۱0

]تیراندازی به پاسگاه ساالر[

ساعت ۱7:۱0

برابر اعال ژاجا مستند به گزارش گروهان ژ مهران در ساعت  0۱:۱۳مورخه  ۱۱۳۱/۱/۱0از طرف شهر
زرباتیه عراق با توپ و خمپاره به پاسگاه سامر تیراندازی كه وسیله مأمورین پاسگاه ماكور به آتش آنان
پاسخ داده شده است .مراتب جهت آگاهی اعال میگردد.
رسماجا -سرلشكر شادمهر
***
از -سماجا  ۱مركز فرماندهی
به -نهاجا پست فرماندهی

2/۲07۱/2۱/7/۱۱۱
۳۱/۱/۱0

]درخواست پشتیبانی هلیكوپتر[
برابر اعال استاندار ایال یک فروند هلیكوپتر عراقی ه اكنون (ساعت  ۳۱/۱/۱0 )0۱:۱۳بامی سیفی
نزدیک مهران مشغول تیراندازی میباشد .سرهنگ باوندپور تقاضای پشتیبانی بهوسیله هلیكوپتر از هوانیروز
كرمانشاه را نموده است .مراتب جهت آگاهی و هرگونه اقدا اعال میگردد.
رسماجا -سرلشكر شادمهر

 /۱۱2طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
20۱-۱۱-۲۱۳

از -ستاد لشكر ۱2زرهی

۳۱/۱/۱0

به -ت ف نزاجا ،مد عملیات
]تیراندازی هوایی عراق به جاده مهران -رضاآباد[

ساعت ۱0:20

 -۱برابر گزارش تلفنی آقای ابراهیمی استاندار ایال در ساعت  0۱:۳0روز  ۳۱/۱/۱0پاسگاه زالوآب
عراق و یک خودرو عراقی توسط سرگرد بیرانوند (دسته خمپارهانداز و دسته پیاده لشكر ۱2منهد گردید)
هلیكوپتر و هواپیمای عراقی مرتب تیراندازی مینماید و جاده بین مهران -رضاآباد زیر آتش توپخانه و
هلیكوپتر است ،انتقال مجروحان از راه زمین امكان پایر نیست و تا این ساعت فقط نیروی سرگرد بیرانوند
از منطقه میجنگند .گروه رزمی لشكر  ۱۱به منطقه نرسیده است و برابر اطالع حاصله فقط گروه پیشرو
گروه رزمی از ایال حركت نموده است .ضمناً تقاضای هلیكوپتر كبرا و  2۱۱نموده است و اظهار نموده افسر
ناظر مقد برای پشتیبانی هوایی به منطقه نرسیده است.
 -2چون هیچ نوع هلی كوپتر در اختیار لشكر نیست مقرر فرمایند تا نسبت به اعزا هلیكوپترها
هرگونه پشتیبانی به منطقه مهران اقدا مز انجا شود.
 -۱جهت عملیات ضروری لشكر حداقل دو فروند هلیكوپتر  2۱۱در اختیار لشكر قرار داده شود.
ف لشكر ۱2زرهی -سرهنگ ستاد فرزانه
***
۲02/02/۲/۱2۱

از -نزاجا :معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۳۱/۱/۱0

به -ف .لشكر ۱2زرهی
آگهی به -ف .لشكر  ۱۱زرهی
]فرماندهی منطقه مهران[

پیرو دستورات قبلی مجدداً تاكید میگردد ،فرماندهی در منطقه مهران به عهده لشكر ۱2زرهی و هدایت
عملیات در منطقه مهران به عهده سرهنگ باوندپور میباشد و هرگونه عملیاتی كه در منطقه صالحآباد كه جزء
منطقه استحفاظی لشكر  ۱۱زرهی میباشد تحت كنترل عملیاتی لشكر  ۱۱زرهی عمل میگردد.
لشكر ۱2زرهی در صورتیكه قادر است با اعزا یک یگان سازمانی عملیات منطقه مهران را هدایت و
رهبری نماید و با هماهنگی لشكر  ۱۱زرهی یگان اعزامی از كرمانشاه را رها نماید.
در صورتیكه لشكر ۱2زرهی قادر به اعزا یگان مورد بحث نیست ،یگان اعزامی از لشكر  ۱۱زرهی زیر
امر سرهنگ باوندپور خواهد بود.
دستور فرمایید مراتب به همین طریق ضمن اقدا به استانداری ایال اعال گردد.
ف .نزاجا -سرتیپ فالحی

پیامها و دستورات ۱۱۱/
۱۱۱۲

از -سپاه پاسداران انقالب اسالمی

۳۱/۱/۱0

به -ستاد خوزستان
شورای محتر انقالب اسالمی
]سالحهای مورد نیاز سپاه[

همانطوریكه استحضار دارید سپاه پاسداران انقالب اسالمی اهواز مسئولیت حفاظت از خطوط لوله و
تأسیسات نفتی منطقه استحفاظی خویش را پایرفته و در این مسیر تا بهحال قدمهای مؤثری با همه
كارشكنی ها و عد همكاری مسئولین شركت نفت منطقه در جهت سازماندهی نیروها و برنامهریزی برداشته،
متأسفانه پس از زحمات شبانهروزی تا به حال نتوانستی سالحهای مورد نیاز این سازمان را تهیه نمایی و
این خود یكی از مشكالتی است كه عد آغاز كارهای حفاظتی گردیده ،لاا مستدعی است اوامری جهت رف
این كمبود صادر فرموده ،سالحهای مورد نیاز عبارتند از:
تفنگ ژ۱

 ۳00قبضه

كلت

 ۳0قبضه
با تقدی احترا  :شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی اهواز
***

از -ژاجا -ر -۱مركز فرماندهی تلفنی
به -دفتر ریاست جمهوری -رونوشت ریاست دفتر امور انقالب-

۱70۱/2۱/۱2۱7
۳۱/۱/۱۱

رونوشت وزارت كشور -رونوشت سماجا -رونوشت نزاجا
موضوع :وضعیت منطقه مهران
گزارش تلفنی فرماندهی ناحیه كرمانشاه حاكی ا ست فرمانده ناحیه پس از بازدید از ای منطقه مهران در
ساعت  ۱۱:00روز  ۳۱/۱/۱به كرمانشاه مراجعت و نتیجه مشاهدات بهشرح زیر به استحضار میرسد:
 -۱روحیه پرسنل ژاندارمری در سطح ممتاز و افتخار آمیز بوده ،ستواندو علیاكبر رحیمی فرمانده
گروهان با اینكه مجروح و تحت عمل جراحی قرار گرفته ،اصرار داشت به تپه  ۱۱۱برگردد ،استواردو یداله
مرادی فرمانده پاسگاه فرخآباد و استواردو سیفاله رباطی فرمانده پاسگاه بهرا آباد و گروهبانیك كاظ
نادری فرمانده پاسگاه گمرك قدی تنها با یک سالح اجتماعی (خمپاره ۱۱

) مدت  ۱۱ساعت به تنهایی

در برابر حمالت دشمن مقاومت كرده است.
 -2با همت فرمانداران مهران -آقای قرهداغی و ایال آقای صدری در تما سنگرها یخ وجود داشت .

 /۱۱۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
 -۱افراد بسیج آموزش داده شده و مسلح شده ،وسیله سرهنگ لكی فرمانده هنگ و پشتیبانی آقای
ابراهیمی استاندار در سنگرها در كنار ژاندارمریها با روحیه وصف ناپایری مشاهده شدهاند.
 -۱روحیه مرد در جهت همكاری با مأمورین حماسه آفرین است كه خان آقای قره داغی فرماندار
مهران حاضر نشد مهران را ترك كند و اظهار میكرد باید در كنار شوهرش بمیرد.
 -۳پشتیبانی ارتش بهمحض ورود به منطقه ،وض منطقه را اصومً عوض نموده و تصور نمیرود نیازی
به كمک بیشتر باشد.
 -۲ورود ناظر هوایی به مهران مشكل پشتیبانی هوایی را حل نموده است.
 -7سپاه پاسداران در تپه  ۱۱۱همراه گروهان امداد ژاندارمری تالش مینماید.
ف ژاجا -سرتیپ ظهیرنژاد
***
2۳۱۱

از -لشكر ۱2زرهی ر۱
به -ت ف نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات ،مد اطالعات

۳۱/۱/۱۱

رونوشت بهفتیپ 2دزفول
]پاسگاه فرماندهی تیپ 57زرهی[
پاسگاه فرماندهی تیپ ۱7زرهی در مختصات  7۳07/۱۲0واق در تپههای دوسلک در ساعت ۱۱:00
روز  ۳۱/۱/۱0مستقر گردید.
سرهنگ زرهی ستاد فرزانه
خیلی محرمانه
از -ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

2۲2۱

به -ت ف نزاجا،مدیریت عملیات

۳۱/۱/۱2

]تقویت نیرو از سمیده تا بیات[
ای ژاندارمری حوزه استحفاظی از سمیده تا بیات به وسیله یگانهای تیپ 2زرهی دزفول بهشرح زیر
تقویت شدهاند.
 -۱یک قبضه خمپارهانداز ۱20
 -2یک قبضه خمپارهانداز ۱۱

با نفربر و مهمات كافی در پاسگاه پیچانگیزه مستقر گردید.
به پاسگاه ربوط ارسال ولی پاسگاه مزبور از قبول آن خوداری نمود.

 -۱دو دستگاه تانک در پاسگاه سمیده مستقر گردید.

پیامها و دستورات ۱۱۳/
 -۱پاسگاه بیات و نهرعنبر در صورت درگیری از یگان مستقر در موسیان پشتیبانی خواهد شد.
مراتب جهت استحضار به عرض میرسد.
سرهنگ ستاد فرزانه
***
2۲۱۳

از -لشكر ۱2زرهی

۳۱/۱/۱2

به -ت ف نزاجا ،معاونت لجستیک ،مد آماد
]سالحهای مورد نیاز سپاه[

 -۱در جلسه تأمین استان مورخه  ۳۱/۱/۱۱در مورد تحویل  ۳00قبضه تفنگ ژ ۱و  ۱0قبضه طپانچه
كلت جهت پاسداران مأمور حفاظت لولههای نفت كه تعداد  700نفر پرسنل و  ۱0دستگاه خودرو آماده كرده
فعالً دست خالی به گشت میپردازند .طی شماره  ۳۱/۱/۱-20۳/۱۱/۳/۱0 -2۱۱7از نیرو درخواست شده
است مجداداً پیگیری گردید.
 -2استاندار خوزستان اظهار داشتند به عرض مقامات رسانیده شود ،چنانچه این سالحهای درخواستی
واگاار نشود ،ناچاری از بازار آزاد خریداری كنی .
 -۱لشكر ۱2زرهی ضمن تائید نیاز پاسداران به این سالحها ،استدعا دارد نسبت به واگااری
جنگافز ارهای مورد بحث اقدا و نتیجه را ابالغ تا به استانداری اعال گردد.
سرهنگ ستاد فرزانه
***
خیلی محرمانه
از -لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

2۲۲۱

به -نزاجا ،مدیریت عملیات

۳۱/۱/۱۱

]گردان توپخانه  951مم[
سرهنگ باوندپور از مهران تقاضا نموده است باقیمانده گردان  ۱۱۱توپخانه ۱۱0

به مهران اعزا

شود .لشكر با اعزا باقیمانده گردان هماهنگی دارد .لیكن با اعزا این گردان به مهران ،لشكر قادر نیست به
موق گردان  ۱۱۱مستقر در خسروآباد را تعویض نماید .استدعا میشود اوامر عالی را در مورد اعزا باقیمانده
گردان به مهران امر به ابالغ فرمایند.
سرهنگ ستاد فرزانه

 /۱۱۲طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

۲02/02/۲/۱۱۲

از -نزاجا معاونت عملیات و اطالعات ،مد عملیات

۳۱/۱/۱۱

به -ف لشكر ۱2زرهی اهواز
]آتشهای موجود در مهران[
بازگشت به شماره رمز ۱۱۳۱/۱/۱۱-2۲2۱

آتشهای موجود در مهران (یک گروهان تانک -دو دسته خمپارهانداز -یک آتشبار توپخانه  )۱۱0كافی
بهن ر میرسد .دستور فرمائید در این مورد به رمز شماره  ۱۱۳۱/۱0/۱۱ -۲02/02/۱۱مراجعه نمایند.
سرهنگ وصالی
***
27۳۱

از-لشكر۱2زرهی
به -ت ف نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۳۱/۱/۱۳

]تعویض یگان ارتفاعات اهللاکبر[
گروه رزمی  ۱00در مورخه  ۳۱/۱/۱۱گروه رزمی  ۱۱۳را در ارتفاعات اماكبر تعویض نمود .مراتب
استحضاراً بهعرض میرسد.
سرهنگ زرهی ستاد فرزانه
***
از -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات ،مد عملیات
به -سماجا( 2مد حفاظت اطالعات)

۳۱/۱/۱۳

موضوع :حفاظت طرح دهلران
بازگشت به شماره ۱۱۳۱/۱/۱۱ -۳20/۳0۱/۱۳/۱۲/۱۳
 -۱نیروی هوایی به من ور حفاظت از سایت دهلران خود از نیروی زمینی درخواست پشتیبانی نموده
كه با تائید نیروی زمینی مبنی بر اهمیت حفاظت از سایت یاد شده و سایر سایتهای نیروی هوایی و تصویب
سماجا ۱یک دستگاه نفربر با عوامل تأمینی همراه ،بهطور موقت به پایگاه نیروی هوایی واگاار و مراتب طی
شماره  ۱۱۳۱/۱2/2۱ -۲02/02/۲/۲۱به عرض رسیده است.

پیامها و دستورات ۱۱7/
 -2با عرض مطالب بام و نگرش به مفاد امریه بازگشتی از سوی آن اداره ،از ن ر نیروی زمینی
هیچگونه رابطه ای بین این اقدا كه یک روش حفاظتی و همكاری بین دو نیرو بوده به اظهار ن ر وزارت
دفاع كه یک وزارتخانهای مانند سایر وزارتخانههای دیگر میباشد مشهود نیست.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به وزارت دفاع اعال تا اگر در مورد پیشنهاد عنوان شده خود
ن ریه ویژهای دارند مراتب از طریق سماجا( ۱عملیات) اعال تا با هماهنگی نیروی هوایی موضوع مورد
توجه قرار كیرد .ضمناً بررسی و اعال فرمایند امور مربوط به همكاری در امر حفاظت از سایتهای نیروی
هوایی بایستی از طریق سماجا( ۱مد حفاظت) و مد اطالعات نزاجا انجا گیرد یا از طریق سماجا۱
(عملیات) و مد عملیات نزاجا.
ف نزاجا -سرتیپ فالحی
***
از -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)
به-فلشكر ۱2زرهی ،ل  ،۱۱ف منطقه غرب ،تیپ  ۱۱پیاده

۲02/02/۲/۱۳2
۳۱/۱/۱7

]فرماندهی یگانهای منطقه مهران[
چون قریباً به تیپ دزفول مأموریتی واگاار خواهد شد كه فرمانده تیپ سرهنگ باوندپور باید در معیت
تیپ باشد ،دستور فرمایید.
 -۱كلیه یگانهای موجود در مهران را زیر امر ل  ۱۱زرهی قرار دهند.
 -2فرمانده لشكر  ۱۱شخصاً و یا یک افسر میق را به عنوان فرمانده به منطقه مهران گسیل
دارد.
 -۱سرهنگ باوندپور موقعی منطقه را ترك میكند كه ل  ۱۱مسئولیت منطقه را بهعهده گیرد.
 -۱پس از استقرار گروه رزمی اعزامی از تیپ  ۱۱خر آباد و قبول مسئولیت از طرف تیپ،
فرماندهی منطقه به عهده تیپ  ۱۱خواهد بود.
ف .نزاجا -سرتیپ فالحی

 /۱۱۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
۲02/02/۲/۱۱۱

از -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۱۱۳۱/۱/۱7

به -ف لشكر ۱2زرهی
]گزارش نهاجا از نوار مرزی[

برابر گزارش نهاجا مستند به گزارش خلبان گشت روزانه  ۳۱/۱/۱۳در نوار مرزی منطقه غرب كشور
در نقطهای به مختصات  ۱2۱۲شمالی و  ۱۲۳۱شرقی به شعاع  ۳مایل گسترش خودروهای ن امی و
خودروهای مهندس كه مشغول ساختن تأسیسات بودند مشاهده گردید و در مسیر مزبور موضوع غیر عادی
مشاهده نگردیده است .مراتب جهت آگاهی و اقدا ابالغ میگردد.
ف نزاجا -سرتیپ فالحی
از طرف سرهنگ ستاد رضازاده
***
خیلی محرمانه
از -لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

2۱۱۳

به -نزاجا ،مدیریت عملیات

۳۱/۱/۱۱

]گزارش گروه رزمی مهران[
برابر گزارش گروه رزمی مهران ،آخرین خودرو گروه رزمی اسال آباد در تاریخ  ۳۱/۱/۱۲به مهران وارد
گردید.
سرهنگ ستاد فرزانه
***
از -لشكر ۱2زرهی ركن سو

2۱۱۱

به -ت ف نزاجا ،مدیریت عملیات

۳۱/۱/۱۱

]درخواست استقرار گردان  225در پادگان حمید[
همانگونه كه استحضار دارند گردان  2۱۱سوار زرهی بیش از سه ماه است كه به مأموریت مرزی اعزا
گردیده است .به سر بردن یگان در حالت پدافندی و انت ار با گرمی هوا و وزش بادهای سوزان و مشخص
نبودن مدت مأموریت و ناچیز بودن امكانات بهداشتی و افزایش بیمایهای رودهای و عقرب زدگی ،روحیه
پرسنل را بهشدت تضعیف نموده است .استدعا دارد در صورت تصویب اجازه فرمایند ،یگان مزبور ضمن

پیامها و دستورات ۱۱۱/
تقویت پاسگاههای مرزی یک خیز  20كیلومتری به عقب آمده و مجداداً در پادگان حمید كه دارای امكانات
بهتری میباشد مستقر گردد.
سرهنگ ستاد فرزانه
***
تلفنی

از -نزاجا مد عملیات

۳۱/۱/۱۱

به-فلشكر ۱2ر۱
]گردان  225سوار زرهی[
بازگشت به رمز ۳۱/۱/۱۱ -2۱۱۱

با پیشنهاد لشكر موافقت حاصل است .دستور فرمائید نسبت به عقب آمدن یک خیز گردان 2۱۱
گردان سوار زرهی اقدا و نتیجه را گزارش نمایند.
ف نزاجا -سرتیپ فالحی
از طرف -سرهنگ وصالی
***
خیلی محرمانه
از -لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

2۱۱۱

به -نزاجا ،مدیریت عملیات

۳۱/۱/۱۱

]نیاز مخابراتی تیپ[57
تیپ ۱7زرهی برای انجا مأموریت ،نیازهای خود را بهشرح زیر به لشكر گزارش و تقاضای انجا آن را دارد.
 -۱اعزا دسته جلویی مخابرات
 -2اعزا تی ا تی اس با قطعات مورد نیاز
مقرر فرمائید دستورات مز به قرارگاه عملیاتی شماره  ۱فارس و پشتیبانی منطقه  2صادر فرمایند.
سرهنگ ستاد فرزانه

 /۱۱0طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
از -ستاد عملیاتی مشترك غرب

۱7/20۱/0۲/2۲7

تلفنی

۳۱/۱/۱۱

به -نزاجا (مد عملیات)
]عملیاتی نمودن کنترل مخابراتی سرخه[

برابر اعال نهاجا دستگاه كنترل مخابراتی سرخه متعلق به لشكر ۱2اهواز بوده و در جوار رادار دهلران
نصب گردیده تا از این طریق موقعیت پروازی هواپیماهای خودی كه توسط رادار دهلران شناسایی و هدایت
میشوند به واحدهای زمینی از لشكر ماكور مستقر در نوار مرزی اطالع داده شود .لاا به امنیت شناسایی
هواپیماهای خودی از دشمن در منطقه ماكور تحت شرایط موجود بهعلت خرابی دستگاه ماكور ،امكان
اطالع مسیر پروازهای خودی به یگانها ی نیروی زمینی منطقه موجود نبوده است و تا رف اشكال و برقرای
تماس مجدد بین رادار دهلران و نیروهای مستقر در منطقه از طریق دستگاه مخابراتی مورد بحث امكان
تیراندازی به هواپیماهای خودی در منطقه زیاد میباشد .علیهاا ضمن ابالغ مراتب فوق دستور فرمایید در
مورد عملیاتی نمودن كنترل مخابراتی سرخه كه متعلق به لشكر ۱2است اقدا نمایند.
رئیس ستاد عملیات مشترك غرب -سرتیپ امینداری
***
خیلی محرمانه
از -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات ،مد عملیات خیلی فوری

۲02/02/۲/۱۲۱

به -ف لشكر

۱۱۳۱/۱/۱220

]تجاوز هوایی عراق[
برابر اعال نیروی هوایی  ،هواپیما و هلیكوپترهای عراقی در ارتفاع پست و خارج از دید ایستگاههای
رادار به خا ك ایران تجاوز نموده و ای مرزی را مورد حمله قرار میدهند .قبل از رسیدن هواپیمای خودی به
منطقه ،به كشور عراق عزیمت مینمایند ،دستور فرمائید به من و ر عكسالعمل سری در مقابل تجاوزات
هوایی،یگانهای مستقر در مرز ،مجهز به جنگافزار پدافند هوایی گردند.
ف نزاجا -سرتیپ فالحی
از طرف -سرهنگ ستاد رضازاده

پیامها و دستورات ۱۱۱/
از -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۲02/02/۲/۱۲0

به -ف لشكر  -۱۱ف لشكر -۱2ف لشكر  2۱پیاده

۳۱/۱/20

]تقویت سرتاسر مرز مقابل وسیله نیروهای عراقی[
برابر اطالع واصله سرتاسر مرز مقابل منطقه سومار -دهلران وسیله نیروهای عراقی با تانک و توپ و
نفربر و سایر سالحهای تقویت گردیده ،مرا ودات مرزی بین مرزبانان معوق مانده است و مقامات عراقی حاضر
به دریافت اعتراضیههای مقامات اعزامی نمیشوند .بدین جهت مرزبانان منطقه مزبور خواستار حل مسئله از
طریق وزارت امور خارجه گردیدهاند .دستور فرمائید با توجه به یگانهای مستقر در آن سوی مرز ،لشكرها
ه اكنون در یگانها ی مستقر در منطقه بررسی نموده و آمادگی كامل داشته باشند ،تا در صورت حمله
هوایی عراقی و انهدا یگانهای مقد نیرو در آن منطقه ،مواض بعدی را شناسایی و آماده باشند كه در
صورت لزو اشغال و مان نفوذ ارتش عراق شوند.
مدیر عملیات -سرهنگ ستاد وصالی
***
از -سماجا  ۱مركز فرماندهی
به -استانداری ایال

تلفنی

7/۱70۱/2۱/0۳/۱2۱۲
۳۱/۱/22

]اجتناب از آسیب به تأسیسات نفتی[
چون از توسعه هر نوع عملیات ن امی و جوابگویی به آتش نیروهای عراقی در نزدیكی مناطق نفتخیز
و تأسیسات پامیشگاهی بایستی جلوگیری نمود ،احتمال دارد ارتش عراق عمالً اقدا به تجاوز در منطقه
شلمچه و پاسگاههای جنوبی نموده تا نیروهای خودی را مجبور به مقابله نمایند كه در نتیجه تأسیسات نفتی
مورد آسیب قر ار گیرد .علیهاا دستور فرمایید كه به برادران سپاهی و پرسنل ژاندارمری تفهی نمایندكه با
آگاهی از نیات نیروهای عراقی حتی اممكان با تجاوزات عراقی در این مناطق با شكیبایی و تدبیر مقتضی
برخورد نمایند.
سماجا  -۱مركز فرماندهی

 /۱۱2طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
2۱۱0

از -ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

۳۱/۱/22

به -ت ف نزاجا -مد عملیات
]یگانهای اعزامی به مهران[
بازگشت به ۳۱/۱/22 -۱۱۱۲

 -۱یگانهای تیپ 2زرهی اعزامی به مهران منهای دسته تانک در ساعت  0۱20روز جاری به مواض
تیپ مراجعت نمودند.
 -2در مورد اینكه یگان تانک تیپ مزبور تا ورود و استقرار گروهان تانک تیپ  ۱۱در مهران باقی باشد
مراتب به تیپ 2زرهی ابالغ گردید.
سرهنگ ستاد فرزانه
***
خیلی محرمانه
از -لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

۱0۱۱

به -نزاجا ،مدیریت عملیات

۳۱/۱/22

]گزارش مرکز عملیاتی اروند[
برابر گزارش مركز عملیاتی اروند برحسب تقاضای هنگ ژاندارمری آبادان به من ور پشتیبانی از
نیروهای ژاندارمری كه از ساعت  0۱:۱0مورخه  ۳۱/۱/2۱درگیر زد و خورد با نیروهای عراقی شدند ،تعداد
سه دستگاه نفربر و  2قبضه تفنگ  ۱0۲از گروهان یك گردان  ۱2۱پیاده زرهی مستقر در آن منطقه در
اختیار پاسگاه ژاندارمری مومنی قرار گرفت كه فعالً وارد عملیات گردیدند و طبق آخرین اطالع درگیری
خاتمه پایرفته است.
سرهنگ ستاد فرزانه

