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از همة نگارندگان حوادث جنگ و همة كسانی كه توان
انجام وظیفه در این مهم را دارند ،درخواست میكنم از ثبت
و ضبط جزئیات این دوران غفلت نكنند و این گنجینة تمام
نشدنی را براي آیندگان به ودیعه بگذارند.
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میخواهم بگویم كه این جنگ ،یك گنج است.
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پيشگفتار

کتابي که مالحظه مي فرمایید از سلسله کتاب هایي است که جناب سرهنگ زرهي
ستاد سید یعقوب حسیني در سالهای دفاع مقدس به رشته تحریر در آورد .پس از پایان
جنگ تحمیلي تعدادی از این کتابها با عنوان « ارتش جمهوری اسالمي ایران در هشت
سال دفاع مقدس» توسط سازمان عقیدتي سیاسي ارتش ،انتشار یافت و در زمره
کتاب های معتبر دفاع مقدس محسوب و تا کنون مورد استفاده بسیاری از نویسندگان و
پژ وهشگران این عرصه قرار گرفته است.
هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علي صیاد شیرازی» با استفاده از بایگاني موجود،
کتاب حاضر را توسط سرتیپ 2صادقيگویا ،مجدداً بررسي و با حذف اضافات و انجام
تصحیحات الزم در مرحله انتشار قرار داد .امید است برای روشن شدن حقایق بخشي از
تاریخ نظامي این کشور ،اقدامي مفید و ماندگار انجام شده باشد.
در ماه های پایاني سال  ، 3199متأسفانه اطالع یافتیم که نویسنده محترم در تاریخ
 99/30/39وفات یافته اند.
ایشان دوران پر افتخار و زندگي سالم و آبرومندانه را در کسوت نظامي و سالهای بعد از
پیروزی انقالب اسالمي به ویژه در ابتدای جنگ تحمیلي طي نمودند .پس از بازنشستگي نیز،
تاریخ نظامي دفاع مقدس را در چند جلد تدوین و خدمت بزرگي در عرصه علمي نظامي کشور
از خود به یادگار گذاردهاند .آرزو داریم خداوند متعال ،ایشان را با مجاهدان في سبیلاهلل
محشور و به بازماندگان آن مرحوم نیز سالمتي و سعادت دنیوی و اخروی نصیب فرماید.
هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیاد شیرازي»
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معارف جنگ
«معارف جنگ» مجموعهای از یافتهها ،ذخایر و دست آوردهای جبهههای نبرد حـق علیـه
بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاریها ،ایثارگری ها و برکت خون شهدای واالمقام،
نصیب رزمندگان اسالم نمـوده و از سینـههای جوشان آنها به سینههای پاک وتشنة نسل جوان
انقالب اسالمي منتقل ميگردد.
سازمان افتخـاری «هیئت معـارف جنـگ» از پاییـز سال ،3171با تصویب حضرت امام خامنهای و
بنیانگـذاری امیـر سـرافـراز ارتش اسـالم «شهید سپهبد علي صیاد شیرازی» و حمایتهای مادّی و
معنوی مقام معظم رهبری و فرماندهي کل قوا ،این رسالت مهم را با روحیه متعالي بسیجي برعهده گرفته
و مفتخراست که با الهـام از کالم نوراني خداوند متعال مبني بر «وَالـذّینَ جـاهـَدوا فِینا لَنَهدِینَّهُم سُبُلَنا

وَ اِنَّ اهللَ لَمَعَ المُحْسِنیِن» ،با صداقت و تالش دسته جمعي در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت
افتخـار آمیـز را کـه با گـرایش «پژوهشي ـ فرهنگي ـ عملیاتي و آموزشي» شكل گرفته است ادامه دهد
و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.
شیوه کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهههای نبرد بدین ترتیب بـوده اسـت که
براساس زمان و مكان هر عملیات ،جمعي از رزمندگان اسالم که در آن عملیات نقش مهمي را برعهده
داشتـهاند بـه منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در صحنـه نبـرد و
بـرداشـتهای تحـریـری ،صوتي و تصویری ،مجموعهای از حقایق و واقعیّتهـای تلـخ و شیرین را گردآوری
نموده و در نهایت بعد از تطبیق آنها با مدارک و اسناد جبهههای نبرد در مسیر تدوین قرار دادهاند.
آموزش معارف جنگ نیز از سال  3179به صورت نظری و میداني برای هر دوره از دانشجویان
سال 1دانشگاه افسری امام علي (ع) نیروی زمیني و از سال  3192برای کلیه دانشگاههای افسری
ارتش جمهوری اسالمي ایران به اجرا در آمده و تا زمان نگارش این کتاب بیش از  20هزار نفر از
فارغالتحصیالن دانشگاههای مزبور را در دو مرحله نظری و میداني مورد آموزش قرار داده است.
هیئت معارف جنگ همچنین از سال  3199آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع تحصیلي فوقدیپلم،
لیسانس ،فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پيریزی نمود و این عزیزان در زمان آموزش
مقدماتي و قبل از عزیمت به یگان های سازماني خود به مدت  30ساعت آموزش معارف جنگ را در ساعات
فوق برنامه طي نموده که تا زمان چاپ این کتاب بیش از  200هزار نفر از کارکنان وظیفه که فارغالتحصیل
دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور ميباشند ،آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهاند.
هیئت معارف جنگ « شهید سپهبد علی صیاد شیرازي»
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حمله هوایی دشمن؛ از لشكر  30در منطقه – 23/30/32