پیامها و دستورات ۱۱۱/
از -فرمانده عملیات مهران ،سرهنگ زرهی ستاد باوندپور
به -فرماندهی لشكر ۱2زرهی اهواز (ر)۱

۳۱/۱/2۱

موضوع :گزارش کلی عملیات مهران
مقا عالی را آگاه میساز :
 -۱در اجرای رمز  2۱27در ساعت  2۱:۱۳روز  ۳۱/۱/۱یک دسته خمپاره  ۱20میلیمتری و یک
قبضه تفنگ  ۱0۲و یک دسته بی ا پی ۱به سرپرستی سرگرد بیرانوند كه سابقه درگیری با نیروهای عراقی
در سال  ۳2در مهران را دارد به منطقه مهران اعزا كه ستون در ساعت  07:۱۳روز  ۳۱/۱/۱وارد مهران و
بالفاصله به جوابگویی به آتش توپخانه و تانک و خمپاره اندازهای عراقی اقدا و همراه با دسته خمپارهانداز از
لشكر  ۱۱به سرپرستی سروان صالح زهی در ای فرخآباد و بهرا آباد و گمرك مستقر گردیده و باعث
عقبنشینی موقتی نیروهای عراقی شدند .در این عملیات رشادت سرگرد بیرانوند چشمگیر و حتی پرسنل
غیرن امی مهران و ژاندارمری از فداكاری این افسر افسانه ساختهاند.
 -2در اجرای امر شفاهی تیمسار فالحی یک فروند هلیكوپتر در ساعت  ۱۱:00روز  ۳۱/۱/۱به دزفول
وارد و من را به عنوان فرمانده عملیات مهران و تعداد  ۳0۱0تیر فشنگ كالیبر  7/۱2كه مورد نیاز سرگرد
بیرانوند بود به مهران عزیمت و در ساعت  ۱۱:00در حالیكه فضای مهران بهعلت تیراندازی نیروی خودی و
دشمن اجازه فرود نمیداد ،اجباراً در گروهان ژاندارمری ،پیاده ولی متأسفانه هنوز گروه رزمی  ۱۱۳لشكر ۱۱
نرسیده بودند ،لاا به پاسگاه فرخآباد عزیمت و با استفاده از بیسی های ژاندارمری فرماندهی عملیات را به
عهده گرفته و دستورات مز صادر گردید و ادامه تیراندازی تا ساعت  ۱۱:۱0روز  ۳۱/۱/۱ادامه داشت و
بهعلت كمی تیر ،آتش بس داده شد .در این درگیری تعداد  2۱نفر غیرن امی مجروح و  ۱نفر كشته (دو نفر
مرد و دو نفر كودك) و حتی در آبادی فرخآباد در منزل بیوهزنی بنا ننه صن محمدی تركش گلوله توپخانه
باعث مرگ پسر ارشد و زخمی شدن  ۳فرزند دیگرش شده بود كه بیمارستان ایال تخلیه شدند .دراین
عملیات خسارت زیادی به پاسگاه بهرا آباد و گمرگ وارد شده و یک دستگاه لندرور ژاندارمری حامل مهمات
سوخته بود ،ولی افراد خودی تلفاتی نداشتهاند.
 -۱چون گروه رزمی  ۱۱۳تا غروب روز  ۳۱/۱/۱نرسیده ،لاا از طریق استانداری ایال از لشكر۱2
تقاضای اعزا یک دسته تانک و آتشبار توپخانه و یک قبضه تفنگ  ۱0۲و خودرو  ،بنزین و مهمات و
گازوئیل شد ،افسر و دسته تانک و آتشبار توپخانه فردای آن روز رسیدند.
 -۱در ساعت  0۳:00روز  ۳۱/۱/۱0مجداداً توپخانه وخمپارهانداز خمسهخمسه دشمن آتش را روی
آبادیهای مهران و ای مرزی گشودند .در این موق یک گروهان از گردان  ۱۱۳كه یک دسته كامل نبودند
با دو دستگاه توپ از گردان توپخانه اسال آباد به فرماندهی سروان اصالنی وارد منطقه شدند و همراه با

 /۱۱۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
دستههای قبلی تیپ 2زرهی به مواض توپخانه و تانکهای دشمن تیراندازی و در ساعت  ۱0:00كه سرگرد
لشكری با  ۱قبضه توپ  ۱20میلیمتری وارد منطقه و بالفاصله در عملیات شركت داده شد ،باعث
عقبنشینی تانکها و یگانها ی عراقی شدند و تلفاتی به نیروهای عراقی وارد آمد كه آمار دقیقی بهدست
نیامده است و این تیراندازی تا ساعت  ۱۱:۱0ادامه داشت .پس از آتشبس فوراً پاسگاه رضاآباد با تفنگ ۱0۲
تقویت گردید و تپه  ۱۱۱به وسیله پاسداران مهران و عناصر ژاندارمری اشغال گردید ،زیرا حیاتی بهن ر
رسید .در این عملیات گروهباندو وظیفه ابوالقاس احمدی جمعی گردان  ۱0۳از ناحیه شك زخمی سطحی
برداشت و تلفات زیادی به دشمن وارد گردید .سری عمل كردن و استقرار توپخانه به وسیله سرگرد تشكری
قابل توجه میباشد .از ارتفاعات كولک از كانال جلو زرباطیه شناسایی بهعمل آمد و طرح آتش تهیه گردید.
 -۳در ساعت  07:00روز  ۳۱/۱/۱۱مجدداً توپخانه و خمپارهاندازهای دشمن ای مرزی و نیروهای
خودی و آبادیهای مرزی را زیر آتش قرار دادند ،با اجرای آتش توپخانهها و خمپارهاندازها برابر طرح آتش،
تلفات و خسارت زیادی به دشمن وارد گردید كه باعث قط آتش آنها شد و من آتشبس داد و در روز
 ۳۱/۱/۱2هیچگونه اقدامی از طرف دشمن بهعمل نیامد و نیروهای خودی نیز مبادرت به تیراندازی نكردند،
ولی مرتباً خبر میرسید كه دشمن تانکهایی كه در ناحیه چیالت دارد بهطرف زرباطیه در حركت هستند.
لاا یک طرح آتش برای كانال جلوی زرباطیه تهیه شد و دستور داده شد بهطرف زرباطیه در حركت هستند،
لاا از طرف دشمن مسیر كانال را زیر آتش بگیرند.
 -۲در ساعت  0۳:۱0روز  ۳۱/۱/۱۱مجدداً توپخانه و خمپارهاندازهای دشمن و تانکهای آنها
آبادیهای مرزی و ای ژاندارمری را زیر آتش شدید خود قرار داده و مرتباً از راه كانال بهخط مرزی نزدیک
میشدند .با اجرای طرح آتش ،تلفات و خسارت خودرویی زیادی به دشمن وارد گردید و سرباز فراری علی
موسوی محمد كه به لشكر تخلیه شده است گزارش نمود كه تعداد زیادی تانک و خودروهای عراقی صدمه
دیدهاند و متالشی شدهاند .در این عملیات استوار 2رباطی رئیس پاسگاه بهرا آباد از ناحیه ران زخمی شد و
متأسفانه دو نفر سرباز وظیفه ژاندار بهنا های ] [......كه از روی تپه  ۱۱۱فرار كرده بودند ،ناشی از
بیتوجهی و عد لیاقت ستوانیك ] [......فرمانده گروهان ضربت ژاندارمری بوده كه بالفاصله در جاده مهران
دستگیر و به هنگ ژاندارمری تحویل شدند .رشادت سرگرد بیرانوند و سرگرد تشكری كه همراه من در
بهرا آباد بوده و در هدایت توپخانه روی یگانها ی متحرك دشمن در كانال نقش مهمی بازی كرد چش گیر
است و آقای حیدری فرماندار ایال و نماینده تا امختیار استاندار ایال نیز در بهرا آباد ناظر از جان گاشتگی
و فداكاری تعدادی از افسران و درجهداران بودند و فرار عراقیها را به چش میدیدند .بهسادگی تصرف
زرباطیه در ساعت  ۱2:00امكان پایر بوده ولی چون دستور تجاوز مرزی نداشتی آتشبس داده شد و برای
همیشه تیراندازی عراقیها قط و تا این تاریخ هیچگونه درگیری بهعمل نیامده است و جرئت تیراندازی
مجدد نداشتهاند .ولی باید عرض كن كه سرگرد ] [......كه وارد منطقه شده بود هیچگونه آمادگی دفاعی

پیامها و دستورات ۱۱۳/
نداشت و حتی در حضور آقای حیدری فرماندار ایال گفت من یگان خود را جلو توپخانه دشمن نمیبر ،
معلو نیست این افسر نامیق چه موق می خواهد در زیر آتش دشمن از مرز و بو این مملكت دفاع نماید در
حالیكه اگر مرد ایال نبودند تما سربازان وی از گرسنگی هالك میشدند و بهعلت خرابی خودروهای
گردان قادر نبود آن عده ناقص را به منطقه وارد نماید.
 -7در روز  ۳۱/۱/22در اجرای رمز  ۳۱/۱/2۱ -۱007لشكر ۱2فرماندهی عملیات مهران را به سرهنگ
ستاد] [......واگاار و عناصر تیپ 2زرهی به تیپ مراجعت نمودند ،ولی بهعلت نرسیدن ماز ۳ ،دستگاه تانک و
سه دستگاه خودرو چرخدار گردان  2۳۲در محل باقی ماندند تا ماز به مهران اعزا گردد كه متأسفانه
سرهنگ ][......بدون توجه به دستورات نیروی زمینی ،كلیه عناصر گروه رزمی  ۱۱۳را به لشكر  ۱۱اعزا و به
دسته تانک تیپ 2زرهی دستور رفتن به بهرا آباد را میدهد و وقتی ستوان نیکبخت اظهار میدارد كه من
منت ر ماز هست  ،سرهنگ] [......گزارش كرده است كه وی لغو دستور نموده ،در صورتیكه خود سرهنگ ]......
[دستور نیروی زمینی را لغو نموده است.
 -۱نتیجه عملیات مهران
عناصر تیپ 2زرهی دزفول و توپخانه  ۱۱0میلیمتری و  ۱۳۳میلیمتری با فداكاری و از جان گاشتگی
به دشمن نشان دادند كه ارتش جمهوری اسالمی آماده است به هر متجاوزی نشان دهد كه تا چه اندازه از
مرزهای ایران پاسداری مینماید و با عده كمی چنان ضربت مهمی به دشمن وارد میسازد.
 -۱مشكالت عملیات
الف -گروه رزمی  ۱۱۳بهعلت نداشتن خودرو آماده و كافی بهموق به منطقه نرسید و عد لیاقت و
كاردانی سرگرد ] [......فرمانده گروه نیز مزید برعلت كه تا روز  ۳۱/۱/22اگر استانداری و فرمانداری ایال
كمک نمی كردند خود را در خط مرز در وضعیت پدافندی درآورد و فقط ستوان  ۱قنبری فرمانده گروهان
تانک تالش چشمگیری داشت و گزارشات سرگرد ] [......به لشكر  ۱۱و استانداری ایال نشان دهنده عد
اجرای دستورات من بهوسیله این افسر بیحال میباشد.
ب -تخلیه شهر مهران بهوسیله مرد محلی در دو روز اول بدون اینكه گلولهای به شهر اصابت نماید
كه مشكالتی از ن ر فاسد شدنی و خوار بار و یخ برای یگانهای ن امی بهوجود آورد كه بهوسیله مدیریت
آقای حیدری از ایال تدارك میشدی .
پ -وجود كانال جلوی بدره ،زرباطیه پاسگاه دراجی كه مان از حركت خودروها و تانکها به مرز
میشد كه در سالهای اخیر ایجاد شده و هیچگونه اقدا مشابهی بهعمل نیامده است.
ت -عد استحكا ای ژاندارمری بهعلت خیانت پیمانكار س ازنده كه با اولین گلوله تخریب شده
بود.

 /۱۱۲طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
ث -عد دسترسی به قله ارتفاعات كولک برای دیدهبان توپخانه كه دید كامل برتما منطقه داشته و
هدایت توپخانه به مناطق را آسان میكند.
ج -عد ترمی جاده تپه  ۱۱۱و عد ایجاد مواض بتنی در روی آن.
چ -عد جاده ایال به مهران به عقب منطقه مهران كه آمد و رفت روی جاده فعلی را درهنگا
تیراندازی غیرممكن میسازد.
ح -عد وجود نقطه آمادی در چنگوله و صالحآباد كه ضروری و حیاتی است.
خ -عد وجود یگان ن امی در استان ایال  ،بویژه مهران كه با لشكر  ۱۱و  ۱2صدها كیلومتر فاصله دارد.
 -۱0پیشنهادات
الف -تشویق پرسنلی كه در عملیات مهران فداكاری نمودهاند بهشرح پیوست الف و تحت پیگرد قرار
دادن سرگرد ] [......فرمانده گروه رزمی .۱۱۳
ب -ایجاد مواض در چند رده از مرز تا چنگوله برای دو گروه رزمی.
پ -ایجاد یک جاده از شمال شرقی سد كنجانچ شمال ارتفاعات كولک كه در جلوی دامداری مهران
وارد دشت مهران گردد و یا ایجاد یک كانال از شرق سد بهطرف رودخانه گاوی بهطوریكه از مرز دیده نشود.
ت -ایجاد تأسیسات آمادی در چنگوله و صالحآباد برای مواق اضطراری.
ث -تشكیل یک تیپ زرهی در ایال بهطوریكه یک گردان دائمی در مهران مستقر باشد.
ج -ایجاد ساختمانهای بتنی و مواض برای ای ژاندارمری و تحت پیگرد قرار دادن مقاطعه كار ای
بهرا آباد و گمرك.
ح -ایجاد یک پاسگاه ژاندارمری در جنوب بهرا آباد رو ی ارتفاعات حمرین و یک پاسگاه ژاندارمری
مقابل پاسگاه دراجی.
خ -تخلیه ساختمانهای مسكونی بهرا آباد و گمرك و فرخآباد تا فاصله  ۳00متری مرز و ایجاد یک
شهرك در سیدحسن كنار رودخانه گاوی.
د -ایجاد یک جاده اسفالته از پشت ارتفاعات تپه سامری و مشرق باغ كشاورزی به مشرق مهران.
ذ -قدردانی از مرد ایال بهوسیله رسانههای گروهی بویژه آقای ابراهیمی استاندار و آقای حیدری
فرماندار ایال شود.
ف ع مهران :سرهنگ ستاد باوندپور

پیامها و دستورات ۱۱7/
از -لشكر ۱2زرهی ر۱

۱۱7۳

به -نزاجا مدیریت عملیات

۳۱/۱/27

]تقویت پاسگاههای مرزی کوشک وطالئیه[
بازگشت به شماره تلفنگرا ۳۱/۱/2۱ -۲02/02/۲/۱۲7
یک گروهان از گردان  2۱۱سوار زرهی به من ور تقویت پاسگاههای مرزی كوشک و طالئیه در محل
باقیمانده و بقیه گردان در ساعت  0۱:00مورخه  ۳۱/۱/2۲در پادگان حمید مستقر گردید.
سرهنگ زرهی ستاد فرزانه
***
از -گردان  2۳۲تانک
به -تی  2زرهی
موضوع :گزارش کذب
شب پیش  ۳۱/۱/۱از ساعت  22:۱0از طریق پاسگاه عینخوش و گروهان ژاندارمری موسیان تقاضای
كمک جهت پاسگاه سمیده شد كه بالفاصله به تیپ اطالع داده شد تا رسیدن جواب ،تیپ طی رمز شماره
 ۳۳0بیش از ده بار از طریق ژاندارمری تقاضای حركت كمک شد،بهطوری كه با رسیدن یک نفر ژاندار از
عینخوش طلب كمک بهطورالتماس و خواهش نزدیک بود من یک گروهان حركت ده  .چون ژاندار
مربوطه اظهار می داشت عراق با توپ و تانک حمله كرده و تماس سمیده نیز قط شده است و در بیسیمی
كه همراه داشت و همینطور ه نشان میداد.
من در ساعت  0۱:00امریه  ۳۳0را اجرا نموده به پاسگاه سمیده با كمال تأسف مشاهده میشود كه
كلیه پرسنل پاسگاه در سمت عراق روی تخت به خواب ناز فرو رفتهاند ،دیدن این من ره و گزارش اخبار
دروغین مثل این ،نشان دهنده این است كه گروهان موسیان یک سازمان ،حتی یک مملكت را به مسخره
گرفته و ایمان گردانی را كه با عالقه و اشتیاق به كمک برادران ژاندار خود و حفظ مرزهای مملكت
شتافته و خواب و خوراك خود را بره می زند از بین میبرد .امیدوار قبل از آنكه اتفاق ناگواری افتاده و
این چوپان درغگو كاری دست این مملكت دهد ،به فكر افتاده و چاره عاقالنه بیندیشند و به این بازیهای
یک افسر ناآگاه خاتمه دهند.
سرپرست گردان  2۳۲تانک :سروان لهراسبی

 /۱۱۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
محرمانه
۲02/02/۲/۱۱۱۱

از -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۳۱/۱/2۱

به -ف لشكر ۱2زرهی ر۱
بازگشت به رمز شماره ۱۱۳۱/۱/۱۱ -2۱۱۱
]مخابرات تیپ[57

با بررسی كه به عمل آمد ،یگان مخابراتی غیر فعال در نزاجا موجود نیست كه به كمک تی  ۱7زرهی
اعزا شود .دستور فرمائید آن لشكر از مقدورات گردان مخابرات لشكر جهت پشتیبانی تی  ۱7كه زیر امر
قرار گرفته استفاده نماید.
مدیر عملیات -سرهنگ زرهی ستاد محمد وصالی
***
خیلی محرمانه
از -لشكر ۱2زرهی ركن سو

۱27۱

به -نزاجا -مدیریت عملیات

۳۱/۱/2۱

]ورود برادران پاسدار در حوزه ژاندارمری خسروآباد[
برابر گزارش ژاندارمری آبادان مستند به اعال گروهان ژاندارمری خسروآباد در تاریخ ۱۱۳۱/۱/2۱
تعدادی سی و چهار نفر از برادران پاسدار به حوزه قضایی این گروهان وارد و در قریه خزعلآباد در ساختمان
در كنار اروند كنار مستقر شده و سرپر ست افراد پاسدار اعال داشته كه هدف از مأموریت آنها پوشش نوار
مرزی و تبلیغات اسالمی میباشد.
سرهنگ ستاد فرزانه
***
از -لشكر ۱2زرهی ،ركن سو
به -ج ت ف نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات ،مد عملیات

20۱/۱۱/۱۱۱
۱۱۳۱/۱/2۱

موضوع :فرسودگی یگانها
در اجرای امریه شماره ( ۳۱/۱/۱۱ -20۱/0۱/۱0مد عملیات) و امریههای متعاقب آن ،یگانهای لشكر
از تاریخ  ۳۱/۱/۱۱یا در مناطق مختلف مرز ی استقرار یافته و یا به فاصله چند كیلومتر خارج از سربازخانهها
بهحالت پراكنده گسترش یافتهاند.

پیامها و دستورات ۱۱۱/
به استحضار میرساند ،طول مدت مأموریت و بال تكلیفی و گرمای شدید و طاقتفرسای منطقه باعث
تضعیف روحیه پرسنل گردیده و روز بروز شدیدتر میشود .این امر در یگانهائیكه در فاصله كمتر از ۱0
كیلومتر بهحالت پراكنده بهسر میبرند و طبق مقررات مالی دوران گاشته از فوقالعاده مأموریت استفاده
نمینمایند ،بصورت حادتری خودنمایی میكند و تعداد پرسنل مبتال به اسهال و امراض رودهای به انگیزه
گرمای شدید و عد تغایه مناسب روبه تزاید است كه این خود مسئلهای را بهوجود آورده است و تنها عاملی
كه آنان را به ادامه مأموریت وادار میسازد ،همانا حس وطن دوستی و ایمان و اعتقاد به نگهداری مرزوبو
ایران میباشد.
بنابراین لشكر برحسب وظیفهای كه در قبال سالمت روح و جس پرسنل بهمن ور بام بردن سطح
آمادگی رزمی دارد ،پیشنهاد مینماید یگانها ی مستقر در نقاط مرزی تا عادی شدن اوضاع كماكان به
مأموریت خود ادامه داده و بقیه یگانهای پراكنده به سربازخانهها مراجعت و ضمن اجرای برنامههای
آموزشی و نگهداری در حالت مرحله ( 2مهیا شدن) برابر دستورالعمل سیست اعال آمادهباش پدافند نزاجا
قرار گیرند و به نوبت یگانها ی مرزی را تعویض نمایند .در صورت تصویب اوامر عالی را ابالغ فرمایند.
فرمانده لشكر ۱2زرهی -سرهنگ زرهی ستاد منوچهر فرزانه

 /۱۳0طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

پیوست الف پرسنل تیپ 2زرهی دزفول
ردی

درجه

نام -نشان

نوع تشویق

شغل

ف
9

سرهنگ زرهی

ابراهیم باوندپور

2

سرگرد پیاده

اسكندر بیرانوند

5

ستوان  2پیاده

مرتضی کامرانی

فرمانده رسد تفنگ  911مم

ستاد

فرمانده تیپ و ف عملیات منطقه

یک سال ارشدیت

سرپرست یگان اعزامی از تیپ2

یک درجه ترفیع
یک سال ارشدیت

مهران
زرهی

4

استوار 2

کرامتاله طهماسبی

ف قبضه خمپارهانداز  921مم

"

"

3

"

فضلاله مرشدی

"

"

"

1

"

"

"

"

"

"

"

"

"

غالمرضا خلیلی

7

"

حسن صالحی

"

2

تیرانداز و راننده نفربر ام پی 9

راننده نفربر حامل خمپارهانداز
"

"

"

حسین باورصاد

1

"

علی رفیعیدوستآبادی

"

91

گروهبان9

رضا غالمنژاد

بیسیمچی و راننده جیپ حامل

"

"

شش ماه ارشدیت

بیسیم
99

گروهبان2

اسماعیل رسولی

بیسیمچی

 91هزار ریال پاداش

92

گروهبان 2وظیفه

ابوالقاسم احمدی

ف قبضه  911مم (زخمی)

 21هزار ریال پاداش

95

گروهبان5

علیاصغر امانی

خدمه تفنگ  911مم

" 91

"

94

سرباز

محمدرضا قربانی

"

" (زخمی)

" 93

"

93

گروهبان5

علی قاسمپور

"

"

" 91

"

91

"

مصطفی کشاورز

"

"

 3هزار ریال پاداش

97

"

هادی صادقزاده

"

"

" " "

92

"

علیاکبر قربانی

"

"

" " "

91

"

حسن حسینی

"

"

" " "

21

"

محمود حشیری

"

"

" " "

29

دانشآموز کادر

علیمراد چوب تاشانی

"

"

"" "

22

سرباز

علی دشتی

"

"

" " "

25

"

حسین چاهه

"

"

" " "

24

"

عبداله عباسی

"

"

" " "

23

"

ابراهیم اباذری

"

"

" " "

21

"

عباس اباذری

"

"

" " "

27

"

مصطفی کربالیی

"

"

" " "

22

"

احمد رامپناه

خدمه تفنگ  911مم

21

"

صادق توکلی

"

"

" " "
" " "

پیامها و دستورات ۱۳۱/
51

"

محمدرضا گودرزی

"

"

" " "

59

"

رضا معاملهگری

"

"

" " "

52

"

حسن جاوید راد

"

"

" " "

ب -پرسنل گردان  511توپخانه  951مم گروه 33
ردیف

درجه

نام-نشان

شغل

نوع تشویق

9

سرگرد

سیدحسین تشكری

فرمانده گردان 511

یکدرجه ترفیع

2

ستوان9

ناصر منتظری

فرمانده آتشبار مستقر در منطقه

یکسالارشدیت

5

ستوان2

عطاءاله عسگرزاده

دیدهبان

یکسالارشدیت

علیعسگر مهدیزاده

معاون آتشبار مستقر در منطقه

ششماه

3

استوار2

خیراله جهانقربان

رئیس توپ

یکسالارشدیت

1

استوار2

حسینعلی قاسمی

"

7

گروهبان9

اکبر فرزام

"

ششماه

مصطفی برخورداری

"

یکسالارشدیت

4

2

"

"

"

یکسالارشدیت
"

"

1

ستوانیار5

مرتضی رکنینژاد

سرگروهبان

ششماه

91

استوار2

احمد حریریان

مكانسین

یکسالارشدیت

پ -پرسنل گروه رزمی  913لشكر  29زرهی
ردیف

درجه

نام -نشان

شغل

نوع تشویق

9

ستوان 2توپخانه

سبزهای

جمعی گردان توپخانه اسالمآباد

ششماه ارشدیت

2

ستوان 9زرهی

قنبری

فرمانده گروهان تانک

تقدیر در دستور نزاجا

ت -پرسنل ژاندارمری ایالم
ردیف

درجه

نام -نشان

شغل

نوع تشویق

9

استوار2

رباطی

فرمانده پاسگاه بهرامآباد (زخمی)