221

گروهان سوم گردان  212سوار زرهی؛ از لشكر  30قزوین 23/30/32 -

221

طرحریزي تك به جناح چپ دشمن؛ از لشكر  30قزوین – 23/30/31

221

تأكید امر به پیروي؛ از نزاجا (معاونت عملیات و اطالعات – مد عملیات) – 23/30/31

221

پشتیبانی نزدیك هوایی؛ از نزاجا (عملیات) – 23/30/31

221

هماهنگی با برادران سپاه؛ از لشكر  30قزوین – 23/30/31

221

عدم تغییر در سازمان رزمی؛ از لشكر  30قزوین – 23/30/31

222

گزارش نوبهاي اطالعاتی شماره 23/30/39 – 22

222

دستورات فرماندهی نزاجا؛ از ق ع ت نزاجا (عملیات) – 23/30/39

214

مشكالت بارندگی؛ از لشكر  30قزوین – 23/30/39

214

تغییر مكان تیپ؛ از قرارگاه تاکتیكي نزاجا – 23/30/32

214

پشتیبانی مجدد امام از ارتش؛ از سماجا ( 1عملیات) -

212

برخورد تیپ  1با دشمن؛ از لشكر  30قزوین – 23/30/32

212

تلفات دشمن؛ از لشكر  30قزوین – 23/30/32

211
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انهدام هلیكوپتر دشمن؛ از لشكر  30قزوین – 23/30/32

211

عبور تیپ 4؛ از لشكر  30قزوین – 23/30/32

211

آخرین وضعیت یگانها؛ از لشكر  30قزوین در منطقه – 23/30/32

211

گزارش نوبهاي عملیاتی شماره 23/30/32 – 2

211

حمله دشمن به گردان 221؛ از لشكر 23/30/30 – 30

212

حمله هوایی دشمن؛ از نزاجا مد عملیات – 23/30/30

212

اعزام افسر توپخانه؛ از قرارگاه تاکتیكي نزاجا – 23/30/30

212

استقرار محل یگانها؛ از قرارگاه تاکتیكي نزاجا – 23/30/30

212

حالت پدافندي لشكر؛ از لشكر  30قزوین – 23/30/30

212

محل استقرار یگانها؛ از قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب – 23/30/30

219

تك لشكر  41دشمن؛ از قرارگاه تاکتیكي جنوب – 23/30/37

219

لشكرهاي  9و  41دشمن؛ از قرارگاه تاکتیكي جنوب – 23/30/37

211

درخواست نیازمندي هوایی؛ از ق تاکتیكي -

211

آخرین وضعیت؛ از لشكر ( 30ر 23/30/37 – )1

211

پشتیبانی هوایی؛ از نزاجا عملیات – 23/30/32

214

دفع تك دشمن؛ از قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب – 23/30/39

212

ادامه مقاومت پرسنل؛ از لشكر 23/30/39 – 30

212

گزارش نهاجا از پشتیبانیهاي هوایی؛ از نزاجا – 23/30/39

212

گزارش نوبهاي عملیاتی شماره 23/30/33 – 1

211

تعویض یگانها مقدور نیست؛ از قرارگاه تاکتیكي جنوب – 23/30/33

212

تغییر مكان گردان  212زرهی ظرف امروز؛ از جانشین عملیاتي نزاجا در اهواز – 23/30/33

212

ضایعات گردان 421؛ از لشكر 23/30/33 – 30

212

حركت ستون چرخدار گردان  212زرهی به اهواز؛ از ر  1تیپ  2لشكر 23/30/20 – 30

212

اعزام یك افسر از قرارگاه به منطقه؛ از نزاجا معاونت عملیات و اطالعات مد عملیات – 23/30/20

212

نیاز به یك گروهان تانك با خدمه؛ از لشكر  30قزوین – 23/30/20

212

گردان  294تانك زیر امر لشكر 42؛ از جانشین عملیاتي نزاجا در اهواز – 23/30/20

212
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هدایت عملیات در مجموع خوب بود؛ از جانشین عملیاتي – قرارگاه تاکتیكي – 23/30/20

212

پشتیبانی منطقه لشكر  42با آتش توپخانه لشكر 92؛ از ق ع ت نزاجا – 23/30/20

212

لشكر زیر آتش توپخانه دشمن؛ از لشكر  30قزوین – 23/30/20

219

پیشروي دشمن در محور هویزه سوسنگرد؛ از لشكر  30قزوین – 23/30/20

219

گزارش نوبهاي عملیاتی شماره 23/30/22 – 1

211

هویزه محاصره شده ،سپاه پاسداران در محاصره هستند؛ از عملیات و اطالعات نزاجا – 23/30/22

212

آمار اقالم ضایعاتی اردنانس لشكر  42زرهی تا تاریخ 19/41/22

211

گزارش تیپ  2لشكر 92؛ از اهواز – 23/30/21

211

آمار تلفات و ضایعات پرسنلی لشكر  42زرهی از تاریخ  19/41/41الی 19/41/21

212

دفاع تا آخرین نفر با وسایل و امكانات موجود؛ از قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب – 23/30/29

212

مواضع پدافندي تحكیم شود؛ از قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب – 23/30/22

212

ناظر هوایی؛ از قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب – 23/30/22

212

اجراي عملیات پرسنل ژاجا؛ از معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات) – 23/30/20

212

بررسی تجاوز دشمن؛ از معاونت اطالعات و عملیات نزاجا (مد عملیات) – 23/30/27

212

جدول حوادث قرارگاه لشكر 42در عملیات نصر (كرخه كور) در تاریخ 19/41/41

224

جدول حوادث قرارگاه لشكر 42در عملیات نصر (كرخه كور) در تاریخ 19/41/42

221

جدول حوادث قرارگاه لشكر  42در عملیات نصر(كرخه كور) مورخه 19/41/42

221

جدول حوادث قرارگاه لشكر  42در عملیات نصر (كرخه كور) مورخه 19/41/42

292

جدول حوادث قرارگاه نزاجا در جنوب در عملیات نصر از تاریخ  19/41/41تا تاریخ 19/41/21
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معرفی نویسنده
سرهنگ زرهي ستاد ،سید یعقوب حسیني در سال  3133در
خانوادهای مذهبي در ابهر به دنیا آمد .تحصیالت خود را در ابهر و
سپس در تهران ادامه داد و در سال  3113وارد دانشكدة افسری و
سال  3119با درجة ستوان دومي فارغالتحصیل شد .پس از پایان دورة
آموزش رسته زرهي ،در لشكر اصفهان مشغول به خدمت شد.
در سال  3190پس از طي دورة دانشكده فرماندهي و ستاد به
لشكر  32اهواز منتقل شد که آن زمان مصادف با آغاز اختالفات مرزی ایران و عراق و صفآرایي
نظامي طرفین بود .وی در سِمَت افسر عملیات و طراح طرحهای عملیاتي مربوطه در لشكر تا
سال  3129و عقد قرارداد  3372الجزایر فعال بود .از سال ،3120فرماندهي تیپ سوم لشكر 32
زرهي را عهدهدار بوده و پس از پیروزی انقالب اسالمي در مدیریت آمادگي رزمي معاونت
عملیات و اطالعات ستاد نیروی زمیني خدمت کرد .با آغاز جنگ تحمیلي در سال  3123در
سِمت جانشین عملیاتي نزاجا به خوزستان اعزام شد .در سال  3100با درخواست شخصي،
بازنشسته شد.
پس از بازنشستگي در دانشكدة فرماندهي و ستاد نیروی زمیني و سازمان عقیدتي -
سیاسي ارتش ،مشغول تهیه و تنظیم تاریخ جنگ شد .با حمایت فرمانده وقت نزاجا ـ سرهنگ
صیاد شیرازی  -توانست تعداد قابل توجهي کتاب ،دربارة عملیات های هشت سال جنگ
تدوین کند که تاکنون تعدادی از آن ها در مرحلة انتشار قرار گرفته و بقیه نیز در مراکز
دانشگاهي و پژوهشي آجا مورد استفاده ميباشد.
در دی ماه سال  3199به دیار ابدی پیوستند  .روحشان شاد .