ششماه ارشدیت

2

استوار2

رستمی

(بهعلت رساندن مهمات به ا در زیر اتش توپخانه دشمن)
یکدرجه ترفیع

 /۱۳2طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
۱7۲7

جناب آقای بنی صدر ریاست جمهوری اسالمی ایران

۳۱/۱/۱

تیمسار شادمهر ریاست ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ایران
حضرت آیتام مهدوی كنی وزیر محتر كشور
]درخواست تشویق[

ن ر به اینكه سركار سرگرد سید حسین تشكری جمعی گردان  ۱۱۱گروه  ۳۳توپخانه اصفهان مأمور
به لشكر ۱2زرهی خوزستان در درگیریهای اخیر مرزی در مهران با كمال رشادت و از جانگاشتگی به
پاسداری از مرزهای كشور جمهوری اسالمی ایران پرداخته است و با جدیت زایدالوصفی موجبات
عقبنشینی دشمن را فراه ساخته است ،طبق پیشنهاد شورای تأمین شهرستان مهران و استانداری و سپاه
پاسداران انقالب اسالمی استان ،شایسته یک درجه ترفی میباشد .خواهشمند است بهمن ور تشویق نامبرده
و پرسنل ن امی مستقر در منطقه در این مورد اقدا مقتضی مباول فرمایند.
اصغر ابراهیمی -استاندار ایال
***
از -ف لشكر۱2

۱۱۱۱

به -معاونت اطالعات و عملیات

۳۱/۱/۳

]آتشبار کاتیوشا در خسروآباد[
طبق گزارش مركز عملیاتی اروند پرسنل آتشبار كاتیوشا مستقر در خسروآباد در تاریخ  ۳۱/۱/۱به
وسیله پرسنل دیگری از گروه  22تعویض و پرسنل تعویض شده در تایخ  ۳۱/۱/۱به شهرضا مراجعت نمودند.
ف لشكر۱2
***
از -لشكر۱2

۱۱7۱

به -معاونت عملیات و اطالعات

۳۱/۱/۳

بازگشت به ۳۱/۱/۱ -۳0۱/02/۱0/27۱
]سقوط هواپیمای خودی در منطقه بین دژها[
گزارش ستاد عملیات اروند حاكی است كه هواپیمای مورد بحث در منطقه بین دژهای پنج و شش و
دژ پشتیبان سقوط نموده و جسد خلبان بنا ستوانیك غال حسین باستانی در سیصد متری محل سقوط
مشاهده شده و قرار است ظرف روز جاری جسد بهوسیله هلیكوپتر پایگاه وحدتی حمل گردد.
ف ل۱2

پیامها و دستورات ۱۳۱/
از -سماجا  ،۱مركز فرماندهی

۱۱/۱70۱/2۱/0۱/2۳2۱

تلفنی

۳۱/۱/۳

به -نزاجا ،معاونت عملیات
]شهید ستوانیكم خلبان حسین باستانی[

بهمن ور فرود یک فروند هواپیما اف  27حامل جنازه ستوانیك خلبان حسین باستانی كه در مورخه
 ۳۱/۱/۳در فرودگاه مراغه به زمین خواهد نشست ،دستور فرمائید اقدامات مز را معمول داشته و در مورد
حمل جنازه از فرودگاه و تحویل به خانوادهاش همكاری مز را نمایند.
جانشین رسماجا -سرتیپ فالحی
***
۱۳۱۱

از -اهواز

۳۱/۱/۱0

به -نزاجا ،مد عملیات
]نیروهای مستقر در ارتفاعات اهللاکبر[
بازگشت به شماره ۳۱/۱/۱ -7۱72

از تیپ ۱زرهی دست آزادگان گردان  ۱۱۳پیاده زرهی و گروهان تانک در ارتفاعات اماكبر كه در
شمال سوسنگرد و جنوب شرقی بستان قرار دارد مستقر میباشد.
لشكر ۱2اهواز
***
از -نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات) خیلی محرمانه
به -لشكر( ۱2ر)۱

خیلی فوری

۲02/02/۲/2۱۱
۳۱/۱/۱۱

موضوع :فرسودگی یگانها
بازگشت به شماره ۱۱۳۱/۱/2۱ -20۱/۱۱/۱۱۱
لشكر مسئولیت نگهداری و حفظ منطقه را به عهده دارد و باید فرمانده لشكر تدبیر خود را با تبعیت از
تدبیر كلی نزاجا به صورت یک طرح عملیاتی بكاربرد .لشكر باید طوری یگانهای خود را گسترش دهد كه
در هر زمان قادر باشد ،زمان و فضای كافی برای مانور و مقابله با دشمن را داشته باشد ،غافلگیر و یا زمینگیر
نگردد.
با در ن ر گرفتن نكات فوق با پیشنهاد لشكر موافقت حاصل است دستور فرمائید اقدا و نتیجه را
گزارش نمایند.
ف نزاجا و سرپرست ژاجا -سرتیپ ظهیرنژاد

 /۱۳۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
از -سماجا ( ۱مركز فرماندهی)

تلفنی

۱/۱70۱/2۱/0۱/۲00
۳۱/۱/۱2

به -نزاجا ،مد عملیات
]پاسگاه انجیره و نیخزر زیر آتش دشمن[

ساعت ۱۲:۳0

برابر اعال ژاجا مستند به گزارش مرزبان مهران و اعال ژاندارمری صالحآباد در ساعت  22:۱0روز
 ۳۱/۱/۱۱تپه مستقر در مختصات جغرافیایی طول  ۱۳۳۳و عرض  ۱۱2۱پاسگاه انجیره و نیخزر وسیله
دولت عراق با توپ و خمپاره زیر آتش قرار گرفت كه مأمورین به آتش نیروی عراق پاسخ داده و از گروهان
مستقر در صالحآباد درخواست كمک گردیده است .مراتب جهت آگاهی اعال میگردد.
ج رسماجا -سرتیپ فالحی
***
از -سماجا ،۱مركز فرماندهی

تلفنی

۱/۱70۱/2۱/0۱/۲۱2
۳۱/۱/۱۱

به -نزاجا ،معاونت عملیات
]پاسگاه سمیده در زیر آتش سنگین توپخانه عراق[

ساعت 20:۳0

برابر اعال ژاجا پاسگاه سمیده وسیله آتشهای سنگین توپخانه عراق منهد گردیده و اكیپ ارتش
ایران همچنان در محاصره میباشند .با سالحهای سنگین از طریق عراق تیراندازی و امكان انهدا تأسیسات
شركت نفت وجود دارد .مراتب جهت اقدا مز اعال میگردد.
ج رسماجا -سرتیپ فالحی
***
از -لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

۱۲۱۳

تلفنی

۳۱/۱/۱۱

به -ت ف نزاجا ،مد عملیات
]اعزام نیروی کمكی به سمیده[
پیرو شماره ۳۱/۱/۱۱/۱۲۱7

برابر گزارش تیپ 2زرهی دزفول دو دستگاه نفربر با خدمه مربوطه از یگان عینخوش به كمک پرسنل
پاسگاه سمیده اعزا شده مجدداً در ساعت  22:00روز  ۳۱/۱/۱۱بنا به تقاضای هنگ ژاندارمری ایال دستور
اعزا نیروی كمكی و تقویت بیشتر جهت سركوبی متجاوزین به تیپ 2دزفول داه شود.
فرمانده لشكر ۱2زرهی -سرهنگ ستاد فرزانه

پیامها و دستورات ۱۳۳/
از -نزاجا (مد عملیات)

تلفنی

به -لشكر ۱2زرهی

۲02/02/۱/2۱۱
۳۱/۱/۱۱

]تیپ 2زرهی آماده دفع تجاوز[

ساعت 2۱:00

پیرو گفتگوی تلفنی شماره  ۳۱/۱/۱۱ -۱/۱70۱/2۱/0۳/۱۱۳سماجا ،سركار سرهنگ وصالی و
سرهنگ موسویزادگان
دستور دهید تیپ 2زرهی آماده باشد كه هر گونه تجاوز را از بین ببرد .و در صورت نیاز پشتیبانی
هوایی درخواست كند.
ف نزاجا -سرتیپ ظهیرنژاد
از طرف -سرهنگ وصالی
***
از -سماجا( ۱مركز فرماندهی)

تلفنی

۱/70۱/2۱/0۳/۱۱۱۳

به -نزاجا ،مد عملیات

۳۱/۱/۱۱

]مقابله با نیروی عراق در مسیر سمیده به دهلران[

ساعت 0۱:2۳

برابر اعال استاندار ایال :
یگانهایی از نیروهای ن امی عراق با پشتیبانی آتش توپخانه در ساعت  0۱:۱0مورخه  ۳۱/۱/۱۱در
مسیر سمیده بهطرف دهلران در حال پیشروی و دسته ن امی مستقر در محل با دادن تلفات در حال
عقبنشینی میباشد .دستور فرمائید به یگان مستقر در عینخوش دستور داده شود كه با قدرت هجو
مهاجمان را سد و اقدا به انهدا متجاوز نموده و ای ژاندارمری مورد تهدید را پشتیبانی و بهوسیله آتش
تهدید را خنثی نمایند.
ج رسماجا -سرتیپ فالحی
***
از -لشكر ۱2زرهی ركن سو
به -ت ف نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات ،مد عملیات

۳۱/۱/۱۱

موضوع -گزارش کلی عملیات منطقه مهران
 -۱سرهنگ زرهی ستاد:
ابراهی باوندپور فرمانده تیپ 2زرهی این لشكر گزارشی از عملیات مهران را در مدتی كه عهدهدار
فرماندهی آن منطقه بوده است تهیه و به لشكر ارسال داشته كه فتوكپی آن همراه با فتوكپی نامه شماره
 ۳۱/۱/۱ -۱7۲7استانداری ایال به پیوست تقدی میگردد.

 /۱۳۲طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
 -2به عرض میرساند:
پرسنل زحمتكش و فداكار و از جان گاشته ن امی در این مأموریت و مأموریتهای دیگر ثابت كردهاند
همانگونه كه با اما امت دست بیعت دادهاند ،در راه اسال و نگهداری مرز و بو ایران عزیز نه تنها از
شهادت باكی ندارند ،بلكه آن را چون موهبتی الهی با آغوش باز پایرا هستند و تا آنجا كه توان دارند با بكار
بستن آموزشهایی كه فرا گرفتهاند دشمنان خارجی را نابود كرده و میكنند.
 -۱استدعا میشود در صورت تصویب:
الف -در مورد بندهای ب تا د ماده  ۱0پیشنهادات گزارش پیوست بررسی و اقدامات مز معمول
دارند.
ب -در مورد بند ذ پیشنهادات ضمن اعال از رسانههای گروهی از طر یق وزارت كشور از استاندار و
فرماندار ایال تقدیر بهعمل آید.
پ -با نگرش به  2برگ صورت اسامی پرسنل فداكار كه با فرمانده منطقه تهیه گردیده است ،نسبت
به تقدیر آنان اوامر مز به مبادی مربوطه صادر فرمایند.
ت -لشكر استدعا دارد سرهنگ زرهی ستاد ابراهی باوندپور را كه افسری است شایسته و پر كار و در
این عملیات برابر گزارشات واصله رشادت و از خود گاشتگی نشان داده است ،به یکسال ارشدیت تشویق و
اوامر عالی را امر به ابالغ فرمایند.
فرمانده لشكر ۱2زرهی -سرهنگ زرهی ستاد فرزانه
***
از -سماجا ( ۱مركز فرماندهی)

تلفنی

به -نزاجا ،مد عملیات

۱/70۱/2۱/0۳/۱۱۱۱
۳۱/۱/۱۱

]موضعگیری ارتش عراق در پیچانگیزه[

ساعت 2۱:۳۳

برابر اعال ژاجا مستند به گزارش پاسگاه پیچانگیزه ارتش عراق پیشروی نموده و در نزدیک نوار مرز
پیچانگیزه مشغول موض گیری كامل میباشد .مراتب جهت آگاهی و پیشبینیهای مز اعال میگردد.
ج ر سماجا -سرتیپ فالحی
***
از -لشكر ۱2زرهی
به -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)
]تقویت پاسگاه سمیده و فكه[

تلفنی

20۱/۱۱/۱0۱۱
۳۱/۱/۱۱
ساعت 20:00

برابر گزارش تیپ 2به استناد گزارش سرهنگ باوندپور از پاسگاه سمیده در ساعت  ۱۲00روز جاری 2
دستگاه توپ با مهمات كافی وارد منطقه شده و گزارش هنگ ژاندارمری مبنی بر اینكه پاسگاه سمیده به تصرف

پیامها و دستورات ۱۳7/
نیروی دشمن در آمده و نیروهای ارتشی عقبنشینی كردهاند ،دروغ محض بوده و اكنون پاسگاه در اختیار نیروهای
خودی میباشد و پاسگاه سمیده و فكه و پاسگاه اطراف توسط تیپهای  2و  ۱7كامالً تقویت گردیدهاند.
ف لشكر -۱2سرهنگ ستاد فرزانه
از طرف سرهنگ  2موسویزادگان
***
از -سماجا  ۱مركز فرماندهی

تلفنی

۱/۱70۱/2۱/0۳/۱۱۱۲
۳۱/۱/۱۱

به -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات ،مد عملیات
]محاصره پاسگاه سمیده و تجاوز هوایی به موسیان[

ساعت ۱2:20

برابر اعال آقای ابراهیمی استاندار ایال  ،پاسگاه ژاندارمری سمیده در ساعت  ۱20۳روز جاری توسط
نیروهای عراق محاصره و احتیاج مبر به اعزا نیروی كمكی و پشتیبانی هوائی دارد .ضمناً نیروهای عراقی با
هواپیما به منطقه موسیان تجاوز نمودهاند .مراتب جهت اطالع و اعال به یگانهای ذینف جهت سركوبی
متجاوزین اعال میگردد.
ج رسماجا -سرتیپ فالحی
***
77۱۱

از -ل  ۱۱زرهی ،ر۱

۳۱/۱/۱۱

به -ت ف سماجا
آگهی به ت ف نزاجا -معاونت عملیات و اطالعات -مد عملیات
بازگشت به شماره ۳۱/۱/۱۱ -۱/70۱/2۱/0۳/۱۱۳
]ابالغ پاسخ قاطعانه به تجاوز دشمن[

 -۱اوامر صادره از سماجا جهت آمادگی هر چه سریعتر در مقابل عملیات نیروی كشور مقابل به
یگانهای لشكر ابالغ گردید كه هر عملی را قاطعانه پاسخ و دشمن متجاوز را نابود سازند.
ف ل  ۱۱زرهی -سرهنگ سهرابی
***
از -سماجا ،۱مركز فرماندهی
به -نزاجا ،معاون عملیات و اطالعات
]نیروهای عراق در بین ای حدود ،شلمچه[

۳/۱70۱/2۱/۲۱/۲20
۳۱/۱/۱۲
ساعت 2۱:۱۳

برابر گزارش ژاجا به استناد اعال هنگ ژاندرمری آبادان یک گردان زرهی و یک آتشبار كشور مقابل
در فاصله  2كیلومتری در بین ای حدود ،شلمچه مستقر شدهاند كه بهعلت وجود درختان جنگلی و فاصله
نسبتاً زیاد از مرز بهخوبی قابل تشخیص نمی باشد.
جانشین رسماجا -سرتیپ فالحی

 /۱۳۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

۳/۱70۱/2۱/0۱/۲۱۱

از -سماجا  ،۱مركز فرماندهی

۳۱/۱/۱۲

به -نزاجا -معاونت عملیات و اطالعات -مد عملیات
]تقویت دژها[

ساعت ۱7:00

بازگشت به شماره ۳۱/۱/۱۲ -۳0۱/۱70/2/۱
چون امكان دارد ارتش عراق مانند من قه مهران دست به حمالت موضعی بزند ،دستور فرمائید
نسبت به تقویت دژها در صورت امكان اقدا نمایند.
جانشین رسماجا -سرتیپ فالحی
***
۱7۱۳

از -لشكر ،۱2ركن سو

۳۱/۱/۱7

به -ت ف نزاجا ،مد عملیات
]تكذیب محاصره پاسگاه سمیده[

سرهنگ ستاد ابراهی باوندپور كه شخصاً در پاسگاه سمیده میباشد گزارش نموده است كه در تاریخ
 ۳۱/۱/۱۳هیچگونه اتفاقی رخ نداده است.
سرهنگ فرزانه
***
از -تی  ۱7زرهی ،ر۱
به -ت ف نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات مد عملیات

۳۱/۱/۱7

موضوع :مأموریتهای واگذاری به تیپ 57زرهی
پیرو شماره ۳۱/۱/۱۱ -20۱ -2۱ -2۲۱
باستحضار عالی میرسد.
 -۱تیپ ۱7زرهی در اجرای امریه شماره  ۳۱/۱/27/۱۲۱نزاجا از تاریخ  ۳۱/2/۲از شیراز به منطقه
عملیاتی واگااری بین رادار دهلران و فكه اعزا گردیده است.
 -2با توجه به محتوای گزارش شماره پیروی بام ،بعد از گاشت هفتاد روز در مورخه  ۳۱/۱/۱۲با
تقلیل تیپ به یک گروه رزمی موافقت و ه اكنون گروه رزمی شامل بیستوچهار دستگاه ارابه مختلف
(چیفتن ،ا  ،۲0ا  )۱7با گروهان اركان مربوطه ،یک آتشبار ۱۳۳

خود كششی از گردان  ۱۱2مركز

توپخانه اصفهان و یک گروهان پیاده از گردان  ۱۱۱پیاده مركز پیاده در محل باقیمانده كه با توجه به وض
جوی منطقه قرار است بعد از سی روز تعویض گردند.

پیامها و دستورات ۱۳۱/
 -۱مراتب زیر به من ور بررسی و اتخاذ تصمی مجدد در مورد عزیمت گروه رزمی باقیمانده به شیراز
به عرض میرسد.
الف -چنانچه تعویض با سالح و تجهیزات صورت گیرد با معیار بهدست آمده و بعد مسافت مدت
یکماه بهطول خواهد انجامید تا ارابهها و خودروهای چرخدار با خدمههای سازمانی از طریق شیراز،
اندیمشک به محل مأموریت برسند كه در این صورت ارتش نیز متحمل صرف هزینه هنگفتی خواهد شد.
ب -چنانچه تعویض بدون سالح و تجهیزات انجا شود در مورد نگهداری وسایل و وسائط
مسئولیت آنان لوث میشود.
پ -اجباراً تانکهای باقیمانده ازسه نوع چیفتین ا  ۲0و ا  ۱7بوده كه از ن ر آماد قطعه
مهمات و انجا تعمیر و نگهداری با اشكال زیر مواجه میباشد (قابل عرض است كه اصومً تانکهای
مزبور و بقیه تانکهای این تیپ ،سالها در پشتیبانی آموزشی دانشكده زرهی و یگانهای مقی شیراز
بووده و در اثر كثرت كار از ن ر موتور ،برجک و توپ كارایی رزمی آنها بهحداقل رسیده.
ت -در رابطه به این مأموریت از بدو عزیمت تاكنون ،ارتش متحمل هزینه گزافی از ن ر غاا
فوقالعاده ،مصرف قطعه و استهالك خودرو و سالح و تجهیزات شده است.
 -۱گروه رزمی باقیمانده در منطقه عملیات میبایست در مورخه  ۳۱/۳/۱۱تعویض گردد.
 -۳با عنایت بهزمان تعویض و مراتب معروضه به پیشنهاد این تیپ اصلح است تا در صورت تصویب
یک گروهان تانک و گروهان اركان مربوطه از لشكر ۱2زرهی اهواز ،مواض فعلی گروه رزمی كه اصومً جزء
منطقه استحفاظی آن لشكر میباشد تحویل و یگانهای این تیپ به اهواز ،شیراز مراجعت تا با توجه به
منطقه استحفاظی فارس و دورههای واگااری به مركز زرهی بنحوه مطلوب در اجرای مأموریتهای پشتیبانی
آموزشی قرار گیرد.صدور هرگونه اوامری موكول به رای عالیست.
ف تی  ۱7زرهی -سرهنگ 2زرهی زمانفر
***
۱7۱۱

از -لشكر ۱2ر۱

۳۱/۱/۱7

به -ت ف نزاجا مد عملیات
]حادثه تفنگ  911مم[
تیپ 2زرهی علت شهادت دو نفر پرسنل ژاندار خدمه تفنگ ۱0۲

پاسگاه سمیده را كه در

مورخه  ۳۱/۱/۱۱اتفاق افتاده است بهشرح زیر گزارش و صحت آنرا نیز تأیید نموده است.
 -۱درجهدار ژاندار قبل از روانه كردن تفنگ ۱0۲
مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

بهجلو حركت كرده كه بهوسیله عراقیها

 /۱۲0طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
 -2سرباز ژاندار هنگا تیراندازی با تفنگ ۱0۲
فوت نموده است.

در اثر فشار گاز باروت ناشی از عقبنشینی
سرهنگ فرزانه

***
۳/۱70۱/2۱/0۱/۲2۳

از -سماجا  ۱مركز فرماندهی

۳۱/۱/۱۱

به -نزاجا
]تخریب تأسیسات نفتی بهوسیله دشمن[

ساعت 22:2۳

برابر گزارش ژاندارمری در شب گاشته  ۳۱/۱/۱7عوامل مزدور عراق به قصد انفجار تأسیسات نفتی از
 ۱۳كیلومتری غرب موسیان وارد ایران شده و چون تأسیسات نفتی را پیدا نمیكنند ماشینآمت شركت
چنار را كه برای شركت نفت جاده سازی میكند به آتش كشیده و با آر پی جی  7منهد نمودهاند كه در
حدود  ۱میلیون تومان خسارت وارد شده است .دستور فرمائید آیا امكان گشت زنی بین فكه تا موسیان برای
یكانهای مستقر در منطقه از قبیل تیپ 2دزفول و تیپ ۱7مستقر در دوسلک وجود دارد؟ در صورتیكه
وجود دارد اقدا نمایند.
جانشین رسماجا -سرتیپ فالحی
***
۳/۱70۱/2۱/0۱/۲27

از -سماجا ۱مركز فرماندهی

۳۱/۱/۱۱

به -نزاجا
]استانداری خوزستان[

ساعت ۱۱:۳0

بازگشت به شماره ۳۱/۱/۱۱ -۲02/02/۲/2۱۱
دستور فرمائید آنچه به فرمانده لشكر ۱2زرهی توسط معاون اداری و سیاسی استانداری خوزستان
اعال شده به موق اجرا گااشته شود.
ج رسماجا -سرتیپ فالحی
***
از -نزاجا ،معاونت اطالعات و عملیات (مد عملیات)

۲02/02/۲/2۱0

به -لشكر ۱2زرهی

۳۱/۱/۱۱

]هماهنگی با استانداری درباره جابجائی یگانها[

ساعت ۱۳:۱۳

بازگشت به شماره ۳۱/۱/۱۱ -20۱ -۱۱ -۱07۱
در اجرای اوامر صادره دستور فرمائید آنچه توسط معاون اداری و سیاسی استانداری خوزستان ابالغ
گزدیده است بهموق اجرا گااشته شود و یک مرحله آماده باشهای ابالغی بهیگانهای آن لشكر را افزایش

پیامها و دستورات ۱۲۱/
داده و با توجه به اینكه تعدادی از یگانها در نوار مرزی در مواض مشتركی میباشند نیازی نیست كه سایر
یگانها به مناطق پراكندگی اعزا شوند .در سربازخانههای مربوطه برابر دستورات صادره آماده باشند ،در
ساعت  0۱00صبح روز شنبه مورخه  ۳۱/۱/2۱بعد از هماهنگی با استانداری نتیجه را گزارش نمائید.
ف نزاجا -سرتیپ ظهیرنژاد
از طرف -سرهنگ وصالی
***
۱۱۱۱

از -لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

۳۱/۱/20

به -ت ف نزاجا
]تالش برای تخریب تأسیسات نفتی[

برابر گزارش تی  2دزفول ،كشور بعث عراق كلیه تجهیزات ن امی خود را وسیله ارتش شدیداً مورد حفاظت
و نگهداری قرار داده و شبانه روز در تالش است تا تأسیسات نفتی ایران را به آتش بكشد .مراتب جهت استحضار و
صدور هر گونه اوامر مقتضی مبنی بر استقرار بیشتر یگانها در نوار مرزی و تأسیسات نفتی بهعرض میرسد.
سرهنگ ملکنژاد
***
 ۲سیار

از -استانداری خوزستان
به -فرماندهی نیروی زمینی

۱۱۳۱/۱/20

]تصمیمات استانداری خوزستان[

ساعت ۱۱:۱0

بازگشت به نامه  ۱سیار۳۱/۱/20 -
لشكر ۱2زرهی اهواز مستند به تماس تلفنی فرمانده نیروی زمینی در مورد تصمیمات اتخاذ شده از
طرف اینجانب اشعار میدارد كه این تصمیمات به لحاظ حساسیت و در پی توطئه كودتای نافرجا ایادی ضد
انقالب كه در لشكر ۱2اهواز نیز ریشه داشته گرفته شده ،مراتب تلگرافی به حضور اما امت نیز گزارش
گردیده تا در اولین كمیسیون شورای تأمین كشور مسائل عمیقاً بررسی گردیده و مسئولین جدید از طرف
فرمانده كل قوا تعیین گردند .استانداری خوزستان در حال حاضر كلیه نقل و انتقامت نیروهای ن امی و
ان ت امی را زیر ن ر داشته و هر چند ساعت یكبار گزارشات مربوطه را دریافت میدارد .شناسائی و تعقیب
عوامل بیگانه كماكان ادامه داشته و تعدادی از آنها بازداشت و تعدادی نیز متواری هستند.
نتیجه دقیقتر اقدامات متعاقباً گزارش خواهد شد.
با تقدی احترا
استاندار خوزستان -سید محمد غرضی
رونوشت -دفتر اما  -دفتر ریاست جمهوری -ستاد مشترك -فرمانده نهاجا -فرمانده نداجا و فرمانده سپاه پاسداران.