32

عناوین كتابهاي منتشر شده توسط هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیاد شیرازي»
به قلم :سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی
(از سال  3190تا )3131
جبهه جنوب در شهریور 19

3190

تاریخ نظامی جنگ تحمیلی جلد 4

3197

(زمینههاي بروز جنگ)

3197

تاریخ نظامی جنگ تحمیلی جلد 2
(برخوردهاي مرزي قبل از آغاز جنگ تحمیلی)
عملیات والفجر مقدماتی

3130

نبردهاي سال  4122تا پایان سال 4121

3130

لشكر  92زرهی در سال اول جنگ تحمیلی

3133

تیپ  4لشكر  92زرهی در آغاز جنگ تحمیلی

3132

سیل مصنوعی براي پدافند در خوزستان

3132

تیپ  2لشكر  92زرهی در آغاز جنگ تحمیلی

3132

تیپ  1لشكر  92زرهی در آغاز جنگ تحمیلی
عملیات كلی سال اول جنگ تحمیلی در خوزستان

3132
3132

عملیات رمضان

3131

عملیات اهلل اكبر
نبردهاي صحنه عملیات غرب

3131
زیر چاپ

نبردهاي منطقه اهواز و سوسنگرد در آغاز جنگ تحمیلی

زیر چاپ

به عالوه ،دهها عناوین دیگر که در مراکز اسناد معتبر آجا موجود و بهرهبرداری ميگردد.
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سخن ویراستار