 /۱۲2طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
۱00۱

از -ستاد لشكر ۱2زرهی

۳۱/۱/20

به -ت ف نزاجا
]درخواست تیپ 5زرهی[

همانگونه كه طی پیروی بهعرض رسیده است ،از تیپ ۱زرهی یک گروه رزمی شامل یک گردان پیاده
مكانیزه و یک گروهان تانک در ارتفاعات اماكب ر مستقر است كه از سوبله تا پاسگاه خرابه را پوشش
مینماید .در وضعیت موجود ،قرار گروه رزمی مورد بحث جزفرسایش پرسنل و وسایل نتیجهای ندارد و این
مورد تائید شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی خوزستان نیز میباشد .لاا پیشنهاد میگردد گروه
رزمی فوق الاكر به پادگان دشتآزادگان مراجعت و در عوض پرسنل و وسائل اعزامی به سوبله و كاویان
موضوع گزارش  ۳۱/۳/۳ -۱2۱۱تقویت شود .اوامر عالی را امر به ابالغ فرمایند.
سرهنگ ستاد ملکنژاد
***
از -نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران (مدیریت عملیات)
به -ف لشكر ۱2زرهی

۲02/02/۲/2۱۱
۳۱/۱/2۱

]ترک سربازخانهها توسط پاسداران و استانداری[
پیرو شماره ۱۱۳۱/۱/2۱ -۲02/02/۲/2۱۱
برچسب اوامر ریاست جمهوری و فرمانده كل قوا مقرر است به محض رویت این امریه كلیه پاسداران
سرباز خانه را ترك نمایند .پاسداران و استانداری میتوانند در صورت تردید تلفنی با مع

له تماس حاصل

نمایند .دستور دهید فوراً این امر ریاست جمهوری را به هر قیمتی كه تما بشود اجرا گردد .فرمانده لشكر
اجرای دستور را فوراً گزارش نماید.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران -سرتیپ ظهیرنژاد
***
این پیا توسط تیمسار ظهیرنژاد به سرگرد ضیغمی افسر پرسنل دیكته شده است.
از -نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی (معاونت عملیات و اطالعات )

۲02/02/۲/2۱۱

به -مد عملیات

۱۱۳۱/۱/2۱

موضوع -ممنوعیت دخالت در امور پادگانها

ساعت 00:۱۳

هیچ كسی حق ن ارت و یا حق دخالت در پادگانهای ن امی را ندارد .چنانچه این امر ضرورت داشته
باشد و مراتب مورد تأیید رهبر انقالب حضرت اما خمینی و یا ریاست جمهوری و فرمانده كل قوا باشد
مراتب درثانی اعال خواهد گردید.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران -سرتیپ ظهیرنژاد

پیامها و دستورات ۱۲۱/
۱۱۱۳

از -اهواز

۳۱/۱/2۱

به -ف نزاجا ،مد عملیات
]جابجائی توپها[
بازگشت به  ۳۱/۱/22/7۲0و ۳۱/۱/22/7۲2
طبق گزارش تیپ 2زرهی عالوه بر آتشبار توپخانه ۱۳۳

كه در اختیار گروه رزمی عینخوش و

موسیان قرار دارد ،تعداد سه عراده توپ در هنگا درگیری كه به پاسگاه حمیدیه اعزا گردیده است ،در حال
حاضر نیز در همانجا مستقر میباشد با توجه به اینكه عالوه بر سه عراده توپهای مورد بحث تعداد دو
دستگاه تانک و یک قبضه خمپارهانداز ۱20

و یک دستگاه نفربر بی ا پی یک از پاسگاه مزبور پشتیبانی

مینماید ،در صورت تصویب  ۱عراده توپهای یاد شده به سربازخانه مراجعت نمایند تا بتوان بهموق آتشبار
زیر امر گروه رزمی عینخوش را تعویض نمود.
***
۲02/02/۲/2۳۳

از -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۱۱۳۱/۱/2۱

به -سماجا ( ۱مركز فرماندهی)
موضوع -گزارش کلی عملیات منطقه مهران

با عرض اینكه خالصه نمودن گزارش لشكر ۱2زرهی ممكن است باعث حاف بعضی از نكات
گردیده و در نتیجه در تصمی گیری موثر باشد ،لاا  ۱برگ عین گزارش فرمانده عملیات مهران
(سرهنگ ستاد باوندپور) ،گزارش ف لشكر ۱2و درخواست استاندار ایال به پیوست تقدی می گردد.
چون در تاریخ ماكور تیمسار جانشین سماجا فرماندهی نیروی زمینی را عهده دار بوده اند ،مقرر فرمائید
ن ریه ایشان را در مورد تشویقات پیشنهادی و تنبیه سرگرد حیدری ضم ن اعاده عین گزارشات امربه
ابالغ فرمایند.
ف نزاجا -سرتیپ ظهیرنژاد
***
خیلی محرمانه
از -اهواز
به -ف نزاجا مد عملیات

خیلی فوری

۱۱2۱
۳۱/۱/2۱

]تأمین تأسیسات نفتی حوالی سمیده[
بازگشت به ۳۱/۱/2۱/۲02/02/۲/2۱7
دستور فرمائید ،فرمانده گروه رزمی  ۱7به اتفاق رئیس ركن دو ل آن یگان به محل تأسیسات نفتی
واق در حوالی سمیده به مختصات طول شرقی  ۱7 -۱2 -۱0الی طول شرقی  ۱7 -۱0۳ -۱0عرض شمالی

 /۱۲۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
 ۱2 -۱ -۱0عرض شمالی  ۱2 7 -۱0به شعاع ده كیلومتر عزیمت و نسبت به برقرای تأمین تأسیسات نفتی
بررسیهای مز را انجا و در مدت  2۱ساعت از دریافت این دستوربا اعزا نیروی مناسب به محل مزبور به
اجرای گشتزنی مداو و برقرای پستهای دیدهبانی در روز و ای استراقسم در شب نسبت به تأمین
تأسیسات نفتی یاد شده سریعاً اقدا تا مسئولین شركت نفت بتوانند مجدداً اقدا نمایند نتیجه را به لشكر
گزارش نمایند.
***
خیلی محرمانه
۲02/02/۲/2۳۱

از -نزاجا -معاونت عملیات و اطالعات مد عملیات

۳۱/۱/2۳

به -فرماندهی لشكر ۱2زرهی
]پدافند هوایی[

 -۱ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ایران اعال نموده است برابر اطالع واصله درباره مناطق
موسیان -عینخوش -دهلران -فكه -مهران -حمیدیه -دشتآزادگان -كوههای اماكبر -بستان -هویزه
احتمال حمله هوایی وجود دارد .لاا دستور فرمائید با حداكثر استفاده از جنگافزارهای موجود پدافند
هوایی مانند ۳7

2۱ -

 -تیربار ۱2/7

 -سهند در مورد خنثی نمودن خطرات حمله هوایی به مناطق

یاد شده اقدا مز بهعمل آورند.
 -2دستورات مز به نیروی هوایی داده شده است.
ف نزاجا -سرتیپ ظهیرنژاد
از طرف -سرهنگ ستاد وصالی
***
از -سماجا  ،2مركز فرماندهی
به -نهاجا ،پست فرماندهی

۱/۱70۱/2۱/07/۲۱2
۱۱۳۱/۱/2۳

]پدافند هوایی[
مناطق یاد شده همگی مرزی و فقط دو نقطه درون مرزی است و تعرض هوایی در عمق نخواهد بود
در چنین صورتی به یگانهای در خط ابالغ شود با  ۳7میلیمتری و 2۱

و كالیبر  ۳0و سهند اقدا به

دور كردن خطر هوا یی بنمائید و نیروی هوایی ،از شناسایی هوایی و ه از جنگنده برای دور كردن خطر
استفاده نمایند .حالت دو چنانچه تعرض در عمق صورت گیرد تا خط كرخه و كارون و عمیقتر ،در آن
صورت نیروی هوایی آماده اجرای قسمتی از طرح عملیاتی (پدافندی) باشد.
جانشین رسماجا -سرتیپ فالحی
از طرف -سرهنگ ایزدی

پیامها و دستورات ۱۲۳/
20۱/۱۱/۱۱۱۱

از -ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن ۱

۳۱/۱/2۳

به -تیمسار ف رمانده نزاجا
]درخواست سپاه پاسداران برای جنگافزار و پرسنل[

ساعت ۱۱:00

سپاه پاسداران انقالب اسالمی خوزستان طی شماره  ۳۱/۱/2۳ -۱۱۱۱از لشكر تقاضای پرسنل و
جنگ افزار مشروحه زیر جهت حفاظت از مرز ایران و عراق را دارد .استدعا میشود مقرر فرمایند در صورت
هماهنگی مراتب را به لشكر ابالغ تا اقدا مز انجا گردد.
ف لشكر -۱2سرهنگ ستاد ملکنژاد
 -۱تفنگ ۱0۲

دو قبضه

 -2خمپارهانداز ۱۱

دو قبضه

 -۱تیربار ژ ۱سه قبضه
 -۱تیربار كالیبر  ۳0دو قبضه
 -۳نفربر روسی سه دستگاه
 -۲تفنگ ۳7

یا مشابه دو قبضه

 -7بیسی  ۱7یا  ۱۲مشابه چهار دستگاه
 -۱نفربر آمریكایی دو دستگاه
 -۱وسایل با بار مبنا و جنگی باشد
 -۱0نارنجک تفنگی و دستی (تعدادی)
برای روز  2۲مورد نیاز است.

***
۲02/02/۲/2۲۱

از -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۳۱/۱/27

به -ف تیپ  ۱۱خر آباد
]درخواست تقویت آتش پاسگاه چیالت[
ژاندارمری جهت تقویت پاسگاه چیالت تقاضای  ۱قبضه خمپاره انداز ۱20

و توپ ۱0۲

رانموده دستور فرمائید با بررسی و با توجه به سالحهای اجتماعی موجود نسبت به تقویت پاسگاه مرزی
چیالت اقدا مز به عمل آید.
ف نزاجا -سرتیپ ظهیرنژاد
از طرف -سرهنگ وصالی
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۲02/02/۲/2۲7

از -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۳۱/۱/27

به -ف لشكر ۱2زرهی اهواز
]پدافند هوایی[
بازگشت به رمز شماره ۳۱/۱/27 -۱0۳۱

دستور فرمائید به مجرد حمله هوایی از جانب كشور متجاوز عراق با كلیه سالحهای ضد هوایی موجود
در منطقه (توپ  ۳7و توپ  2۱و مسلسل كالیبر  )۳0از ورود هواپیمای عراق به داخل ایران جلوگیری بهعمل آید.
ف نزاجا -سرتیپ ظهیرنژاد
از طرف -سرهنگ وصالی
***
از -لشكر ۱2زرهی ر2

۱0۳۱

آنی

۳۱/۱/27

به -ت ف نزاجا مد عملیات

آگهی به -ف مركز عملیات تاكتیكی اروند -ف گد دژ فتی  2دزفول -ف تی  -۱2ف تی  ،۱7گروه رزمی
عینخوش پایگاه شماره  ۱و  ۱جهت هوشیاری و مراقبت و تحقیق.
]احتمال حمله هوایی به پاسگاه فكه و سمیده[
بنا بر گزارش هنگ ژاندارمری سوسنگرد و مستند به گزارش پاسگاه فكه ،شب جاری احتمال حمله
هوائی به پاسگاه فكه و سمیده گروهان موسیان از طریق كشور عراق بسیار زیاد است .مراتب جهت استحضار
و هرگونه اقدا به عرض میرسد.
سرهنگ ستاد ملکنژاد
***
از -گروه رزمی ۱7
به -منطقه عملیاتی فارس

۱0۲۱
۳۱/۱/27

]مشكالت گروه رزمی [57
بازگشت به شماره رمز ۳۱/۱/2۱ -۱۱2۲
 -۱یگانهای گروه رزمی مستقر در دوسلگ جزء یگانهای پشتیبانی آموزش بوده و طبق سوابق
موجود از ن ر عملیاتی و حاضر بكاری و وسائل تجهیزاتی طبقه  ۱و كارائی رزمی قابل قبول ندارد.
 -2طبق امریه نزاجا مدت مأموریت در خط نوار مرزی  ۱۳روز بوده كه این یگان بیش از  7۳روز در
منطقه عملیاتی میباشد و همین امر باعث ضعیف شدن روحیه پرسنل گردیده.

پیامها و دستورات ۱۲7/
 -۱بر اثر عوامل جوی شدید طوفان شن -ماسه ودرجه حرارت زیاد ،بیشتر وسائل و تجهیزات از كار
افتاده و احتیاج مبرمی به تعمیر و نگهداری دارد.
 -۱چون وسائل این یگان سالهای سال در اختیار دانشجویان و دانشآموزان دورههای مختلف آموزشی
بوده دستگاههای دید تیر از تن ی خارج و در اثر فرسودگی كارائی چندانی ندارند.
 -۳در اثر طوفانی بودن مدت مأموریت و گرمای طاقتفرسای  ۳۳درجه ،پرسنل خسته ،روحیه
ضعیف ،تعمیر وسائل و سطح استعفا و باز خریدی بام رفته و كارائی پرسنل بهعلت ماه مبارك رمضان و
روزهگرفتن پایین آمده است.
 -۲با عرض مراتب فوق مقرر فرمائید به تعویض این یگان به من ور تجدید قوا بام رفتن روحیه حاضر
بهكاری وسائل و تجهیزات اقدا مقتضی معمول تا در مأموریتهای بعدی از آمادگیهای بهتری برخوردار باشند.
ف گروه رزمی  -۱7سرگرد بقائی
***
از -ژاجا ،ركن2
به -سماجا ( ۱مركز فرماندهی)
رونوشت نزاجا (پست فرماندهی) (مد عملیات)

۱70۱/2۱/2۱70
۳۱/۱/27
ساعت ۱۲:۱۳

]گزارش اطالعاتی ژاندارمری[
برابر گزارش ناحیه ژاندارمری كرمانشاه مستند به گزارش گروهان دهلران
 -۱در مقابل چاه شماره  ۳كنار آبراه بوعصیب یک دستگاه ساختمان جدا احداث در فاصله حدود 700
متری میلههای فلزی ایران مشاهده شده كه در كنار همان ساختمان ،داخل سنگرهایی كه بشكل نعل
اسبی ساخته شده و دو دستگاه خودرو زرهی مجهز به توپهای  ۱0۲به چش میخورد .در فاصله ۳
كیلومتری شرق آن محل در كنار جاده مرزی آنها یک دستگاه ساختمان دیگر بهوجود آمده و در كنار آن
مجدداً سه دستگاه خودرو ن امی بوده كه تشخیص آن دقیقاً امكان نداشت .در مقابل پاسگاه چیالت ،نیروی
كشور عراق بهطور قابل مالح های تقویت شده و اخیراً پنچ كانال ارتباط زمینی ساخته شده كه مجهز به
تانک و خودرو و سالحهایی میباشد آنچه به چش مشاهده و قابل تشخیص است حدود  ۱۳دستگاهتانک و
نفربر زرهی مجهز به سالحهای سنگین دركن سو كیلومتری جنوب پاسگاه توپ و تانک و ماشینآمت
سنگین بخوبی مشهود است .در اطراف پاسگاه بخصوص كنار آنها  ۱دستگاه میباشد ،در جنوب پاسگاه
ساخته و بهوسیله خاك رویش پوشیده شده است .تعدادی از ن امیان آنان كه بهوسیله دوربین دیده شدهاند،
دارای چهرههای سیاه میباشند ،نشان میدهد افراد غیر عراقی در میان ارتش مشغول هستند .با توجه به
این كه در فاصله بین پاسگاه بیات تا رودخانه چنگوله در برابر پاسگاه شرطه و واحدهای ن امی مستقر در
نوار مرز تنها یک پاسگاه ژاندارمری چیالت وجود دارد .در حال حاضر نیاز فوری به سالحهای سنگین
حداكثر  ۱دستگاه خمپارهانداز  ۱20و توپهای  ۱0۲دارد.
ر ستاد ژاجا -سرتیپ مالک
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۱0۲2

از -لشكر ۱2زرهی

۳۱/۱/27

به -ت ف نزاجا
]وضعیت تیپ57زرهی[

ساعت مخابره ۱2:00

بهعرض میرساند تیپ ۱7زرهی كه از مركز زرهی از تاریخ  ۳۱/2/۱0زیر امر لشكر ۱2قرار گرفته بود
ه اكنون از تیپ فقط یک گروه رزمی شامل یک گردان تانک و یک گروهان پیاده و یک آتشبار ۱۳۳

كه

در منطقه دوسلک مستقر است زیر امر باقیمانده و بقیه از زیر امر رها شدهاند و چنین طرحریزی شده كه
پرسنل این گروه هر  ۱۳روز یک بار وسیله مركز زرهی تعویض شوند .ولی از آنجائیكه این یگان یک یگان،
آموزشی بوده و كمتر به این قبیل مأموریتهای رزمی اعزا شدهاند مرتباً هرچند روز یک بار گزارشاتی كه
یک نمونه آن به پیوست بهعرض میرسد ،مبنی بر عد روحیه پرسنل ،عد كارایی و عد حاضر بكاری
وسایل و تجهیزات و عد آمادگی رزمی به لشكر ارسال میدارند و یا نمایندگان آنها در لشكر حضور پیدا
میكنند .مستدعی است تا وض نامطلوبی به وجود نیامده در مورد تعویض این یگان وسیله مركز زرهی یا
یگان دیگری اقدا مقتضی معمول گردد.
سرهنگ ملکنژاد
***
از -ستاد لشكر ۱2زرهی ركن سو

۱0۲۱

به -فرماندهی توپخانه لشكر

۳۱/۱/2۱

آگهی -تیمسار فرماندهی نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات ،مد عملیاتبهمن ور استحضار:
]درخواست توپ  37مم[
با توجه به موقعیت حساس منطقه و امریه شماره  ۳۱/۱/2۳ -۱2۲۱نزاجا كه احتمال خطر حمله
هوایی زیاد است و ه اكنون گروه رزمی تیپ 2مستقر در عینخوش ،گروه رزمی تیپ ۱مستقر در ارتفاعات
اماكبر و گروه رزمی  ۱7مستقر در دوسلک فاقد پدافند هوایی هستند ،لاا دستور فرمائید آتشبار پدافندی
هوایی آماده و به هر گروه رزمی دو قبضه توپ ۳7

پدافند هوایی اعزا دارند.نتیجه اجرای امر را به لشكر

گزارش نمائید.
سرپرست لشكر -۱2سرهنگ ملکنژاد
***
از -نزاجا (عملیات)
به -سماجا ،ر ،۱مركز فرماندهی

۲02/02/۲/27۱
۳۱/۱/2۱

]مشكالت پرسنل تأسیسات نفتی[
بازگشت به شماره ۳۱/۱/۱۱ -۳/۱70۱/2۱/0۱/۲2۳

ساعت 2۱:۱۳

پیامها و دستورات ۱۲۱/
در اجرای امریه بازگشتی فوق لشكر ۱2به تیپ 2زرهی و گروه رزمی  ۱7ابالغ نموده كه به اعزا
نیروی مناسب و اجرای گشتزنی مداو و برقراری پستهای دیدهبانی در روز و پستهای استراقسم در شب
تأمین تأسیسات نفتی را برقرار نمایند .ضمناً در گروه رزمی  ۱7گزارش نموده ضمن تماسی كه با پرسنل
شركت حفاری در منطقه بهعمل آورده است ،كارگران اظهار میدارند كه پرسنل شركت بهعلت كمبود مزد و
مزایای بازنشستگی و بیمه دست از كار كشیده اند و تا برقراری مزایای فوق به سركار نخواهند رفت و تعطیل
كار شركت نفت بهخاطر تأمین محل كار نبوده است .مراتب اسستحضاراً بهعرض میرسد.
ف نزاجا -سرتیپ ظهیرنژاد
از طرف افسر مداومتكار -سرهنگ 2ستاد محمدی
***
۲02/02/۲/2۱۱

از -نزاجا ،معاونت اطالعات و عملیات (مد عملیات)

۳۱/۱/2۱

به -لشكر ۱2زرهی
]مسئولیت سرپرستی لشكر[12

سركار سرهنگ ملکنژاد معاون لشكر ۱2زرهی تا رف سوءظن از فرمانده لشكر (سركار سرهنگ
فرزانه) فرماندهی لشكر را بهعهده داشته باشید.
ف نزاجا -سرتیپ ظهیرنژاد
از طرف -سرگرد كاظمیان
***
از -نزاجا ،معاونت اطالعات و عملیات (مد عملیات) تلفنی ،چكیده گفتگو
به -سماجا ر ۱مركز فرماندهی

۲0۱-02-۲-2۱۱
۳۱/۱/۱0

]تقویت پاسگاه بیات[
برابر گزارش لشكر ۱2گروه رزمی مستقر در عینخوش یک دسته پیاده تقویت شده به پاسگاه
ژاندارمری بیات اعزا كه مورد نیاز نبود .و از طریق ژاندار مرزی موسیان برگشت داده شده است .مراتب
جهت استحضار بهعرض میرسد.
ف نزاجا-سرتیپ ظهیرنژاد
از طرف -سرهنگ ستاد وصالی
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خیلی محرمانه
از -لشكر ۱2زرهی ،ر۱

۱۱۱۱

خیلی فوری

۳۱/۱/۱0

به -ت ف نزاجا ،مد عملیات
]عزام یک دسته پیاده تقویت شده به پاسگاه بیات[
پیرو شماره ۳۱/۱/20 -20۱/۱۱/۱۱77

طبق گزارش گروه رزمی عینخوش یک دسته پیاده تقویت شده به پاسگاه بیات اعزا كه مورد نیاز
نبوده و از طریق ژاندارمری موسیان برگشت داده شده است.
به جای فرمانده لشكر ۱2زرهی -سرهنگ ملکنژاد
***
از -لشكر ۱2زرهی ر۱

۱۱۳۱

تلفنی

۳۱/۱/۱0

به -ت ف نزاجا ،مد عملیات
]درخواست مجوز تعویض یگانهای مستقر در ارتفاعات اهللاکبر[
پیرو شماره ۳۱/۱/2۳ -۱00۱
بازگشت ۳۱/۱/2۱ -۱2۱۱

تیپ ۱زرهی گزارش نموده است كه در ن ر دارد گردان  ۱۱۳پیاده زرهی و گروهان تانک مستقر در
ارتفاعات اماكبر را در تاریخ  ۳۱/۳/۱با گردان  ۱00پیاده مكانیزه و یک گروهان تانک از گردان  2۲۱تعویض
نماید .استدعا دارد مجوز تعویض یگانهای فوق را امر به ابالغ فرمائید.
بهجای فرمانده لشكر ۱2زرهی -سرهنگ ملکنژاد
***
از -سماجا  ۱،مركز فرماندهی
به -نزاجا
]بهرهبرداری از چاههای نفت منطقه دهلران[

تلفنی

۱0/۱70۱/2۱/0۳/2۱۱۱
۳۱/۳/۱
ساعت۱۱:2۱ :

برابر اعال وزارت نفت در رابطه با مخازن مشترك ما با كشور عراق اكنون یكی از چاههای منطقه
دهلران آماده بهرهبرداری است و كاركنان متعهد صنعت نفت نیز در حال آمادهباش هستند.
اگر به طریقی ستاد مشترك پوشش حفاظتی این گروه از كاركنان در مرز را حفظ نماید،میتوان
روزانه حدود  20000بشكه نفت سنگین استخراج نمود .چون مخزن مشترك است هر روز كه استخراج به
عقب افتد ،تقریباً همین مقدار نفت از ذخائر ما با توجه به استخراج عراق كاسته میشود .مراتب جهت آگاهی
اعال  ،ضمناً ستاد مشترك با ن ر مقا وزیر نفت در مورد برقراری تأمین حفاظت كاركنان نفت هماهنگی
دارد .دستور فرمایید سریعاً اعال دارند نزاجا ،چه امكاناتی میتوانددر اختیار وزارت نفت قرار دهد.
جانشین سماجا -سرتیپ فالحی