در مرکز اسناد هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علي صیاد شیرازی» کپي نسخهای از این
کتاب را در کنـار سـایر کتابهـایي کـه بـه قلـم نویسـنده محتـرم آن ،مرحـوم جنـاب سـرهنگ
سیدیعقوب حسیني در زمان خود تهیه شده است ،مشاهده ،مطالعه و بررسي نمودم.
با مطالعه و بررسي مطالب این کتاب و دیگر کتابها به قلم ایشان متوجه شـدم کـه چـه کـار
بزرگ و بينظیری توسط نویسنده ،در زمان جنگ انجام گرفته است .شاید اگر چنین همت عالي
از سوی نویسنده و حمایت از طرف فرمانده وقت نزاجا ،دافوس و رئیس عقیدتي سیاسي آجا کـه
از سال  03به بعد به اجرا درآمد ،وجود نداشت ،امروز بـا نیرویـي چنـدبرابر آن زمـان ،هرگـز بـه
چنین مدارک و نگارش نميتوانستیم دسـت یـابیم .بـدین ترتیـب تـاریخ نظـامي ایـن کشـور از
چگونگي رویدادها ،درگیریها ،محدودیتها ،اقـداماتهـا ،عملیـاتهـا محـروم مـيمانـد .همـین
کمبودها سبب دورشدن ازبیان واقعیتها و تحریـفهـا  ...مـيگردیـد .همچنـان کـه بسـیاری از
حوادث جنگ تحمیلي ،به سبب آن که از جزئیات و اطالعات کمـي و کیفـي آن ،مـدارکي بـاقي
نمانده و یا به موقع دراختیار پژوهشگران قرار داده نشده است ،امكان تدوین و تحلیـل دقیـق آن
وجود ندارد.
یادم ميآید در سال  3102که مشغول طي دوره دافوس بودم ،در یكي از روزها که فرمانده وقـت
نزاجا ـ جناب سرهنگ صیاد شیرازي ـ جهت سخنراني برای دانشجویان و اساتید به سـالن اجتماعـات
دانشكده تشریف آورده بوند ،در مسیر خروج ایشان از سالن ،جناب سرهنگ حسینی کـه در آن زمـان
بازنشسته و با لباس شخصي بودند و در آن جمع به غیر از فرمانـده وقـت دافـوس ـ جنـاب سـرهنگ
فاضل ـ که همدوره ایشان نیز بودند و از همه مسنتر بودند ،تعدادی از کتابهای مجلد شده را دربـاره
دفاع مقدس در روی میزی به صورت تایپ شده ،به حضور فرمانده نیروی زمیني ارائه و توضیح دادنـد.
از آن صحبتها ،این طور یادم ميآید که این دیدار و اقدامات ،سابقه قبلي داشـته و قـبالً فرمانـده نیـرو
دستوراتي درباره پشتیباني از اقدام ایشان و دراختیار گذاردن مدارک و نیروی انسـاني موردنیـاز صـادر
نموده بودند .در آن جلسه ،در پي گزارش جناب سـرهنگ حسـینی ،دسـتورات تكمیلـي دیگـری بـه
فرمانده دافوس و همراهان ابالغ نمودند.
سالها از زمان این خاطره گذشـت ،تـا آن کـه  29سـال بعـد ،در سـال  3199بـه واسـطه
مسئولیت مدیریتي که در مجموعه هیئت معارف جنگ داشتم ،با مالحظه نسخههای کتابهـای
تایپ شده موجود به قلم ایشان در مرکز اسناد و نیز به سـبب آن کـه ماموریـت تهیـه ،تنظـیم و
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انتشارات کتابهای موردنظر هیئت معارف جنگ را داشتم ،درصدد برآمدم که بـا ایشـان تمـاس و
راجع به انتشار این کتابها ،نظرشان را جویا شوم .باالخره بعد از مدتي جستجو ،موفـق بـه تمـاس
تلفني شده و درخواست نمودم که به هیئت معارف جنـگ تشـریف بیاورنـد و حضـوری مـذاکره
نمائیم .محبت نمودند و از کـرج بـه تهـران در روز تعیـین شـده ـ  99/9/23ـ تشـریف آوردنـد.
خالصه نظرشان این بود که « من هـر چـه در تـوانم بـود ،در زمـان خـود بـه نگـارش درآوردم و
دراختیار دافوس و عقیدتي سیاسي اجا قرار دادم ،اکنون دیگر توان ادامه و اقـدامات تكمیلـي در
مورد این موضوعات ندارم .شما آن چه که به صالح و مفید برای تاریخ نظامي این کشور ميدانید
انجام دهید»
یک جلسه دیگر نیز برای مصاحبه –  -99/2/39همراه یكي از همكاران افتخـاری بـه منـزل
جناب سرهنگ حسینی رفتیم .ای کاش این مصاحبهها ادامه ميیافت ،که متأسـفانه از طـرف آن
همكار محترم ،چنین امكاني حاصل نشد.
بعد از آن جلسه ،هیئت معارف جنگ توانست سه عنوان کتاب «تاریخ نظامی جنگ تحمیلـی
ج  4و  2و جبهه جنوب در شهریور  »19به قلم ایشان منتشر و تعدادی بـه منـزل نویسـنده محتـرم
ارسال نماید .احتماال آنها را مالحظه کردند .تا آن که در سـال  3199خبـر نـاگوار فـوت ایشـان
دریافت شد ...
ریاست محترم هیئت معارف جنگ  ...امیر سرتیپ آراسته ،همیشه اصرار دارند تا فرصـتهـا
از دست نرفته و پیشكسوتان دفاع مقدس درحیات هستند ،کلیـه مطالـب و مـدارک جمـعآوری
شده ،تنظیم ،تدوین و انتشار یابند ،تا نسل کنوني و آیندگان بتوانند از مجموعه افتخارات دفـاعي
کشور خود بهرهبرداری نمایند.
بر اساس این تدبیر ،تاکنون ـ سال  32ـ بـیش از  300عنـوان کتـابهـای مسـتند دربـاره دفـاع