پیامها و دستورات ۱7۱/
از -لشكر ۱2زرهی

۱۱7۱

به -ت ف نزاجا ،مد عملیات

۳۱/۳/۱

]دسته مخابرات تیپ 2زرهی[
تیپ2زرهی دزفول گزارش نموده است كه بهوجود دسته مخابرات مأموریه تیپ نیازی ندارد .لاا
دستور داده شد دسته مزبور به اهواز مراجعت و به گردان متبوعه ملحق گردد.
سرهنگ ملکنژاد
***
۳/۱70۱/2۱/0۱/۲۱۱

از -سماجا  ،۱مركز فرماندهی

۳۱/۳/2

به -نزاجا ،مد عملیات
]تیراندازی به سمت پاسگاه طالیه قدیم[

ساعت0۱:00 :

برابر گزارش ژاجا مستتند به اعال ناحیه ژ خوزستان و هنگ ژاندارمری سوسنگرد ،در ساعت 0۱00
روز  ۳۱/۳/۱كه اكیپ گشتزنی پاسگاه طالیه قدی گروهان هوزگان در بین میلههای مرزی  ۱۱/۱و ۱۱/2
كه از زمان سیل خوزستان تاكنون زیر آب بوده و اخیراً خشک شده چند خانه گلی برخورد كه جهت
شناسائی به سوی خانههای مزبور عزیمت میكند در حدود  ۱00متری خانهها به طور ناگهانی از سوی چند
نفر ملبس به لباس ن امی عراقی به طرف آنان تیراندازی و مأمورین نیز متقابالً به آتش آنان پاسخ گفتهاند
كه در نتیجه عوامل عراقی مجبور به عقبنشینی میگردند ،جیپ حامل مأمورین از كار افتاده ولی خسارت
جانی وارد نشده است .مراتب جهت آگاهی اعال میگردد.
جانشین رسماجا -سرتیپ فالحی
***
از -سماجا  ۱مركز فرماندهی
به -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات
]نیروهای عراقی در مقابل پاسگاه طالیه قدیم[

تلفنی

۳/۱70۱/2۱/0۱/۲7۱
۳۱/۳/2
ساعت 07:20

برابر گزارش ژاجا مستند به اعال هنگ ژاندارمری سوسنگرد و گروهان ژاندارمری هوزگان (هویزه) و
پاسگاه طالیه قدی در بازدیدی كه توسط مأمورین پاسگاه نوار مرزی بهعمل آمد مشاهده گردید در نزدیكی
میلههای مرزی  -۱۱ -2و  ۱۱ -۱و تپهای در حدود سه كیلومتری مرز ،نیروهای عراقی با تجهیزات كامل
مستقر گردیدند كه ضمن تقویت پاسگاه ماكور دستورات مراقبتی و آمادگی كامل به گروهان هوزگان صادر
و هرگونه نقل و انتقامت نیروهای عراقی را زیر ن ر گرفته و چگونگی را بهموق گزارش نمایند .مراتب جهت
آگاهی و اقدا مقتضی اعال میگردد.
ج رسماجا -سرتیپ فالحی

 /۱72طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
از -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات
به -گیرندگان مراجعه شود
]مدت مأموریت یگانهای اعزامی به غرب[
الف -از تاریخ این امریه تا اول آبان ماه مدت مأموریت یگانهایی كه تحت هر عنوان به منطقه غرب
كشور اعزا میگردند بهشرح زیر تعیین و ابالغ میگردد.
ب-یگانهایی كه به مناطق استحفاظی لشكر  ( ۱۱ -2۱ -۲۱مرز بازرگان تا دهلران) اعزا میگردند،
مأموریت سه ماه خواهد بود .تاریخ و نحوه تعویض بهوسیله نیروی زمینی ابالغ میگردد
پ-یگانهایی كه به منطقه استحفاظی لشكر ۱2زرهی از دهلران تا اروند كنار اعزا میگردند ،مدت
مأموریت  ۱۳روز خواهد بود .چنانچه تعویض بهوسیله یگان اعزا كننده قبلی انجا شود ،فقط پرسنل تعو
یض می شود و تجهیزات و سایر نیازمندیهایی كه در این دوره مأموریت مورد نیاز میباشد ،با پرسنل باید
اعزا گردد ،در غیر این صورت یگان بهطور كلی با وسایل و تجهیزات با یگانی كه نیروی زمینی تعیین
خواهد نمود تعویض خواهد شد.
ت -مدت مأموریت یگانهای تابعه لشكر  ۱2 -۱۱ -2۱ -۲۱كه در منطقه عملیاتی و استحفاظی
گسترش دارند با ن ر و تدبیر لشكر خواهد بود.بهطوری كه در استعداد یگانهای تعویض كننده تغییری داده
نشود ،مگر با پیشنهاد لشكر و تصویب نزاجا و تاریخ تعویض حداقل  ۱۱ساعت قبل باید به نزاجا گزارش گردد.
ث -مراتب فوق شامل یگانهایی كه در حال حاضر در مأموریت میباشند میگردد و فرماندهان باید
پرسنل را كامالً توجیه نمایند.
ج -بهمن ور بام بردن روحیه پرسنل و رف

مشكالت آنها ،فرماندهان یگانهای مأمور میتوانند با

توجه به وضعیت منطقه و هماهنگی با واحد زیر امر گیرنده با یک برنامه من

و مشخص تعدادی از پرسنل

را كه در اجرای مأموریت واگااری و آمادگی رزمی یگان تأثیر خواهد داشت به مرخصیهای كوتاه مدت
حداكثر یک هفته (برای مأموریتهای سه ماهه)ة و  ۳روز (برای مأموریتهای  ۱۳روزه) اعزا نمایند.
چ -موارد استثنایی بهطور جداگانه ابالغ میگردد.
ح -مدت مأموریت رسدهای آمادی و تعمیر و نگهداری و خدمات پادگانی و پرسنلی كه جهت انجا
مأموریتهای مخصوصی اعزا میشوند از روش فوق مستثنی خواهد بود.
ف نزاجا -سرتیپ ظهیرنژاد

پیامها و دستورات ۱7۱/
خیلی محرمانه
۱۱۱۱

از -ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

۱۱۳۱/۳/2

به -تیمسار فرماندهی نزاجا ،مد عملیات
]تعویض پرسنل آتشبار  973مم[
برابر گزارش مركز عملیاتی اروند پرسنل آتشبار دو گردان  ۱۱7توپخانه ۱7۳

در تاریخ

 ۱۱۳۱/۱/20به وسیله دو دستگاه اتوبوس از شهرضا به خرمشهر وارد و پرسنل آتشبار سو همین یگان را در
عرایض تعویض و در تاریخ  ۱۱۳۱/۳/۱بهوسیله قطار مراجعت نمودند.
سرهنگ ستاد ملکنژاد
***
خیلی محرمانه
از -لشكر ۱2زرهی ،ر۱

خیلی فوری

به -ت ف نزاجا مد عملیات

۱2۱۳
۳۱/۳/2

]نیروهای عراقی در مقابل سومار[
برابر رمز شماره  ۳۱/۳/2 -2/۱۱0۱/۱2/۱۱۱معاونت عملیات نیروی هوایی مستند به گزارش
ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران و گزارش پایگاه نفت شهر ،نیروهای عراقی در مقابل سومار در حد یک
لشكر میباشد و گروهان مزبور احتیاج به تقویت نیروی ارتش دارد .ضمناً به پایگاه وحدتی دستور داده شد
بهوسیله بیسی با اهواز و مهران تماس حاصل نموده و ابالغ شد كه آمادگی مز بهمن ور حركت افسر ناظر
به سومار را داشته باشند.استدعا میشود مقرر فرمائید صحت و سق موضوع را به لشكر امر به ابالغ فرمایند.
بهجای ف لشكر -۱2سرهنگ ملکنژاد
***
از -لشكر ۱2زرهی ،ر۱

۱2۱7

به -ت ف نزاجا ،مد عملیات

۳۱/۳/2

]حفاظت چاههای نفت[
بازگشت به تلفنگرا شماره ۳۱/۳/2 -۲02/02/۲/۱
حفاظت چاههای نفت از وظایف ژاندارمری منطقه میباشد .برای لشكر اجرای این مأموریت مقدور
نیست .مقرر فرمائید مأموریت به ناحیه ژاندارمری ابالغ گردد.
بهجای ف لشكر -۱2سرهنگ ملکنژاد

 /۱7۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
۲02 -02 -۲ -۱۱

از -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۳۱/۳/۱

به -ف لشكر ۱2زرهی اهواز
]دریافت وسایل امانی واگذاری به سپاه[
پیرو شماره ۳۱/۱/2۳ -۲02 -02 -۲ -2۲2
و بازگشت به رمز شماره ۳۱/۱/۱۱ -۱۱۲7

دستور فرم ائید هرچه زودتر وسایل واگااری امانی لشكر به سپاه پاسداران را دریافت نموده و به سپاه
پاسداران ابالغ نمایند كه وسایل مزبور از تجهیزات و سالح سازمانی لشكر میباشد و نمیبایستی از اختیار
یگان خارج گردد .در صورتی كه سپاه پاسداران سالح و تجهیزات اضافی نیاز داشته باشد ،میبایستی از
طریق ستاد مركزی سپاهیان پاسدار در تهران درخواست گردد ،تا چنانچه نیروی زمینی در مخازن خود
موجود داشته باشد تحویل نماید.
سرتیپ ظهیرنژاد
***
۲02/02/۲/22

از -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

۳۱/۳/۳

به -لشكر۱2
]تكلیف پرسنل تیپ[2
بازگشت به شماره ۱۱۳۱/۱/۱ -20۱ -۱۱ -۱7۱

چون در حال حاضر تعدادی از پرسنل تیپ 2زرهی مته شدهاند ،لاا تا تعیین تكلیف نامبردگان تأمل
شود سپس مجدداً پیگیری نمایند تا اقدا گردد.
***
خیلی محرمانه
از -ستاد لشكر ۱2زرهی ،ر۱

۱2۱۳

به -ت ف نزاجا

۳۱/۳/۳

]درخواست گروه رزمی [57
 -۱در اجرای امریه تلفنگرا شماره  ۳۱/۱/۱۱ -۲02/02/۲/2۱۱تعداد  2نفر افسر  ۱7نفر درجهدار و
 ۱۲نفر سرباز  2دستگاه تانک یک دستگاه نفربر شنیدار ،یک دستگاه نفربر حامل خمپارهانداز ۱20
قبضه تفنگ ۱0۲

و یک

از تاریخ  ۳۱/۱/۱۱از گروه رزمی  ۱7بهمن ور تقویت پاسگاه فكه اعزا و مستقر

گردیده است.
 -2در تاریخ  ۳۱/۳/۱بهوسیله معاون گروه رزمی  ۱7و رئیس ركن دو مربوطه از منطقه شناسایی
بهعمل آمده كه آرامش برقرار و هیچگونه فعالیتی از طرف دشمن مشاهده نمیشود .بنابر این گروه رزمی

پیامها و دستورات ۱7۳/
نامبرده تقاضا دارد بهمن ور حفظ قدرت جسمانی پرسنل و جلوگیری از هرگونه تحریكات مرزی عناصر و
وسایل اعزامی به فكه مراجعت و به گروه رزمی ملحق گردد .استدعا میشود ن ریه عالی را امر به ابالغ
فرمایند .
سرهنگ ستاد ملکنژاد
***
محرمانه
از -ستاد لشكر ۱2زرهی

۱۱۱7

به -ت ف نزاجا

۳۱/۳/۲

]درخواست مجوز تعویض یگانهای عینخوش و موسیان[
تیپ 2زرهی در ن ر دارد در تاریخ  ۳۱/۳/۱۲گروه رزمی شامل گردان  207تانک و گروهان دو
گردان  ۱0۳پیاده مكانیزه و آتشبار دو گردان  ۱20توپخانه را كه مدت چهار ماه است در مأموریت
عینخوش و موسیان بهسر میبرد با گردان  2۳۲تانک و گروهان سو گردان  ۱0۳پیاده مكانیزه و آتشبار
یك گردان  ۱20توپخانه تعویض نماید .مقرر فرمائید مجوز تعویض یگانهای فوق را به لشكر ابالغ فرمایند.
سرهنگ ستاد ملکنژاد
***
از -ستاد لشكر ۱2زرهی ۱۱0۳
به -ت ف نزاجا ،اطالعات

۳۱/۳/۲

]تیراندازی پاسداران به پاسگاه ،سوبله عراق و گزارش ژاندرمری[
برابر گزارش واصله از هنگ سوسنگرد تعدادی از پاسداران كه در پاسگاه خرابه مستقر میباشند ،صبح
روز  ۳۱/۳/۳با سالح سنگین به پاسگاه سوبله ایران وارد و در مقابل پاسگاه سوبله عراق مستقر و با همان
سالح شروع به تیراندازی به سمت پاسگاه عراق مینمایند كه در نتیجه درگیری بین پاسداران و مأمورین
عراقی بهوجود می آید كه بالفاصله فرمانده پاسگاه سپس فرمانده گروهان بستان با مأمور كافی بهمن ور
پشتیبانی از آنان به محل عزیمت مینمایند .فرمانده گروهان گزارش مینماید كه پاسداران عالوه بر اینكه در
مورد مأموریت و عملیات مربوطه با گروهان هماهنگی ننموده ،از دادن هر گونه پاسخ ه به آنان خودداری
میكنند .در نتیجه عملیات آنان باعث تحریک قوای ن امی عراق و ایجاد تشنج در مرز میگردد .حال اینكه
ژاندارمری هیچگونه درخواست كمكی از آنان و یا مرج دیگری ننموده و پس از خاتمه عملیات و مراجعت
پاسداران ،مأمورین ژاندارمری هستند كه بایستی جواب بدهند .مقرر فرمائید ترتیبی اتخاذ گردد كه عملیات
نیروها هماهنگ با ه باشند تا وقفهای در اجرای مأموریت حاصل نشود.
سرهنگ ستاد ملکنژاد

 /۱7۲طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
از -سماجا  ،۱مركز فرماندهی

تلفنی

۳/۱70۱/2۱/0۱/70۱
۳۱/۳/۲

به -نزاجا (مد عملیات)
]تیراندازی شدید به پاسگاه سوبله[2

برابر گزارش ژاجا مستند به گزارش هنگ ژاندارمری سوسنگرد ،واحدهای عراقی از ساعت  0۱:۱0روز
 ۳۱/۳/۲با سالحهای سنگین ،پاسگاه سوبله ایران را زیر آتش قرار دادهاند .دستور مقاومت شدید به واحدهای
درگیر داده شد.
ژاجا تقاضای اعزا یک واحد زرهی از تیپ زرهی دشتآزادگان را نموده است دستور فرمائید در این
مورد ن ریه اعال دارند.
ج رسماجا -سرتیپ فالحی
***
۱۱۳۳

از -ژاجا

۳۱/۳/۲

به -سماجا مركز فرماندهی
موضوع :چاههای نفت منطقه موسیان

ناحیه ژاندارمری كرمانشاه گزارش نموده است ،ن ر به اینكه چهار حلقه چاه نفت و یک دستگاه یونیت
واق در منطقه مرزی موسیان از اهمیت خاصی برخوردار است و با یک دسته ژاندار موجود ،حفاظت آن به
طور موثر و اطمینان بخش عملی نیست ،بهتر است حفاظت چاهها را یگانهای ارتش به عهده گیرند .مراتب
جهت آگاهی و اتخاذ تدابیر مقتضی اعال میگردد.
فرمانده ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران -سرتیپ ظهیرنژاد
از سوی -سرتیپ مالک
***
از -نزاجا (عملیات)
به -ت ف ژاجا

تلفنی

۲02/02/۲/۱0
۳۱/۳/۲

]حفاظت تأسیسات نفت منطقه دهلران[
برابر گزارش نفت در رابطه با مخازن مشترك با عراق ،چاههای منطقه دهلران آماده بهرهبرداری است.
كاركنان متعهد شركت نفت آماده هستند كه چنانچه پوشش حفاظتی این گروه در مرز حفظ شود ،روزانه
 20000بشكه نفت استخراج نمایند .هر روز كه استخراج به عقب بیفتد تقریباً همین مقدار نفت از ذخائر با
توجه به استخراج عراق كاسته میشود .مراتب به عرض ت ف نزاجا رسید مقرر فرمودند یک نفر افسر از
نیروی زمینی و یک افسر از ژاندارمری به محل عزیمت و با نمایندگان واجد صالحیت (ف لشكر -فرمانده
ژاندارمری) تأ سیسات نفت را بازدید نموده و نیروهای مز را برای حفاظت كامل این تأسیسات كه دولت

پیامها و دستورات ۱77/
بتواند بهرهبرداری نماید (ن یر كشور مقابل) برآورد نمایند تا بتوان یک نیروی مرتب از زمینی و ژاندارمری
تحت یک فرماندهی واحد در منطقه به وجود آید .دستور فرمایند یک نفر افسر سریعاً معرفی تا نامبرده با
نماینده عملیات نیرو به منطقه اعزا گردند.
معاون عملیات و اطالعات -سرهنگ سپهر
***
۲02/02/۲/2۱

از -نزاجا (مد عملیات)

۳۱/۳/۲

به -ف لشكر۱2
]سانحه هواپیمای اف [3

در كمیسیونی كه در مورخه  ۳۱/۳/۱در سماجا در مورد سانحه هواپیما اف  ۳تشكیل گردید ،نماینده
نیروی هوائی ضمن بازرسی كه در محل از نیروهای درگیر بهعمل آورده بود ،مطالبی در مورد هماهنگی در
امور ارتباط پروازی بین یگانها اظهار نمود كه به من ور جلوگیری از بروز هر نوع حادثه هوائی مانند سانحه
هواپیمای اف  ۳كه در مورخه  ۳۱/۱/۱به وقوع پیوسته است ،دستور فرمائید در اسرع وقت كمیسیونی در
ستاد آن لشكر با شركت رئیس ر ۱لشكر و افسر عملیات پایگاه چهار نهاجا -هوانیروز ،سپاه پاسداران منطقه
و سایر پرسنل ذینف (نماینده برج مراقبت هواپیمائی كشوری) در فرودگاههای آبادان و اهوازتشكیل و در
مورد هماهنگی های مز در مورد ارتباط پروازی و رف مشكالت و نارسائیهای مربوط بررسی و نتیجه را
گزارش نمایند.
ف نزاجا -سرتیپ ظهیرنژاد
از طرف -سرهنگ ستاد سپهر
***
از -ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

۱۱۱۳

به -ت ف نزاجا ،مد عملیات

۳۱/۳/۲

]تعویض پرسنل آتشبار  951مم[
پرسنل آتشبار تقویت شده ۱۱0

مستقر در قصبه در تاریخ  ۳۱/۱/۱۱بهوسیله پرسنل مشابه اعزامی

از گروه  22توپخانه تقویت گردیدند.
سرهنگ ستاد ملکنژاد

 /۱7۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
خیلی محرمانه
از -ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

۱۱۱۱

به -ت ف نزاجا ،مد عملیات

۳۱/۳/۲

]تعویض یگانهای ارتفاعات اهللاکبر[
بازگشت ۳۱/۳/۱ -۱۳۱2
درتاریخ  ۳۱/۳/۳گردان  ۱00پیاده مكانیزه و گروهان دو گردان  2۲۱تانک در ارتفاعات اماكبر
مستقر و گردان  ۱۱۳پیاده مكانیزه و گروهان دو  2۱۱تانک به پادگان دشت آزادگان مراجعت نمودند.
سرهنگ ستاد ملکنژاد
***
خیلی محرمانه
از -ستاد لشكر ۱2زرهی

۱۱۱۱

به -ت ف نزاجا ،مد عملیات

۳۱/۳/۲

]درخواست مجوز تعویض یگانها[
در ن ر است در تاریخ  ۳۱/۳/۱۳گردان  ۱۲۳پیاده مكانیزه و گروهان  2گردان  2۲۱تانک بهمن ور
تعویض گردان  ۱2۱پیاده زرهی و گروهان یك تانک گردان  2۱2تانک كه از تاریخ  ۳۱/2/2۱در مأموریت
حمیدیه و شلمچه بهسر میبرند به آن محل اعزا گردند .مقرر فرمائید مجوز تعویض یگانهای نامبرده را ابالغ
فرمایند.
سرهنگ ستاد ملکنژاد
***
از -لشكر ۱2زرهی ،ر۱

۱۱02

به -ت ف نزاجا ،مد عملیات

۳۱/۳/۲

موضوع -درگیری مرزی
پیرو شماره ۳۱/۳/۲ -۱۱0۳
گزارش بعدی گروهان بستان گویا است كه افراد سپاه پاسداران از جلوی پاسگاه سوبله ایران به داخل
پاسگاه رفته و به اتفاق افراد پاسگاه بر سنگرها در حال تیراندازی میباشند .در اثر تیراندازی پاسداران وض
نقل و انتقامت نیروهای مرزی عراق غیر عادی است و گروهان ژاندارمری بهمن ور پشتیبانی تقاضای افراد
كمكی با سالح سنگین را نموده است كه یک گروه كمكی از هنگ ژاندارمری به آن گروهان اعزا گردیده
و تقاضا نموده ن ر به اینكه احتمال گسترش عملیات در نوار مرزی میرود ،نسبت به اعزا یک واحد رزمی

پیامها و دستورات ۱7۱/
بهمن ور پشتیبانی از ای مرزی به گروهان بستان اقدا شود .ضمناً از طریق لشكر به تیپ ۱دشتآزادگان دستور
داده شد آمادگی مقابله با هرگونه خطر احتمالی و تجاوز نیروی متجاوز را داشته باشد.
سرهنگ زرهی ستاد ملکنژاد
***
۳/۱70۱/2۱/0۱/722

از -سماجا  ،۱مركز فرماندهی

۳۱/۳/7

به -نزاجا (عملیات و اطالعات -مد عملیات)
]ایجاد درگیری بهوسیله سپاه و ترک صحنه[
پیرو شماره  ۲0۲/0۱/۱0۲/۱۱ژاجا۳۱/۳/۲ -

برابر اعال ژاجا با توجه به اینكه پاسداران انقالب پس از ایجاد درگیری صحنه عملیات را ترك و از
پاسگاه خارج میگردند ،لكن در اثر پاسخ مأمورین ژاجا به آتش مهاجمین قسمتی از پاسگاه سوبله عراق
منهد و به نیروی عراقی نیز تلفاتی وارد شده و این درگیری در ساعت  ۱۱:۱0روز  ۳۱/۳/۲بدون وارد شدن
تلفات و خسارت به نیروی خودی خاتمه پایرفته و با وجود اینكه مأمورین عراقی ای خود را تقویت نمودهاند
ناحیه تقاضای واحد كمكی برای پاسگاه سوبله را نموده و اضافه نموده است كه در حال حاضر وض منطقه و
نوار مرزی آرا و عادی میباشد .مراتب جهت آگهی و پیشبینی مز اعال میگردد.
ج سماجا -سرتیپ فالحی
***
تلفنی
از -سماجا ( ۱مركز فرماندهی)
به -نهاجا

۳۱/۳/7

]گزارش اطالعاتی ژاندارمری از کشور عراق[
گزارش واصله از ژاندارمری حاكیاست:
 -۱در ساعت  2۱:00روز  ۳۱/۳/۲تعداد  2فروند جت جنگی كشور عراق در ارتفاع  20,000پا از
آسمان صالحآباد پرواز نموده است.
 -2در ساعت  20:۱۳روز  ۳۱/۳/7تعداد یک فروند هواپیمای كشور عراق به ارتفاع 20،000پا در
آسمان مهران كنجانچ دیده شده كه تعداد  ۲دستگاه خودرو كشور عراق از طرف روباطیه بهطرف پاسگاه
دوراجی در حركت بوده پس از توقف در پاسگاه مزبور یک دستگاه از انها بهطرف پاسگاه زالو آب حركت و
تعداد  20نفر ن امی پیاده نموده.
 -۱در ساعت  2۱:۱0روز  ۳۱/۳/7یک فروند هواپیمای كشور عراق بین ای رضاآباد و فرخآباد تجاوز و
بهطرف تپه  ۳00نخجیر پرواز كرده است.

 /۱۱0طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
 -۱در  ۱۳:00روز  ۳۱/۳/7تعداد  ۲نفر شبهن امی عراق مشغول سی كشی بین ای دوراجی و زالوآب
بودند.
-۳كشور عراق دست به نقل و انتقامت و تقویت گستردهای در نوار مرزی منطقه پاسگاههای هندله و
نخجبیر زده.
در ساعت  ۱۱۱0روز  ۳۱/۳/7یک ستون از ارتش عراق به طرف پاسگاه لجمه در حركت بوده و ارتش
عراق پاسگاههای كافی كاف و قلعه در را تقویت نموده است.مراتب جهت آگهی و اعال چگونگی بندهای  ۱و
 2و  ۱اعال میگردد.
جانشین سماجا -سرتیپ فالحی
***
خیلی محرمانه
۱۱۱۱

از -ستاد لشكر ۱2زرهی ركن سو  -عملیات

۳۱/۳/۱2

به -تیمسار فرماندهی نزاجا
]تعویض یگانهای ارتفاعات اهللاکبر[
بازگشت به رمز شماره ۳۱/۳/۱ -۱۳۱2
به استحضار میرساند:

 -۱گردان  ۱00پیاده مكانیزه در ساعت  0700روز  ۱۱۳۱/۳/۳به ارتفاعات اماكبر عزیمت و گردان
 ۱۱۳پیاده مكانیزه را تعویض نموده.
 -2گروهان دو گردان  2۲۱تانک نیز در همان تاریخ عزیمت و گروهان دو تانک گردان  2۱۱را در
ارتفاعات مزبور تعویض نمود.
 -۱یگانهای تعویض شونده به پادگان دشت آزادگان مراجعت و استقرار یافتهاند .مراتب استحضاراً
بهعرض میرسد.
سرپرست لشكر ۱2زرهی -سرهنگ ستاد ملکنژاد
***
از -سپاه پاسداران انقالب اسالمی خوزستان
۳۱/۳/۱2

به -فرماندهی لشكر ۱2زرهی خوزستان
موضوع -گردان مستقر در اهللاکبر
با درود فراوان

محترماً بهعرض میرساند كه با تحقیقات انجا شده و با ن رخواهی از نیروهای متخصص لشكری این
ستاد بدین نتیجه رسیده است كه گردان مستقر در اماكبر به علل مختلف ضرورت ابقاء در آن منطقه را ندارد.

پیامها و دستورات ۱۱۱/
ضمن درخواست ن ر آن مركز چنانچه آن مركز نیز بدین نتیجه رسیده باشد ،برادرانه درخواست
می شود كه به من ور جلوگیری از فرسایش این نیرو ،نیروهای ماكور را به نوار مرزی دشتآزادگان به
همراهی برادران پاسدار دملت بفرمائید.
شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی خوزستان
***
۱۱۱7

از -معاونت عملیات و اطالعات نزاجا (مد عملیات)

۳۱/۳/۱2

به -ف لشكر ۱2زرهی
]هماهنگی با تعویض[
بازگشت به رمز ۳۱/۳/۱2 -۱۱۱7

با تعویض یگانهایی كه در رمز بازگشتی فوق به آن اشاره شده موافقت حاصل است .دستور فرمائید
با هماهنگی استانداری و سپاه پاسداران اقدا و نتیجه را گزارش نمایند.
۳۱/۳/۱۱ . ۲02-02-۲-۲۱ف نزاجا -سرتیپ ظهیرنژاد
***
خیلی محرمانه
از -ستاد لشكر ۱2زرهی ۱۱۱7
۳۱/۳/۱2

به -تیمسار فرماندهی نزاجا -مد عملیات
]تعویض گروهان سوار زرهی[

لشكر در ن ر دارد در تاریخ  ۳۱/۳/2۱گروهان یك گردان  2۱۱سوار زرهی را با گروهان یك گردان
 22۱سوار زرهی تعویض نماید .مقرر فرمائید مجوز تعویض یگان فوق را به لشكر امر به ابالغ فرمایند.
سرپرست لشكر ۱2زرهی -سرهنگ ستاد ملکنژاد
***
از -ستاد لشكر ۱2زرهی

۱۳2۳

به -تیمسار فرماندهی نزاجا ،مد عملیات

۳۱/۱/۱۱

]تعویض پرسنل آتشبار  933مم[
 -۱پرسنل آتشبار عملیاتی ۱۳۳

گردان  ۱2۱توپخانه جمعی گروه  ۳۳توپخانه با پرسنل مشابه در

تاریخ  ۳۱/۳/۱2در دوسلک تعویض گردیدند.
 -2پرسنل تعویض شونده با وسیله اعزامی از اصفهان به گروه  ۳۳توپخانه مراجعت كردند .مراتب
استحضاراً بهعرض میرسد.
سرهنگ ستاد ملکنژاد

 /۱۱2طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
از -لشكر ۱2زرهی ر۱

۱۳۱7

به -ت ف نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات ،مد عملیات

۳۱/۳/۱۱

]تقویت پاسگاه فكه[
برابر گزارش ناحیه ژاندارمری خوزستان مستند به گزارش هنگ ژاندارمری سوسنگرد ،در ساعت
 ۱0:00روز  ۳۱/۳/۱تعداد هفده نفر از تیپ ۱7شیراز با یک قبضه اسلحه  ۱0۲و دو قبضه خمپارهانداز  ۱۱به
پاسگاه ژاندارمری فكه بهمن ور تقویت و پشتیبانی وارد گردیدهاند .مراتب استحضاراً بهعرض میرسد.
از طرف ف لشكر ۱2زرهی -سرهنگ ستاد ملکنژاد
***
۲02 -02 -۱۱7

از -قرارگاه  ۱منطقه عملیاتی فارس (ر)۱

۳۱/۳/۱۱

به -ت ف نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)
]گروه رزمی تیپ[57

چون تعویض پرسنل گروه رزمی تیپ ۱7با توجه به اینكه مدت قلیلی است انجا گرفته و همچنین
حمل وسایل از خوزستان به شیراز مدت مدیدی طول خواهد كشید و از طرفی كار خدمه روی تجهیزات غیر
سازمانی نتیجه مطلوب نخواهد داشت .پیشنهاد می شود یگان مزبور به شیراز مراجعت و از ن ر تعمیراتی و
سرویس و آموزش یگان را آماده تا چنانچه موارد ضروری پیش آید ،بتوانند بهنحو بهتری وارد عمل شوند.
زیرا توقف پرسنل و تجهیزات بهمدت زیاد در شرایط جوی خوزستان ،روحیه نفرات در سطح پایین قرار
خواهد گرفت و از طرفی تجهیزات در برابر آفتاب و شرایط جوی آسیب پایر میباشند.
ف ق  -۱ع فارس -سرهنگ ستاد گلشنی
***
محرمانه
از -لشكر ۱2زرهی /ركن سو
به -نزاجا -مدیریت عملیات

۳۱/۳/۱۳

]تعویض گروهانهای گردان دژ[
گروهان سو گردان  ۱۳۱دژ در تاریخ  ۳۱/۳/۱۱گروهان یك همین گردان را در كوشک تعویض و
یگان تعویض شونده به پادگان خرمشهر مراجعت نمود .استحضاراً به عرض میرسد.
سرهنگ ستاد ملکنژاد

پیامها و دستورات ۱۱۱/
خیلی محرمانه
۱۳۱۱

از -ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو  /عملیات

۳۱/۳/۱۲

به -تیمسار فرماندهی نزاجا /مد عملیات
آگهی به -ف گروه تی  ۱7زرهی
]یگانهای پدافند هوایی[

گردان  ۱۲۲پدافند هوایی با استفاده از كلیه امكانات موجود پرسنلی و وسایل توانسته ،است یک
آتشبار با چهار عراده توپ ۳7

،در فرودگاه اهواز ،دو عراده در تیپ ۱زرهی دشتآزادگان و دو عراده به

تیپ 2زرهی دزفول مأمور مستقر نماید.درحال حاضر گردان ۱۲۲پدافند قادر بهاعزا دور سد توپ بدانند هوایی
به موض تیپ ۱7نمیباشد .استدعا دارد مقرر فرمائید یک آتشبار 2۱

پدافند هوایی بهمنطقه اعزا تا در اختیار

تیپ ۱7زرهی گمارده شود.
سرهنگ ستاد ملکنژاد
***
از -سماجا  ،۱مركز فرماندهی

۳/۱70۱/2۱/0۱/7۱2

به -نزاجا ،مد عملیات

۱۱۳۱/۳/۱۱

]تقویت پاسگاه کیلومتر [23

ساعت ۱۱:00

برابر اعال ژاجا به استناد گزارش ناحیه ژاندارمری خوزستان ،پاسگاه تنومه عراق واق در مقابل
كیلومتر  2۳و گروهان خرمشهر با استع داد یک گردان تقویت و مواض سالحهای سنگین ایجاد نمودهاند.
بنابراین پاسگاه مرزی ایران در كیلومتر  2۳در موقعیت خطرناكی قرار گرفته و در صورت حمله بهجز دفاع،
اقدا دیگری نمیتواند بكند .لاا ضمن تقویت پاسگاه ماكور استعداد یک دسته از لشكر ۱2زرهی اهواز
بهشرح زیر تقاضای پشتیبانی گردیده است:
 -۱یک آتشبار از طریق لشكر در محل مستقر شود.
 -2نوار مرزی بهطول  20كیلومتر در طرفین پاسگاه كه در حال حاضر سی خاردار كشیده شده
است مین گااری گردد.
 -۱دو دستگاه نفربر زرهی در پاسگاه مستقر گردد ،دستور فرمائید نسبت به خواستههای ژاجا اقدا
مقتضی معمول نمایند.
جانشین رسماجا -سرتیپ فالحی

 /۱۱۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
۱۲۱7

از -ستاد لشكر ۱2زرهی ركن سو

۳۱/۳/۱۱

به -ت ف نزاجا مد عملیات
]تعویض یگانها[

در تاریخ  ۳۱/۱/۱۳گروهان سو گردان  ۱۲۳پیاده زرهی گروهان یك گردان  ۱2۱پیاده زرهی را در
شلمچه تعویض و گروهان یك  ۱2۱به پادگان مراجعت نمود .مراتب استحضاراً بهعرض میرسد.
سرهنگ ستاد ملکنژاد
***
از -لشكر ۱2زرهی ،ركن سو ۱۲۱۱
۳۱/۳/۱۱

به -ت ف نزاجا مدیریت عملیات
]تعویض یگانها پدافند هوایی[

برابر اعال ستاد عملیاتی اروند در ساعت  ۱۱:00روز  ۳۱/۳/۱۱آتشبار شیلكا مستقر در فرودگاه آبادان
بهوسیله آتشبار 2۱

پافند هوایی جمعی گردان  ۱07گروه  ۳۳توپخانه تعویض گردیده است .مراتب

استحضاراً بهعرض میرسد.
سرهنگ ستاد ملکنژاد
***
از -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)
به -ف ل ( ۱2عملیات)
]تقویت یگان کیلومتر [23

۲02/02/۲/۱0
۳۱/۳/۱۱
ساعت 2۱:2۳

برابر اعال سماجا مستند به گزارش ژاجا پاسگاه تنومه عراق واق در كیلومتر  2۳گروهان ژاندارمری
خرمشهر به استعداد یک گردان تقویت گردیده و مواض سالحهای سنگین نیز ایجاد و تهیه نمودهاند و
احتمال حمله وجود دارد ،دستور فرمائید مراتب را دقیقاً بررسی و چگونگی را گزارش و در صورت نیاز در
حدود امكانات گروهان ژاندارمری فوق را پشتیبانی نمایند.
ف نزاجا و سرپرست ژاجا -سرتیپ ظهیرنژاد

پیامها و دستورات ۱۱۳/
از -لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

۱۲۱۳

به -ت ف نزاجا ،مدیریت عملیات

۳۱/۳/۱۱

]تعویض یگان[
بازگشت به

۱۱۱0

۱۱۳۱/۳/۱

گروه رزمی ترانه در ساعت  ۱۲:00روز  ۳۱/۳/۱۲پس از تعویض با گروه رزمی افشین به سرباز خانه
مراجعت نمود .مراتب استحضاراً بهعرض میرسد.
سرهنگ ستاد ملکنژاد
***
۲02/02/۲/۱۱

از -نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات

۳۱/۳/۱۱

به -ف لشكر۱2
ارسال مشخصات ابالغ رمز

دستور فرمائید در مورد رمز شماره  ۱۱۳۱/۱/۱۱ -۱7۱۱كه در آن بهكلیه یگانهای تابعه لشكر ابالغ
شده است ،از تیراندازی به هواپیما خودداری نمایند ،بررسی نموده ،نا  ،نشان ،درجه ،گوینده پیا  ،زمان
ارسال و شماره آنرا كه از نیرو به آن لشكر ابالغ شده است گزارش نمایند.
ف نزاجا -سرتیپ ظهیرنژاد
***
از -ستاد لشكر ۱2زرهی ركن سو (عملیات)
به -ت ف نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

20۱/۱۱ -۱۱۱2
۳۱/۳/۱۱

موضوع -تقویت پاسگاه تنومه
بازگشت به شماره ۱۱۳۱/۳/۱۱ -۲02/02/۲/۱0
مقا عالی را آگاه میساز :
در اجرای امریه بازگشتی در ساعت  ۱0:۱0روز  ۳۱/۳/۱۲سرپرست ركن سو لشكر به اتفاق یک نفر
افسر از ركن دو لشكر در معیت نماینده سپاه پاسداران مستقر در ستاد عملیاتی بهوسیله یک فروند هلیكوپتر
از پاسگاه كیلومتر  2۳بازدید بهعمل آمد كه نتیجه مشاهدات آنان را بهشرح زیر به استحضار میرساند:
 -۱از پاسگاه كیلومتر  2۳بازدید یک نفر درجهدار در پاسگاه اظهار داشت كه یک دستگاه بلدوزر در
پاسگاه مقابل مشغول كندن سنگر میباشد كه با دوربین  7×۳0به مشاهده پاسگاه مقابل مبادرت
گردید ،ولی هیچگونه دستگاهی مشغول بهكار نبود و چیزی در آنجا وجود نداشت و با هلیكوپتر پرواز
و مشاهده گردید كه اطر اف پاسگاه عراق بجز جاده اسفالت سایر قسمتهای اطراف پاسگاه را آب فرا
گرفته و با دیدبانی كه از هوا انجا شد چیزی مشاهده نگردید.

 /۱۱۲طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
 -2مجدداً در ساعت  ۱۱:۱0از پاسگاه كیلومتر  2۳با هلیكوپتر بهطرف پاسگاه شلمچه پرواز شد ،در
پاسگاه شلمچه به اتفاق رئیس پاسگاه و یک نفر درجهدار عكاس از ناجا از پایگاه دریایی خرمشهر و آقای
افشار نماینده فرمانداری خرمشهر مجدداً پرواز و عكسبرداری شد ،فقط تعدادی چادر در پاسگاه شلمچه
نصب شده است كه بهمن ور تقویت پاسگاه مزبور لشكر ۱2زرهی یک گروهان كامل پیاده زرهی از گردان
 ۱۲۳زرهی در منطقه مستقر نموده است.
از طرف فرمانده لشكر ۱2زرهی -سرهنگ ستاد ملکنژاد
***
خیلی محرمانه
از -ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

۱70۱

به -فرماندهی تیپ 2زرهی دزفول

۳۱/۳/۱۱

رونوشت تیمسار فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران بهمن ور استحضار و ابالغ مراتب به ژاجا و
حراست كل وزارت نفت.
]گشتزنی در محدوده چاههای نفت دهلران[
 -۱برابر امریه  ۱۱۳۱/۳/۱۱ ۲02/02/۲/۱۱نزاجابه فرمانده گروه رزمی عینخوش طی رمز
۱۱۳۱/۳/۱۱ ۱0۱/۱۱/۱۱07
دستور داده شده تا ابالغ دستور بعدی روزانه در دو نوبت بهوسیله نفربر زرهی حداقل  2دستگاه بین
چاههای نفت دهلران به گشتزنی بپردازند.
 -2در اجرای اوامر نزاجا دستور فرمائید دستورات تكمیلی زیر را بهمورد اجرا بگاارند.
الف -تبدیل دو دستگاه نفربر به یک دسته پیاده مكانیزه.
ب -همكاری و هماهنگی با آقای مهندس انصاری یا شقاقی و بكار بردن نیروها در منطقه.
پ -هماهنگی با افسر ژاندارمری در منطقه /ستوان سوری.
 -۱اجرای امریه فوریت داشته و تأخیر در اجرای امر سبب به هدر رفتن  20هزار بشكه نفت در روز
خواهد بود.
سرهنگ ستاد ملکنژاد

پیامها و دستورات ۱۱7/
۳/۱70۱/2۱/0۱/7۱۱

از -سماجا  ،۱مركز فرماندهی
به -نزاجا ،مد عملیات

۳۱/۳/20

موضوع -خرابكاری ضد انقالب

ساعت ۱۱:۱۳

برابر اعال وزارت نفت به استناد گزارش رسیده از مناطق نفت خیز جنوب اینک كه با كوشش
نیروهای ن امی و ژاندارمری و لشكر ۱2زرهی اهواز از تاریخ  ۳۱/۳/20عملیات بهرهبرداری از چاههای شماره
 2و  ۳چشمه خوش و  2و  ۳دهلران آغاز گردیده و همچنین عملیات حفاری روی چاههای شماره ۱2و ۱۱و
۱۱و  ۱۳آغاز شده است ،ضد انقالب با ایجاد انفجارات پیدرپی مان از پیشرفت كار و فعالیت كاركنان
متعهد شركت نفت میگردد .دستور فرمائید نسبت به برقراری تأمین این خادمین نفت و جلوگیری از هر
نوع خرابكاری و اخالل در امر تولید اقدا مقتضی بهعمل آورند.
جانشین رسماجا -سرتیپ فالحی
***
خیلی محرمانه
۱7۱۱

از -ستاد لشكر ۱2زرهی ،ركن سوماقدا سری

۳۱/۳/2۱

به -ت ف نزاجا ،معاونت عملیات و اطالعات -مد عملیات
]حفاظت مناطق نفتخیز دهلران[
پیرو شماره

۱70۱

۱۱۳۱/۳/۱۱

 -۱در اجرای امریه شماره  ۳۱/۳/۱۱/۲02/02/۲/۱۱نزاجا سه دستگاه نفربر با خدمه و مهمات و وسایل
زیست به پاسگاه بیات اعزا گردیده است.
 -2پس از پیگیری های مداومی كه توسط گروه اعزامی از نزاجا و ژاجا و حراست وزارت نفت و
هماهنگیبا حراست مناطق نفت خیز اقدامات زیر انجا گرفته است.
الف -لشكر ۱2زرهی با اعزا یک دسته پوشش استحفاظی برای مناطق نفت خیز دهلران تأمین
نموده است.
ب -از تاریخ  ۳۱/۳/20عملیات بهره برداری از چاههای شماره  2و  ۳چشمه خوش و چاههای
شماره  2و  ۳دهلران كه در روی مخزن نفتی مشترك با عراق هستند با بهرهبرداری با حجمی در
حدود  ۱۳000بشكه در روز آغاز گردید.
پ -همچنین عملیات حفاری در روی چاههای شماره ۱2و ۱۱و ۱۱و  ۱۳كه مدتها بهعلت عد
امنیت متوقف شده بود ،در همین تاریخ انجا گرفت .به استحضار میرساند كه آقای محمدجواد
تندگویان نیز مراتب را طی تلفنگرا به آقای وزیر نفت و آقایان معاون وزارت نفت و سرپرست اكتشاف
و تولید وزارت نفت و ریاست اداره كل حراست وزارت نفت ،ضمن قدردانی از همكاری نمایندگان نیرو
لشكر ۱2زرهی گزارش نموده است.
فرمانده لشكر ۱2زرهی -سرهنگ ستاد ملکنژاد

 /۱۱۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
۲02 -02 -۲ -۱۱

از -نزاجا ،مد عملیات

۱۱۳۱/۳/22

به -سماجا  ۱مركز فرماندهی
موضوع -چاههای نفت موسیان

بازگشت به شمارههای  .۱0-۱70۱ -2۱ -0۳ -2۱۱۱خ  ۱۱۳۱/۳/۱و ۱۱۳۱/۳/۲ .۱۱ -۱70۱ -2۱ -0۳ -2۱۱2
پیرو شماره ۱۱۳۱/۳/۱۱ . ۲02 -02 -۲ -۲۱
به لشكر ۱2زرهی دستور داده شد یک گروه رزمی به استعداد یک گروهان تانک یک گردان پیاده
مكانیزه و یک آتشبار توپخانه در منطقه موسیان مستقر نماید تا پرسنل شركت نفت بتوانند حفاری
چاههای نفت و استخراج آن اقدا نمایند .مراتب جهت استحضار بهعرض میرسد.
ف نزاجا -سرتیپ ظهیرنژاد
از طرف -سرهنگ ستاد حمیدی
***
خیلی محرمانه
از -لشكر ۱2زرهی ،ركن سو  ،عملیات

۱7۱۱

به -ت ف نزاجا ،مدیریت عملیات

۳۱/۳/22

آگهی -وسیله ستاد عملیات اروند به هنگ ژاندارمری آبادان
]مشاهدات میدانی از نیروهای دشمن[
در مورد گزارش ژاندارمری خوزستان مبنی بر متمركز شدن یک گردان عراقی در پاسگاه تنومه با یک
فروند هلیكوپتر از طریق هوا و زمین از پاسگاه كیلومتر  2۳تا شلمچه بازدید بهعمل آمد و مشاهدات
بهشرح زیر به استحضار میرسد.
 -۱طبق گزارش پرسنل مستقر در پاسگاه در روز  ۳۱/۳/۱۳تعداد چهار دستگاه خودروی ا پی ۱و
در حدود  2۳0نفر سرباز در پشت تنومه مستقر شدهاند احتمال میرود كه این عمل برای نمایش قدرت
انجا گرفته است و برای جلب توجه سربازان بوده باشد.
 -2هیچگونه یگانی مبنی برگفته ژاندارمری خوزستان در آن منطقه وجود نداشت.
 -۱در پاسگاه شلمچه یگانهایی جهت تقویت پاسگاه مستقر شده بود كه متقابالً لشكر یک گروهان
كامل پیاده مكانیزه در منطقه مستقر نموده است .لشكر پیشنهاد مینماید در صورت تصویب مقرر فرمائید
یک دسته پیاده مكانیزه بهمن ور تقویت و پشتیبانی از پاسگاه كیلومتر  2۳بهمنطقه اعزا گردد.
 -۱ضمناً به استحضار میرساند مجدداً در ساعت  ۱۱:۱0از پاسگاه شلمچه به اتفاق رئیس پاسگاه
ژاندارمری شلمچه و یک نفر درجهدار عكاس از نداجا پایگاه دریایی خرمشهر و آقای افشار نماینده ژاندارمری
از منطقه عكسبرداری شده است.
سرهنگ ستاد ملکنژاد

پیامها و دستورات ۱۱۱/
خیلی محرمانه
۱7۱

از -لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

۳۱/۳/22

به -ت ف نزاجا ،مدیریت عملیات
]نیروهای مستقر از فكه تا صفریه[

پیرو گزارش گروه رزمی تیپ ۱7مستقر در دو سلک ضمن هماهنگی با فرمانده ژاندارمری گروهان
بستان پرسنل و تجهیزات و سالحهای زیر در پشتیبانی پاسگاه مرزی از فكه تا صفریه قرار گرفته است.
 -۱افسر  2نفر ،درجهدار و سرباز  ۳۱۱نفر.
 -2تانک ا  ۱7و ا  ۲0دو دستگاه با تما تجهیزات و مهمات مز .
 -۱نفربر امریكائی مجهز به خمپارهانداز ۱20

یک دستگاه.

 -۱نفربر روسی جهت گشتزنی با سالحهای مربوطه یک دستگاه.
 -۳خمپارهانداز ۱۱

با مهمات مربوطه  2دستگاه.

 -۲تفنگ  ۱0۲با مهمات  2دستگاه.
 -7نارنجکانداز آرپیجی  7یک دستگاه.
 -۱مسلسل یک دستگاه.
 -۱زاویهیاب فرماندهی یک دستگاه.
 -۱0دوربین دو چش پنج
دستگاه.
 -۱۱قطبنما  ۱0دستگاه.
 -۱2تفنگ ژ ۳0 ۱قبضه.
 -۱۱كلت  ۱قبضه.
 -۱۱بیسی آ ا یک دستگاه.
 -۱۳خودرو جیپ  2دستگاه.
 -۱۲خودروی اورال یک دستگاه.
 -۱7تانكر آب یک دستگاه.
سرهنگ ستاد ملکنژاد

 /۱۱0طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
از -لشكر ۱2زرهی

۱77۱

به -فرماندهی گروه رزمی مستقر در عینخوش

۳۱/۳/2۱

آگهی به ت ف نزاجا مدیریت عملیات بمن و ر استحضار
]نیروهای مستقر در منطقه نفتی دهلران[
پیرو شماره ۱۱۳۱/۳/22 -۱7۱۳
در اجرای امریه شماره  ۳۱/۳/22/۲02/02/۲/۱2نزاجا دستورات زیرین به مورد اجراء گاارده شود و نتیجه را فوراً
گزارش نمایند.
 -۱دسته پیاده زرهی مستقر در منطقه نفتی دهلران را تقویت نمائید.
الف -اعزا  2قبضه تفنگ . ۱0۲
ب -اعزا  2قبضه خمپارهانداز  ۱20یا . ۱۱
 -2اعزا  ۱رسد توپ از آتشبار عملیاتی عینخوش ضمن در اختیار گااردن رسدها بهشرح زیر:
الف -یک تی سی كشی
ب -یک رسد دیدهبان
پ -یک رسد هدایت آتش
رسدهای بند الف و ب و پ از گردان  ۱20توپخانه تعیین و اعزا گردند.
ث -اعزا یک گروهان تانک از عینخو ش و مستقر نمودن آنها با ن ر سرگرد رستمی در منطقه
نفتی دهلران.
 -۱فرمانده گروه رزمی با فرمانده گروهان تانک مستقر در منطقه نفتی دهلران میباشد.
 -2با شناسائی كه سرگرد رستمی دارند فرمانده یگانهای اعزامی را توجیه نماید.
 -۱همكاری و هماهنگی با آقای انصاری و آقای مهندس شقاقی انجا گردد.
 -۱دستورات قبلی به قوت خود باقی است ،اجرای امر جنبه فوریت را داشته و گروه رزمی اعزامی
مرتبا ً توسط سرگرد رستمی بازدید گردد و آمادگی كامل در مقابله هرگونه خطرات احتمالی را داشته باشند
و قاطعانه هرگونه تجاوزی را سركوب نمائید.
به جای ف لشكر ۱2زرهی -سرهنگ ستاد ملکنژاد

پیامها و دستورات ۱۱۱/
۱2/۱70۱/2۱/0۳/2۱۱۱

از -سماجا( ۱مركز فرماندهی)

۱۱۳۱/۳/2۱

به -نزاجا (مد عملیات)
]آمادگی حمله عراق به ایران[

برابر اعال سپاه پاسداران به استناد اطالع واصله از ایال  ،كشور عراق با توپخانه و سالحهای سنگین و
حفر سنگرهای جدید ،خود را برای حمله به ایران آماده مینماید .و ایال از ن ر نیرو و مهمات در مضیقه
میباشد .دستور فرمائید ضمن اعال چگونگی ،اقدا مقتضی معمول نمایند.
جانشین ر سماجا -سرتیپ فالحی
***
از -نزاجا ،مد عملیات

۲02-02-۲-۱0۱

به -ف لشكر ۱2زرهی

۳۱/۳/2۱

]تقویت پاسگاه کیلومتر [23
بازگشت به رمز ۳۱/۳/22 ،۱7۱۱
تشخیص اعزا یک دسته پیاده مكانیزه به من ور تقویت پشتیبانی از پاسگاه كیلومتر  2۳به عهده
فرمانده لشكر میباشد .در صورت نیاز نسبت به تقویت پاسگاه ماكور اقدا و نتیجه را گزارش نمائید.
ف نزاجا -سرتیپ ظهیرنژاد
***
از -ستاد لشكر ۱2زرهی،ر۱
به -ت ف نزاجا معاونت عملیات و اطالعات /مد عملیات

۱۱۱7
۳۱/۳/2۳

]مشخصات گوینده پیام[
بازگشت به ۱۱۳۱/۳/۱۱ -۱۱۱0/۱02/02/۲/۱۱
مقا عالی را آگاه میساز :
 -۱نا و نشان گوینده پیا سرگرد سمازیست.
 -2زمان ارسال پیا  22۱۳مورخه ۱۱۳۱/۱/۱۱
 -۱شماره پیا .
پیا به طور تلفنی بوده و فاقد شماره میباشد ،لیكن سرگرد علیدوستی افسر جانشین مورخه ۱۱۳۱/۱/۱۱
لشكر اظهار میدارد تأئید به پیا مجدداً از  27۱2اخا گردیده است.
سرهنگ ستاد ملکنژاد

 /۱۱2طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
محرمانه
۱۱۱۱

از -لشكر ۱2زرهی /ركن سو

۳۱/۳/27

به -ت ف نزاجا -معاونت عملیات و اطالعات .مد عملیات
]تعویض گروهانهای سوار زرهی[

گروهان یك گردان  22۱سوار زرهی با پرسنل و تجهیزات كامل در تاریخ  ۳۱/۳/2۱گروهان یك
گردان  2۱۱سوار زرهی را در جفیر تعویض نموده است.استحضاراً بهعرض میرسد.
سرهنگ ستاد ملکنژاد
***
خیلی محرمانه
از -لشكر ۱2زرهی ،ركن سو

۱۱۱۳

به -ت ف نزاجا ،مد عملیات

۳۱/۳/2۱

]اعزام نیرو دهلران و موسیان[
یک گروه رزمی بهشرح زیر در مطقه نفتی دهلران مستقر گردیده است.
 -۱یک گروهان پیاده زرهی در ریک شماره  2و ریک شماره .۳7
 -2یک گروهان تانک مستقر در موسیان كه در حمله احتمالی تقویت گروهان پیاده زرهی را بهعهده
خواهد گرفت.
 -۱دو رسد توپ ۱۳۳

خودكششی در بیات پشتیبانی آتش میكند.
سرهنگ ستاد ملکنژاد

دستورالعمل برقراری امنیت و مراقبت از مرزهای خوزستان

ركن سو ستاد ژاجا (عملیات)
تهران -میدان انقالب
۳۱/۳/2۱ -۲0۲/۱/۱ -2۱

مدرك :نقشه۱:2۳0,000

 -۱ت۱۳۱۱ -

 -9وضعیت:
 دشمن :عناصر ضد انقالب با پشتیبانی حكومت مزدور بعث عراق كه آنان خود نیز از نوكرانسرسپرده آمریكای جهانخوار و صهیونیست بینالمللی هستند ،در استان خوزستان با انجا عملیات
خرابكاری -تک به پاسگاهه ای مرزی و تجاوز به حری هوائی ،دریائی ،زمینی كشور جمهوری اسالمی ایران
امنیت این استان را به مخاطره انداختهاند.

پیامها و دستورات ۱۱۱/
 خودی :ارتش جمهوری اسالمی ایران ،ژاندارمری ،سپاه پاسداران هرگونه تجاوز دشمن را در منطقهسركوب و از مرزهای هوائی ،دریائی ،زمینی كشور حفاظت امنیت را در منطقه برقرار و هرگونه عملیات
خرابكاری را كشف و خنثی و عاملین را دستگیر تحت پیگرد قانونی قرار میدهند.
 -2مأموریت:
ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران از مرزهای استان خوزستان (زمینی و دریائی)مراقبت نموده در
منطقه عمل ژاندارمری با انجا هرگونه عمل ضد انقالبی ،خرابكاری ،براندازی مقابله و امنیت را برقرار و
حفظ مینماید.
 -5اجراء:
الف -تدبیر عملیات:
ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران با بكار بردن ناحیه ژ خوزستان و گردان ساحلی خسروآباد گارد
ساحلی ژاجا از مرزهای زمینی و آبی استان خوزستان مراقبت نموده ،همواره حركات و فعالیتهای دشمن را
در خشكی و شطالعرب و خلیج فارس تحت مراقبت قرار داده ،ضمن هماهنگی با لشكر ۱2زرهی و منطقه
 ۱دریائی خرمشهر مبادله اطالعات مینماید .همچنین با هرگونه عملیات خرابكاری و براندازی مقابله امنیت
را در منطقه برقرار میسازد.
ب -ناحیه ژ خوزستان:
( )۱از مرزهای زمینی خوزستان به شدت مراقبت نمائید.
( )2با لشكر ۱2زرهی و منطقه  ۱دریائی خرمشهر ارتباط برقرار نمائید و هرگونه فعالیت دشمن در
اسرع وقت به لشكر و منطقه دریائی گزارش نمائید.
( )۱ضمن هماهنگی با لشكر ۱2زرهی -سپاه پاسداران خوزستان از انجا هرگونه عملیات خرابكاری
و عملیات ایاائی و براندازی عناصر ضدانقالب جلوگیری و عاملین و مسببین را دستگیر و به دادسرای
انقالب تحویل نمائید.
( )۱با اعزا گشتی در محورها تأمین و امنیت را در جاده برقرار سازید.
( )۳از تأسیسات و لولهها و تلمبه خانههای نفتی كه حفاظت آن به ناحیه واگاار شده است به شدت
مراقبت و حفاظت نمائید.
( )۲پاسگاههای مرزی مراقبت نموده ،آماده مقابله با تهاج دشمن و ضد انقالب باشید.
ب -گارد ساحلی ژاجا:
( )۱از آبهای ساحلی كشور جمهوری اسالمی ایران در شطالعرب و خلیج فارس در استان خوزستان
مراقبت نمائید.
( )2از ورود اشخاص و اشیاء غیر مجاز بخصوص جنگافزار و مهمات از طریق آبهای ساحلی به كشور
قویاً جلوگیری نمائید.

 /۱۱۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
( )۱از قرارگاه و پاسگاههای شناور و وسائل شناور به شدت مراقبت و حفاظت نمائید.
( )۱هرگونه عمل ضد انقالب و تجاوز نیروهای دشمن را در حد توانائی سركوب نمائید.
( )۳با منطقه  ۱دریائی خرمشهر ارتباط برقرار كنید و با آن منطقه مبادله اطالعات نمائید.
ت -ف لوج ژاجا -پشتیبانی از ناحیه ژ خوزستان را مانند یگانهای درگیر در غرب در تقد  ۱قرار
دهید.
ث -دستورات هماهنگی:
( )۱مسائل و مشكالت موجود در منطقه را در شورای تأمین استان مطرح نمائید.
( )2با آقای استاندار ،لشكر ۱2زرهی ،منطقه  ۱دریائی خرمشهر ،سپاه پاسداران ارتباط مداو داشته
باشید و مبادله اطالعات نمائید.
( )۱فعالیت و تالش مأموریت را جهت انقالب اسالمی سریعاً به مركز گزارش تا از طریق روابط
عمومی در اختیار رسانههای گروهی قرار گیرد.
( )۱مشكالت و نارسائیهای منطقه را تعیین و به استانداری و مقامات مسئول محلی گزارش و به
مركز جهت پیگیری منعكس نمائید.
( )۳با انجا عملیات روانی و مرد یاری از پشتیبانی اهالی خوزستان در انجا عملیات خود بهرهمند
شوید.
 -4اداری و لجستیكی :برابر روش جاری.
 -3فرماندهی و مخابرات :برابر روش جاری.
رسید اطالع دهید.
ف ژاجا -سرتیپ ظهیرنژاد

پیامها و دستورات ۱۱۳/

تصاویر و جداول الحاقی
توضیح :برای بهرهبرداری بیشتر خوانندگان محترم ،نقشهها و جداول صفحات بعدی ،اضافه بر متن
اصل کتاب ،از سوی ویراستار انتخاب شده و ارائه گردیده است .الزم به ذکر است که اعداد مذکور در
جداول مورد نظر در منابع مختلف متفاوت میباشند ،این اعداد به استناد منبع اشاره شده میباشد .از
طرفی میتوان گفت که منبع معتبری که  ٪911بتوان به اعداد دقیق آن درباره طرفین جنگ تحمیلی
استناد و اعتماد نمود تا کنون منتشر نشده است.

۱۱۳

 /۱۱۲طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

طول مرزهای ج .ا .ایران براساس نقشههای پوششی 9:31111
نوع مرز

طول مرز (کیلومتر)

نام مرز

آبی

۱2۲/۳

خشكی

۱۱۱۱/۳

مجموع مرز آبی و خشكی

۱۲0۱

آبی

۱۱/۱

خشكی

۳2۱/2

مجموع مرز آبی و خشكی

۳۲۲/۱

آبی

۱۳

خشكی

0

مجموع مرز آبی و خشكی

۱۳

آبی

۳7۱/۱

خشكی

۱7۱/7

مجموع مرز آبی و خشكی

7۳۲/۱

آبی

۱0۱/۱

خشكی

7۱۲

مجموع مرز آبی و خشكی

۱۱۱۱/۱

آبی

2۱7/7

خشكی

۲۱۱/۱

مجموع مرز آبی و خشكی

۱۱۱/۱

آبی

۱۱۱/۱

خشكی

۲۱۱/۱

مجموع مرز آبی و خشكی

۱2۱/۱

مجموع مرزهای

مرز خشكی

۱۱۲۳

خشكی و آبی ج .ا.

مرز آبی

20۱۳

ایران با کشورهای

مجموع مرز آبی و خشكی

عراق

ترکیه

جمهوری ارمنستان

جمهوری آذربایجان

جمهوری ترکمنستان

افغانستان

پاکستان

همجوار

۲0۱0
 +2۳۲۱مرزدریایی
۱۳7۱

منبع :جغرافیای مرز با تأكید بر مرزهای ایران ،محمدحسن نامی ،سازمان جغرافیایی نیروهایمسلح،
۱۱۱۱ ،۱۱۱۱
توضیح :اعداد یاد شده در كتابهای دیگر تفاوت دارند ،در حالی كه این اعداد باید ثابت و یكسان باشند .با
این حال جدول فوق از منب فوق برداشت و استناد گردیده است.

تصاویر و جداول الحاقی ۱۱7/

مرز دریایی ج .ا .ایران با کشورهای همسایه در خلیجفارس ،دریای عمان و خزر
ردیف

نام کشور

طول مرز (کیلومتر)

۱

عربستان

2۳۱

2

عراق

2۱

۱

كویت

۱۱۱

۱

بحرین

27

۳

قطر

2۲۱

۲

امارات (خلیجفارس)

۱۱0

7

عمان (تنگه هرمز)

227

مجموع مرز در خلیجفارس

8721

۱

امارات (دریای عمان)

۱02

۱

عمان (دریای عمان)

۱۳۲

۱0

پاكستان

20۱

مجموع مرز در دریای عمان

267

۱۱

جمهوری آذربایجان در خزر

22۱

۱2

جمهوری تركمنستان

۱00

مجموع مرز در دریای خزر

475

مجموع مرزهای دریایی ج .ا .ایران

7465

طول مرزهای ج .ا .ایران
ردیف

نوع مرز

طول مرز (کیلومتر)

۱

مرزهای خشكی

۱۱۲۳

2

مرزهای آبی

20۱۳

۱

مرزهای دریایی

2۳۲۱

مجموع طول كل مرز

۱۳7۱

 /۱۱۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

طول مرز کشورهای همسایه با استانهای هممرز
طول مرز خشکی

طول مرز آبی

مجموع طول مرز

(کیلومتر)

(کیلومتر)

(کیلومتر)

کشور همسایه

خوزستان

۱۱0/۱

22۱/۱

۱۱۱/۱

ایال

۱۱0/۲

۱2/7

۱2۱/۱

كرمانشاه

2۳۳/۱

۱۱۳/۱

۱7۱/2

كردستان

2۱0/۱

۱7/۳

22۱/۱

آذربایجانغربی

2۱۱/۱

۱7/۱

2۳۱/7

مجموع كل مرز

۱۱۱۱/۳

۱2۲/۳

۱۲0۱

آذربایجانغربی

۳2۱/2

۱۱/۱

۳۲۲/۱

مجموع كل مرز

۳2۱/2

۱۱/۱

۳۲۲/۱

آذربایجانشرقی

.

۱۳

۱۳

مجموع كل مرز

.

۱۳

۱۳

آذربایجانشرقی

.

202/2

202/2

جمهوری

آذربایجانغربی

.

۱۱7/۱

۱۱7/۱

آذربایجان

اردبیل

۱72/۱

۱۱۲/۱

۱۲۱

گیالن

۱/۱

۱2/۲

۱۱/2

مجموع كل مرز

۱7۱/7

۳7۱/۱

7۳۲/۱

گلستان

۱۲2

۱۱۲

۱۱۱

خراسان شمالی

2۱۱/

۳2/۱

00۱/۳

خراسان رضوی

۱7۳/۱

۱۲7/7

۳۱۱/۳

مجموع كل مرز

7۱۲

۱0۱

۱۱۱0

خراسان رضوی

۱۱۱

۱۳۱/۱

2۱۱/۱

خراسان جنوبی

۱۱۱/۱

.

۱۱۱/۱

سیستان و بلوچستان

2۱۲/۱

7۱/۱

2۱۱/۲

مجموع كل مرز

۲۱۱/۱

2۱7/7

۱۱۱/۱

سیستان و بلوچستان

۲۱۱/۱

۱۱۱/۱

۱2۱/۱

مجموع كل مرز

۲۱۱/۱
۱۱۲۳

۱۱۱/۱
20۱۳

۱2۱/۱
۲0۱0

عراق

ترکیه
ارمنستان

ترکمنستان

افغانستان

پاکستان

استان مرزی

مجموع طول مرز کشورهای همسایه با
استانهای مرزی

تصاویر و جداول الحاقی ۱۱۱/

وسعت و جمعیت دو کشور ایران و عراق
در آغاز جنگ تحمیلی
وسعت عراق 452.597 :کیلومتر مربع
وسعت ایران 9.142.913 :کیلومتر مربع
وسعت عراق ،کمی بیش از  9/4وسعت ایران است.
منبع :جغرافیای كشور عراق  ...سازمان جغرافیایی ن ،۱۱۱7 ، .نامی ،محمدپور.

جمعیت در سال :9519
ایران 51/9 :میلیون نفر
عراق 95/1 :میلیون نفر
جمعیت عراق کمی بیش از  9/5جمعیت ایران است.
منبع :تاریخ ن امی جنگ تحمیلی ،ج  ،2برخوردهای مرزی قبل از جنگ ،سرهنگ
ستاد سید یعقوب حسینی ،تهران ،نشر اجا ،۱۱۱7 ،فصل چهار

 /200طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

نقشه جغرافیایی عراق
و نمایی از مرزهای مشترک با ایران

تصاویر و جداول الحاقی 20۱/

نحوه استقرار سپاه  9و  2و  5عراق
در آغاز جنگ تحمیلی

 /202طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

تهاجم بزرگ هوایی ارتش عراق
به پایگاههای هوایی ایران در 9531/1/59

تصاویر و جداول الحاقی 20۱/

اهداف نظامی و محورهای تهاجم
ارتش عراق به ایران

 /20۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

محورهای تهاجم ارتش عراق
به استان خوزستان

تصاویر و جداول الحاقی 20۳/

مقایسه نسبی تجهیزات عمده ارتش های ایران و عراق در آغاز جنگ
تجهیزات عمده

ایران

عراق

تانک

2114

2311

نفر بر زرهی

2741

2131

توپ صحرایی

9412

9311

توپ پدافند هوایی در نیروی زمینی و هوایی

9115

2121

تعداد بالگرد در  5نیرو

152

917

جمع هواپیماهای جنگنده و شناسایی

432

413

ناو سنگین و سبک

7

-

ناوچه گشتی و موشک انداز

91

21

ناو لجستیكی و نیرو بر

92

3

مین جمع کن

4

3

وضعیت نیروی دریایی ایران در مقایسه با عراق نسبتاً خوب بود.
منبع :تاریخ ن امی جنگ تحمیلی ،ج ،2برخوردهای مرزی قبل از جنگ ،سرهنگ ستاد
سید یعقوب حسینی ،تهران ،نشر آجا ،۱۱۱7 ،فصل چهار
توضیح :در اعداد مربوط به ایران ،تعداد قابل توجهی حاضر به كار نبودند و یا كسری نیروی
انسانی داشتند كه در آغاز جنگ نسبت به راهاندازی و تكمیل نیروی انسانی هر كدا به
سرعت و حداكثر توان ممكن اقدا گردید.

 /20۲طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

مقایسه تعداد لشکرهای ارتش ایران و عراق در آغاز جنگ تحمیلی
ارتش عراق:

 ۱2لشكر و  2۱تیپ مستقل با استعداد حدود  ۱00درصد
ارتش ایران:

 7لشكر و  ۲تیپ مستقل با استعداد  ۲0درصد
ارتش عراق:
عالوه بر لشكر و تیپهای اشاره شده ،دارای  ۱۱0گروهان كماندو ،اگر هر
 ۱0گروهان یک لشكر من ور شوند ،معادل  ۱لشكر پیاده 2۱ ،تیپ مستقل
اشاره شده ،معادل  7لشكر پیاده
جم استعداد رزمی ارتش عراق 2۱=۱2+۱+7 :لشكر
ارتش ایران:

جم  7لشكر و  ۲تیپ ،معادل  ۱0لشكر به استعداد  ۲0درصد با استعداد
 ۱00درصد ،معادل  ۲لشكر محاسبه میگردد.
نتیجه:
ارتش عراق :معادل  25لشكر
ارتش ایران :معادل  1لشكر

منبع :تاریخ ن امی جنگ تحمیلی ،ج ،2برخوردهای مرزی قبل از جنگ ،سرهنگ ستاد
سید یعقوب حسینی ،تهران ،نشر آجا ،۱۱۱7 ،فصل چهار

تصاویر و جداول الحاقی 207/

مقایسه گردانهای رزمایشی ایران و عراق در آغاز جنگ تحمیلی
نوع یگان

ایران

عراق

گردان پیاده و مكانیزه

17

947

گردان پیاده کوهستانی

-

54

گردان زرهی

59

15

گردان سوار زرهی

91

گردان نیروی مخصوص

5

91

گردان شناسایی

-

95

 951گروهان کماندو معادل  41گردان

-

41

جمع

999

517

منبع :تاریخ ن امی جنگ تحمیلی ،ج ،2برخوردهای مرزی قبل از جنگ ،سرهنگ ستاد سید یعقوب
حسینی ،تهران ،نشر آجا ،۱۱۱7 ،فصل چهار

 /20۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر

مقایسه گردانهای پشتیبانی رزمی نیروی زمینی ایران و عراق
در آغاز جنگ تحمیلی
نوع یگان

ایران

عراق

گردان توپخانه صحرایی

31

71

گردان پدافند هوایی

92

52

گردان مهندسی و پل

91

91

گردان مخابرات

1

91

گردان ضد تانک

-

95

گردان موشكی

-

93

آتشبار سبک  921م م

-

25

منب  :تاریخ ن امی جنگ تحمیلی ،ج ،2برخوردهای مرزی قبل از جنگ ،سرهنگ ستاد سید
یعقوب حسینی ،تهران ،نشر آجا ،۱۱۱7 ،فصل چهار

نمایه 20۱/

نمایه

*

آ

اسال آباد۱۳۱ 0۱۱۱ 0۱۱۱ 07۱ 0

آبادان0۱0۱ 0۱0۱ 0۱۱ 07۱ 0۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 02۱ 0۱ 0

اصفهان0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۱۳ 07۱ 07۱ 070 0۱۳ 0۱ 0

0۱۳7 0۱۱۱ 0۱۱2 0۱۱7 0۱۱۲ 0۱۱2 0۱0۱

۱۱2 0۱۳۱ 0۱۳2
افضلی :ناخدا۱0 0

۱۱۱

اما خمینی۱۲2 0۱ 0
ا
ابراهیمی :اصغر ،استاندار ایال 0۱۱۲ 0۱۱۱ 0۱۱2 0
۱۳7 0۱۳2
ابهر۱۳ 0
احمدی :سرهنگ ستاد۱02 0

امینداری :سرتیپ0۱۱۱ 0۱0۱ 0۱07 0۱0۲ 0
۱۱0 0۱۱۱
اندیمشک0۱20 0۱0۱ 07۱ 070 0۱۳ 0۱۱ 0۱2 0
۱۳۱
اهواز0۱۱ 0۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 0۱۱ 0۱۲ 0۱2 0۱۱ 0۱ 0۱ 0

ارتفاعات ابوصلیبیخات۱۱ 0۱۱ 0

0۱0۳ 0۱0۱ 0۱0۱ 07۱ 07۱ 070 0۱۲ 0۱۳

ارتفاعات اماكبر0۱۱7 0۱0۱ 0۱۱ 0۱۱ 0۱۱ 0۱0 0

0۱۱۲ 0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۱2 0۱۱0 0۱0۱ 0۱0۲

0۱7۱ 0۱70 0۱۲۱ 0۱۲۱ 0۱۲2 0۱۳۱ 0۱۱۲

0۱۱۱ 0۱2۳ 0۱2۱ 0۱2۱ 0۱2۱ 0۱20 0۱۱۱

۱۱۱ 0۱۱0

0۱۲۱ 0۱۲۱ 0۱۳۱ 0۱۳۱ 0۱۱۱ 0۱۱0 0۱۱۲

ارتفاعات حمرین۱۱۲ 0۱۲ 0۱۱ 0۱2 0
ارتفاعات دوسلک0۱۲0 0۱۱۱ 0۱۱ 0۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 0
۱۱۱ 0۱۲۱

 ;۱۱7 0۱۱۱ 0۱7۱ 0۱7۱ 0۱7۱ 0۱۲۲شهر۱۳ 0
ایستگاه حسینیه۲0 0۱۳ 0
ایال 0۱۱2 0۱۱۱ 0۱0۲ 0۱۱ 0۱2 0۱۱ 02۱ 0۱۱ 0

ارتفاعات رقابیه۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 0

0۱۳۱ 0۱۱۲ 0۱۱۳ 0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۱۱

ارتفاعات شاوریه۱۱ 0۱۱ 0

0۱۱۱ 0۱۲۱ 0۱۳7 0۱۳۲ 0۱۳۳ 0۱۳۱ 0۱۳2

ارتفاعات علیگرهزد0۱۱0 0۱0۱ 0۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 0

۱۱۱

۱2۳

ب

ارتفاعات عینخوش۱۱ 0۱۱ 0
ارتفاعات میشداغ۱۲ 0۱2 0
ارومیه7۱ 07۱ 070 0
اروندرود0۱7 0۱۱ 0۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 0۱2 0۱۱ 02۱ 0
۱0۱ 0۲۱
استاندار خوزستان0۱2۳ 0۱2۱ 0۱۱۲ 0۱2 0۱ 0
۱۲۱ 0۱۲0 0۱۱۳ 0۱2۲
* .تهیه نمایه توسط ویراستار انجا گرفته است.

باستانی :حسین ،ستوانیك خلبان ،شهید0۱۱ 0
۱۳۱ 0۱۳2
باقری :امیر بهمن ،سرلشكر خلبان۱2۱ 0۱0 0
باوندپور :سرهنگ ستاد0۱۱2 0۱۱۱ 0۱۱0 0۱۱ 0
0۱۳۲ 0۱۳۳ 0۱۳0 0۱۱۲ 0۱۱۱ 0۱۱7 0۱۱۳
۱۲۱ 0۱۳۱

 /2۱0طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
پاسگاه فكه0۱۳7 0۱۳۲ 0۱2۱ 0۱2۱ 0۱۱ 0۱2 0

بجنورد70 0

۱۱۱ 0۱۱2 0۱7۳ 0۱۲۲

بروجرد7۱ 0
بستان0۱0۱ 0۱0۱ 070 0۲0 0۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 0۱2 0
۱۱۱ 0۱7۱ 0۱7۳ 0۱۲۱ 0۱۳۱ 0۱22
بصره0۳۱ 0۳۱ 0۳7 0۱۲ 0۱۳ 0۱7 0۱۳ 0۱۱ 0۱2 0
۱۱ 0۲۱ 0۲0

پاسگاه كوشک۱۱7 0۱۳ 0
پاسگاه نیخزر۱۳۱ 0۱۱ 0
پامیشگاه آبادان۱۱۳ 0۱0۳ 0۱ 0
پای پل كرخه۱۱۱ 0۱۳ 0

بغداد۲0 0۳7 0۱۳ 0۱۱ 0۱7 0
بقائی :سرگرد۱۲7 0

پایگاه دریایی خرمشهر0۱22 0۱۱۳ 0۱۱2 0۱ 0
۱۱۱ 0۱۱۲ 0۱2۱
پدافند هوایی0۳۲ 0۳۳ 0۱۲ 0۱۱ 0۱2 0۱0 0۱ 0۱ 0

ب 7۱ 0
بندر اما خمینی۱۳ 0۱۱ 0

0۱۱۲ 0۱۱۳ 0۱0۱ 0۱0۱ 0۱0۱ 0۳۱ 0۳۱ 0۳7

بندر ماهشهر۱۳ 0

0۱۲۲ 0۱۲۱ 0۱۱0 0۱2۱ 0۱27 0۱20 0۱۱۱

بهبهان۱۱۱ 07۱ 0

20۱ 020۳ 0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۲۱

بهرا آباد0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۱0 0۱2۱ 0۱0 0
۱۳۱ 0۱۱۲ 0۱۱۳

پل بستان۱22 0۱ 0
پل دویرج۱2۱ 0۱2۱ 0۱0 0

بیجار7۱ 0

پل كرخه۱۱۱ 0۱ 0

بیرجند7۱ 07۱ 0۱۲ 0

پیچانگیزه۱۳۲ 0۱۱۱ 0۱۱ 0
پ

پیرانشهر7۱ 070 0۲0 0
ت

پادگان حمید۱۱7 0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۳ 0۱۱ 0
پادگان دشتآزادگان۱۱0 0۱7۱ 0۱۲2 0۱۳ 0۱۱ 0
پاسگاه انجیره۱۳۱ 0۱۱ 0
پاسگاه بیات۱۱7 0۱70 0۱۲۱ 0۱۲7 0۱۱۳ 0۱۱ 0

تایباد7۱ 070 0۲۱ 0
0۱۲۳ 0۱۳۱ 0۱۳0 0۱۱7 0۱2 0

تفنگ ۱0۲
۱۱0 0۱7۳

پاسگاه چیالت۱۲7 0۱۲۳ 0۱2۱ 0۱02 0۱2 0۱ 0

تكریت۳7 0

پاسگاه سامر۱۱۱ 0۱0 0

تنگ چزابه۱۳ 0

پاسگاه سمیده0۱۳۲ 0۱۳۱ 0۱۱7 0۱۱۱ 0۱2 0۱۱ 0

تنومه0۱۱۱ 0۲۱ 0۲0 0۱۲ 0۱۳ 0۱7 0۱۳ 0۱۱ 0

۱۲۲ 0۱۳۱ 0۱۳۱ 0۱۳7

۱۱۱ 0۱۱۳ 0۱۱۱

پاسگاه سوبله۱7۱ 0۱7۱ 0۱7۲ 0۱7۳ 0۱۱ 0

توپ ۳7

پاسگاه صفریه۱۱۱ 0۱۱ 0

تهران0۱۲ 07۱ 07۱ 070 0۱2 0۱۱ 0۱۱ 0۱۳ 0۱ 02 0

پاسگاه طالیه۱7۱ 0۱2 0۱۱ 0

۱۱۱ 0۱۲۱ 0۱2۱ 0۱20 0۱0۱ 0۱2 0

20۱ 0207 020۳ 0۱۱2 0۱7۱ 0۱۱۱ 0۱۳ 0۱0

نمایه 2۱۱/
تیپ  ۳۳هوابرد07۱ 0۲7 0۳۱ 0۳0 0۱7 0۱۱ 0۱۱ 0
۱۱ 0۱۱
تیپ  ۱۱پیاده07۱ 0۳۱ 0۱۲ 0۱۱ 0۱۱ 0۱2 02۱ 0
۱۱7
تیپ ۱زرهی لشكر0۱۱۱ 0۱0۱ 0۱0۱ 0۱07 0۱2
۱20
تیپ 2زرهی لشكر0۱۲ 0۱۱ 0۱۱ 0۱۱ 0۱۱ 0۱2
0۱۱۱ 0۱۱۲ 0۱۱0 0۱0۱ 0۱07 0۱0۱ 0۱0۱
0۱۱۳ 0۱۱۱ 0۱۱2 0۱۱۱ 0۱2۱ 0۱2۲ 0۱2۳
0۱7۱ 0۱۲۱ 0۱۲۱ 0۱۳۱ 0۱۳۳ 0۱۳۱ 0۱۳0
۱۱۲ 0۱۱۱ 0۱7۳ 0۱7۱
تیپ 2۱نوهد۱۱ 0۲2 0
تیپ ۱زرهی لشكر0۱0۱ 0۱0۱ 0۱۱ 0۱2 0۱2
۱۱۱ 0۱70 0۱۲2 0۱۳۱ 0۱۱7 0۱0۱
تیپ ۱7زرهی0۱۱ 070 0۳۱ 0۱7 0۱۱ 0۱2 0۱0 0
۱۱۱ 0۱۲۱ 0۱۳۱ 0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱20
ج

خ
خامنهای :سید علی؛ آیت ام۳ 0
خر آباد0۱2 0۱۱ 07۱ 070 0۲2 0۳0 0۱۱ 0۱۱ 0
۱۲۳ 0۱۱7
خرمشهر0۲0 0۱۲ 0۱۱ 0۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 02۱ 0۱0 0۱ 0
0۱۱۳ 0۱۱۱ 0۱۱2 0۱۱۱ 0۱0۱ 0۱0۱ 070
0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۱2 0۱7۱ 0۱2۱ 0۱۱۱ 0۱۱۲
۱۱۱ 0۱۱۱
خزعلآباد۱۱۱ 0۱۱ 0۱ 0
خسروآباد0۱۱۱ 0۱۱۳ 0۱0۱ 0۱0۱ 0۱۱ 0۱۱ 0
۱۱۱ 0۱۳2
خلیج فارس0۱۱ 0۲۳ 0۲2 0۳۱ 0۱۱ 0۱2 0۱۱ 07 0
۱۱۱
خوزستان0۱۱ 0۱0 02۱ 0۱۲ 0۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 0۱ 07 0
0۱۱۲ 0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱0۱ 0۱7 0۱۳ 0۱7 0۱۱
0۱۱۱ 0۱۱0 0۱۲۳ 0۱۲2 0۱۳2 0۱۱۱ 0۱۱۱
۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۱2 0۱۱2

جزیره مینو۱2۳ 0۱۱2 0۱۱۱ 0۱0۱ 0۱ 0
جفیر۱۱2 0۱2۲ 0۱0۱ 070 0۲0 0۱۳ 0
چ
چاههای نفت۱۱۱ 0۱۱۲ 0۱7۲ 0۱7۱ 0۱70 0۱۱ 0۱۱ 0

ح
حسینی :سید یعقوب ،سرهنگ ستاد0۱۱ 0۱7 02 0
20۱ 0207 020۳ 0۱02 0۱0۱ 0۱00
حمیدی :سرهنگ ستاد۱۱۱ 0
حمیدیه۱7۱ 0۱۲۱ 0۱۲۱ 0۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 0

د
دزفول0۱۱ 07۱ 07۱ 070 0۱7 0۱۱ 0۱۳ 0۱۱ 0
0۱۱۳ 0۱07 0۱0۲ 0۱0۳ 0۱0۱ 0۱0۱ 0۱02
0۱۱۳ 0۱۱۱ 0۱۱7 0۱۱۱ 0۱۱0 0۱2۳ 0۱۱۱
0۱۱۱ 0۱7۱ 0۱۲۲ 0۱۲۱ 0۱۲0 0۱۳۱ 0۱۳0
۱۱۲
دشتآزادگان0۱۲۱ 0۱0۳ 070 0۱۱ 0۱۲ 0۱۱ 0۱۱ 0
۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱7۱ 0۱7۲
دقاقله7۱ 0
دهلران07۱ 0۱۱ 0۱2 02۱ 0۱۱ 0۱۱ 0۱۱ 0۱0 0
0۱۱0 0۱۱۲ 0۱0۲ 0۱0۳ 0۱0۱ 0۱0۱ 0۱02

 /2۱2طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
0۱72 0۱70 0۱۲7 0۱۲۱ 0۱۳۱ 0۱۳۳ 0۱۱۱
۱۱2 0۱۱0 0۱۱7 0۱۱۲ 0۱77 0۱7۲
دیواندره7۱ 0

سایت دهلران۱۱۲ 0۱2۲ 0۱۱2 0۱ 0
سپاه پاسداران انقالب اسالمی0۱۱۱ 02۱ 0۱۱ 0۱0 0

ر
رضازاده :سرهنگ ستاد0۱2۱ 0۱۱2 0۱0۳ 0۱02 0
۱۱0 0۱۱۱
رودخانه بهمنشیر۱۱ 0۱۱ 0
رودخانه چنگوله۱۲7 0۱۱ 0
رودخانه دجله۱۲ 0۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 0۱2 0
رودخانه دویرج۱۱ 0
رودخانه كارون۱۲ 0۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 02۱ 0
رودخانه كرخه0۱۱2 0۱۲ 0۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 0۱2 02۱ 0
۱۱۲
رودخانه میمه۱0۲ 0۱۱ 0
ریاست جمهوری0۱۲۱ 0۱۳2 0۱۱۱ 0۱۱0 0۱ 0
۱۲2

۱۱۱ 0۱۱0 0۱۲۳ 0۱۲2 0۱۳2
سپهر :سرهنگ ستاد۱77 0
ستاد عملیاتی اروند0۱2۱ 0۱2۳ 0۱۱۱ 0۱۱۳ 0۱ 0
۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۳2
ستاد مشترك ارتش۱۲۱ 0۱۳2 0۱۱۱ 0۱2 02۱ 0
سد دز۱0۱ 0۱0۱ 0۱02 0۱ 0
سد دزفول۱02 0۱ 0
سد كارون۱0۱ 0
سد كنجانچ ۱۱۲ 0۱2۱ 0۱۱ 0۱۱ 0
سرخه۱۱0 0۱۱ 0
سردشت۱۱۱ 0۱۱۱ 070 0۲0 0
سقز۱27 070 0
سلماس70 0
سنندج7۱ 070 0

ز
زابل7۱ 07۱ 0۲۱ 0
زاهدان۱۱ 07۱ 070 0۱7 0
زمانفر :سرهنگ۱۳۱ 02
ژ
ژاندارمری :اكثر صفحات
ژاندارمری خوزستان0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۱2 0۱7۱ 02۱ 0
۱۱۱ 0۱۱۱

س

سوسنگرد0۱۲۲ 0۱۳۱ 0۱22 0۱۱7 0۱۳ 0۱۱ 0۱۲ 0
۱۱2 0۱7۲ 0۱7۳ 0۱7۱
سومار۱7۱ 0۱۱۱ 070 0۲0 0۱۱ 0
سهرابی :سرهنگ۱۳7 0
ش
شادمهر :محمد هادی ،سرلشكر0۱07 0۱۱ 0۱0 0
0۱۱۱ 0۱2۱ 0۱2۳ 0۱2۱ 0۱22 0۱۱۱ 0۱۱۳
۱۳2
شاهرود7۱ 0
شبستانی :سرهنگ۱0۲ 0

نمایه 2۱۱/
شلمچه0۱۱0 0۱0۱ 0۱07 070 0۲0 0۱۳ 0۱2 0
0۱۱۱ 0۱7۱ 0۱۳7 0۱۱۱ 0۱2۱ 0۱2۳ 0۱۱۱
۱۱۱ 0۱۱۲

غ
غرضی :سید محمد۱۲۱ 0

شوش۱۳ 0۱۱ 0۱2 0

ف

شهربانی۱۱ 0۱2 0۱۱ 0۱0 0۱2 0
شیراز۱۱2 0۱۳۱ 0۱۳۱ 0۱2۳ 0۱۱۱ 07۱ 070 0
ص
صادقیگویا :نجاتعلی ،سرتیپ2۱ 0۲ 0۱ 0
ط

فارس :منطقه۱۱2 0۱۲۲ 0۱۳۱ 0
فاضل :سرهنگ۱7 0
فاو۱0۱ 0۱0۲ 0۱۱ 0۳۱ 0۳۱ 0۱۱ 0۱7 0۱2 0۱۱ 0
فرزانه :منوچهر ،سرهنگ ستاد0۱0۱ 0۱0۱ 0۱0۱ 0
0۱۱۱ 0۱۱7 0۱۱۲ 0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۱0 0۱0۱
0۱27 0۱2۲ 0۱2۳ 0۱22 0۱2۱ 0۱20 0۱۱۱
0۱۱۲ 0۱۱۳ 0۱۱۱ 0۱۱2 0۱۱0 0۱2۱ 0۱2۱

طراح :آبادی۱۳ 0

0۱۳۱ 0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۱7 0۱۱2 0۱۱۱ 0۱۱۱
ظ

ظهیرنژاد :سرتیپ0۱۳۳ 0۱۳۱ 0۱۱۱ 0۱۱ 0۱0 0
0۱۲۱ 0۱۲۲ 0۱۲۳ 0۱۲۱ 0۱۲۱ 0۱۲2 0۱۲۱
0۱۱۳ 0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱77 0۱7۲ 0۱7۱ 0۱72
۱۱۱ 0۱۱۱

۱۲۱ 0۱۲0 0۱۳۱ 0۱۳7 0۱۳۲
فرماندهی كل قوا۱۱0 0۱ 0
فرماندهی لجستیكی نیروی زمینی۳۱ 0
فرماندهی منطقه غرب۱۱7 0۱۲ 0۱۱ 0۱۱ 0۳0 0
فرودگاه اهواز۱۱۱ 0۱77 0۱2۱ 0۱27 0۱2۲ 0۱0 0
فرودگاه آبادان0۱77 0۱۱۱ 0۱0۳ 0۱0۱ 0۱ 0۱ 0

ع
عبادی :سرهنگ ستاد۱۱ 0
عبدالخان۱۳ 0
عجبشیر7۱ 070 0
علیغربی۲۱ 0۲0 0۱۲ 0۱۳ 0۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 0۱۱ 0
عینخوش070 0۲۱ 0۱۲ 0۱۳ 0۱۱ 0۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 0
0۱۱7 0۱2۳ 0۱۱۱ 0۱07 0۱0۱ 0۱0۱ 07۱
0۱۲۱ 0۱۲۱ 0۱۲۲ 0۱۲۱ 0۱۲۱ 0۱۳۳ 0۱۳۱
۱۱0 0۱۱۲ 0۱7۳ 0۱70

۱۱۱
فروزان :سرهنگ۱0 0
فكوری :جواد ،سرهنگ خلبان۱0 0
فالحی :سرتیپ0۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 0۲7 0۲۲ 0۱۱ 0۱0 0
0۱۱۲ 0۱۱۱ 0۱۱2 0۱0۳ 0۱02 0۱0۱ 0۱00
0۱۱۱ 0۱۱0 0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۱7 0۱۱2 0۱2۱
0۱۲0 0۱۳۱ 0۱۳7 0۱۳۲ 0۱۳۳ 0۱۳۱ 0۱۳۱
0۱۱۱ 0۱۱0 0۱7۱ 0۱7۲ 0۱72 0۱7۱ 0۱۲۱
۱۱۱ 0۱۱7
فولیآباد۱20 0۱0۱ 070 0

 /2۱۱طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
گروه  22توپخانه0۱۱۲ 0۱۱ 07۱ 0۳۱ 0۳0 0۱7 0

ق

۱77 0۱27

قرارداد  ۱۱7۳الجزایر۱۳ 0
قرارگاه نزاجا۱۲ 0۱۱ 0۱۱ 0۱2 0۱۱ 0۱0 0۱۱ 0
قزوین۱27 0۱۲ 0۱۱ 070 0

گروه  ۱۱توپخانه۱2 07۱ 0۳۱ 0۳0 0۱7 0
گروه  ۱۱۱مهندسی77 0
گروه  ۱۱توپخانه7۱ 0۳۱ 0۳0 0۱7 0

قصرشیرین۲0 0۱۳ 0۱۱ 0

گروه  ۳۳توپخانه0۱۳2 0۱۱ 07۱ 0۳۱ 0۳0 0۱7 0

قوچان70 0

۱۱۱ 0۱۱2 0۱۱۱
گروه رزمی 0۱۲۱ 0۱۲۱ 0۱۲7 0۱۲۲ 0۱۱ 0۱2 ۱7

ک

۱7۳ 0۱7۱

كاظمیان :سرگرد۱۲۱ 0

گلمانخانه7۱ 0

كركوك۳7 0
ل

كرمانشاه0۱۱2 0۱۱۱ 0۱27 0۱2۱ 07۱ 07۱ 070 0
۱۱۱ 0۱7۲ 0۱۲7 0۱۱۱

لشكر  ۱پیاده مركز۲7 0

كمیته انقالب اسالمی۱0 0

لشكر  ۱۲زرهی0۳۱ 0۱۱ 0۱7 0۱۲ 0۱۳ 0۱۱ 0۱۱ 0
۱2 0۱0 07۱ 070 0۲2

گ

لشكر ۱پیاده مركز70 0۳2 0۱7 0
لشكر  2پیاده مركز۱۱ 070 0۳2 0۱7 0

گردان  ۱۳۱دژ۱۱2 0۳2 0

لشكر  2۱پیاده۱۱۱ 07۱ 070 0۳2 0۳۱ 0۱۳ 0۱۱ 0

گردان  ۱۱۱پیاده۳۱ 0

لشكر  ۲۱پیاده7۱ 070 0۳۱ 0۱7 0۱۳ 0۱۱ 0

گردان  2۱۱سوار زرهی۳۱ 0
گردان  2۳۲تانک0۱۱7 0۱۱۳ 0۱0۱ 0۱0۱ 0۱۱ 0
۱7۳
گردان  2۱۱سوار زرهی0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱0۱ 0۱۱ 0
۱۱2 0۱۱۱ 0۱۱7

لشكر  ۱۱زرهی07۱ 070 0۳۱ 0۱7 0۱۳ 0۱۱ 02۱ 0
۱۳۱ 0۱۱2 0۱۱0 0۱۱ 0۱2 0۱۱ 0۱۱
لشكر  ۱۱زرهی0۱۱ 070 0۲۱ 0۳۱ 0۳0 0۱۲ 0۱۱ 0
۱2

گردان  ۱2۱سوار زرهی۳2 0
گردان ۱۳۳( ۱2۱

لشكر  77پیاده۱2 0۱۱ 070 0۳۱ 0۱۲ 0۱۱ 0

لشكر  ۱2زرهی۱۳ 0

خ ك)۱۱۱ 0۱۱۱ 0

گردان  ۱۱7توپخانه ۱7۳

لهراسبی :سروان۱۱7 0

۱7۱ 0۱2۳ 0۱۱2 0

م

گردان  ۱۱۱پل۱۱2 07۱ 0۳۱ 0۳2 0
گردان دژ0۱۱2 0۱۱0 0۱0۱ 0۱07 0۱۱ 0۱۱ 0۱ 0
۱۱2

مالک :سرتیپ۱7۲ 0۱۲7 0
ماهشهر۱2۱ 0۱۱ 0۱ 0
مجتبوی :سرهنگ ستاد۱00 0

نمایه 2۱۳/
محمدی :سرهنگ 2ستاد۱۲۱ 0

0۱۳۳ 0۱۳۱ 0۱۳2 0۱۳0 0۱۱۲ 0۱۱۳ 0۱۱۱

مراغه۱۳۱ 07۱ 07۱ 0

۱7۱ 0۱7۱ 0۱۲۱ 0۱۲۱ 0۱۳۱

مركز آموزش  02چهلدختر7۱ 0۳2 0۳۱ 0۳0 0

میاندوآب7۱ 07۱ 0

مركز آموزش  0۱عجبشیر70 0۳2 0۳0 0

ن

مركز آموزش  0۱بیرجند۳2 0۳0 0۱۱ 0
مركز آموزش  0۳كرمان۳2 0۳۱ 0۳0 0

نشوه۲0 0۱۳ 0

مركز آموزش پشتیبانی تبریز۳2 0۱۲ 0

نوسود70 0۲0 0

مركز پیاده شیراز70 0۳۱ 0

نهاجا0۱2۱ 0۱2۱ 0۱20 0۱07 0۱0 0۳0 0۱۱ 0۱۱ 0

مركز عملیاتی اروند0۱۱2 0۱2۱ 0۱۱2 0۱0۱ 0۱۱ 0
۱7۱ 0۱۲۲ 0۱۳2

۱7۱ 0۱77 0۱۲۱ 0۱۲۱ 0۱۱0 0۱۱۱ 0۱۱۱
نهر خین۱0۱ 0۱07 0۱۱ 0۱2 0

مریوان۱27 070 0۲0 0

نیروی دریایی ارتش۱2 0

ملکنژاد :سرهنگ ستاد0۱۲۲ 0۱۲۳ 0۱۲2 0۱۲۱ 0

نیروی زمینی ارتش0۱۱ 0۱2 0۱2 0۱۱ 02۱ 02۱ 0

0۱7۳ 0۱7۱ 0۱7۱ 0۱7۱ 0۱70 0۱۲۱ 0۱۲۱

۱۱۲ 0۱۲2 0۱۱ 0۲7 0۳2 0۱۱

0۱۱۱ 0۱۱2 0۱۱۱ 0۱۱0 0۱7۱ 0۱7۱ 0۱7۲

نیروی هوایی ارتش۱2 02۱ 02۱ 0

0۱۱0 0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۱7 0۱۱۲ 0۱۱۳ 0۱۱۱
و

۱۱2 0۱۱۱
منت می :بیژن ،سرهنگ ستاد۱27 0

وصالی :محمد ،سرهنگ ستاد0۱۱0 0۲7 0۱۱ 0

موسویزادگان :سرهنگ۱۳7 0۱۳۳ 02

0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۱۱ 0۱۱۲ 0۱2۱ 0۱2۱ 0۱۱۱

موسیان0۱0۱ 0۱۳ 0۱2 02۱ 0۱۱ 0۱۱ 0۱2 0۱ 0

۱۲۱ 0۱۲۲ 0۱۲۳ 0۱۲۱ 0۱۲۱ 0۱۳۳

0۱۲0 0۱۳7 0۱۱7 0۱۱۳ 0۱۱۱ 0۱07 0۱0۲
هـ

0۱7۲ 0۱7۳ 0۱70 0۱۲۱ 0۱۲۲ 0۱۲۱ 0۱۲۱
۱۱2 0۱۱۱
موصل۲0 0۳7 0
مهاباد۱۱ 07۱ 07۱ 070 0۳۱ 0
مهران0۱۱ 0۱7 0۱۱ 0۱2 0۱۱ 02۱ 0۱2 0۱۱ 0۱0 0
0۱۱۱ 0۱۱2 0۱۱۱ 0۱۱0 0۱2۱ 0۱0۲ 070 0۲0
0۱۱۱ 0۱۱2 0۱۱۱ 0۱۱7 0۱۱۲ 0۱۱۳ 0۱۱۱

هرات۲۱ 0
هوانیروز0۱27 0۱۱۱ 0۱۱ 0۱0 0۳۱ 0۳0 0۱7 0۱۱ 0
۱77 0۱۱۱
هورالع ی ۱۱۲ 0۱0۱ 0۱2 0
هورالهویزه۱2 0
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