مقدس توسـط ایـن هیئـت انتشـار یافتـه و در فهرسـت منـابع بسـیاری از کتابهـای مسـتند دربـاره
جنگتحمیلي قرار گرفته اند .مسلما اگر حمایـت و تشـویق ریاسـت هیئـت نبـود ،چنـین دسـتاوردی
حاصل نميشد .برخود الزم ميدانم به این جهت سپاسگزاری خود را از ایشان اعالم نمایم.
همانطـور کـه خواننـدگان محتـرم مالحظـه مـيفرماینـد ،مـدارک ،مكاتبـات ،خـاطرات و
اظهارنظرهایي که در کتابهای این نویسنده محترم آمده است ،بیانگر چگـونگي بخـش مهمـي از
فعالیـتهـا ،اقـدامات ســتادی ،اجرایـي یگانهـای نظـامي میــدان رزم ،در آن زمـان اسـت کــه از
بایگاني های غیرقابل دسترس دیگران خارج گشته و به ملـت ایـران بـرای مانـدگاری در تـاریخ و
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بهرهبرداریهای متنوع ارائه شده است .مسلما اگر آن روز این کار انجام نميشد ،امـروز دیگـر بـه
هیچ وجه ،چنین مدارکي یافت نميشد.
در مرحله آماده سازی هر کدام از این کتابها ،مشاهده ميشد که در نسخه موجـود ،در مرکـز
اسناد هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علي صیاد شـیرازی» یـک یـا چنـد صـفحه از آن وجـود
ندارد .به ناچار به مرکز اسناد سازمان عقیدتي سیاسي ارتـش و یـا معاونـت پـژوهش و تولیـد علـم
دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش (دافوس آجا) مراجعه و از روی نسـخه موجـود در آن قسـمتهـا،
صفحات مورد نظر را یافته و مورد استفاده قرار دادم .بر خود الزم ميدانم از همكـاران محتـرم ایـن
دو مجموعه علمي ،نظامي ،و فرهنگي پُر ارزش که اینجانب را یاری فرمودند ،سپاسگزاری نمایم.
انتظار نیست که این نوع کتابها که صرفاً بیان رسمي و نظامي دارند ،مورداستفاده و عالقـه
عموم قرار گیرند .بلكه این کتابها با هدفهـای پژوهشـي ،تـاریخي نظـامي بـرای پژوهشـگران،
عالقمندان ،کارشناسان ،افسران ،مدیران مراکز و دانشگاههای نظامي تـدوین و انتشـار مـيیابنـد.
این نوع کتابها تعریف و کاربرد خاص خود را دارند و نگارش آنها نیـز فقـط از صـاحبان دانـش و
تخصص نظامي که استعداد قلمنگاری هم داشته باشند برميآید .انصافا ،نویسنده این کتاب که از
بزرگان این فن بودند ،به خوبي از عهده این تعریفها و هدفهای خاص موردنظر برآمدهاند.
نكته قابل توجه دیگر ،آن است که کلیه پیـامهـا و اسـناد آورده شـده در ایـن کتـاب جـای
توضیح ،تفسیر ،بحث و اظهارنظر کارشناسي دارد .برای دریافت نكات آموزشي ،تاریخي ،نظامي و
باالخره درسهایي که از این حوادث و تجارب برای حال و آینـده مـيتـوان کسـب نمـود ،جـای
چنین مباحثي خالي است.
در این مرحله از تدوین و تنظیم و نشر کتاب ،تصمیم گرفته شد ،وقت و تـوان خـود را بیشـتر
صرف انتشار آثار باقيمانده با شكل موجود نمائیم تا درحدی که خداوند توفیق زندگي دنیوی به مـا
ميدهد ،این خدمت را انجام و این آثار و اسناد تاریخي نظامي کشور را از قفسههای بایگـاني خـارج
و با انتشار آنها به شكل مناسب ،در انظار و دسترس عموم قرار دهیم.
اقدامات تكمیلي و بهره برداری کارشناسانه از این کتابها ،اگر ما هـم فرصـت نیـابیم ،مسـلما
دیگران با در اختیار داشتن این کتابها انجام خواهند داد .آن قسمت از خواسته نهایي ما نیـز بـه
این ترتیب به خواست خداوند برآورده خواهد شد.
ضمنا باید توجه داشت که با توجه به اهمیت و حیاتي بودن موضوع مورد نگـارش ،نویسـنده
محترم آن چه که به نظرش مثبت و یا منفي رسیده ،بیان نموده است .با همـین نگـرش ،اسـناد
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منفي نیز ارائه گردیده است .اما متاسفانه مشكلي که افراد بشر دارند ،آن است که ذهن آنان قادر
به اندازهگیری دقیق از دیدهها و شنیدهها که بطور نمونه ارائه ميشوند نميباشد .ممكن است بـا
دیدن ،شنیدن و خواندن یک نمونه از موضوعي ،آن نمونه را خارج از اندازه واقعي در کل موضوع
تعریف و نتیجهگیری مثبت یا منفي نمایند ،درحالي که هیچ وقت این نوع قضاوت و نتیجهگیری
درست نیست .قضاوتي مي تواند درست باشد که دقیقـا تمـام جزئیـات و ابعـاد کمـي و کیفـي و
شرایط زمان ،مكان و اوضاع و احوال اجتماعي آن مشخص باشـد .دربـاره ایـن بحـث ،هـر کـس
مثالهای زیادی در ذهن خود دارد .مثال چقدر شنیدید که همه  ...اینطورند ،یا همه  ...چنیناند و
یا  ....گوینده با محور قرار دادن یک نمونه ،آن را به کل موضوع تطبیق ميدهد.
با توجه به چنین آسیبي که مطالب یا اسناد منفي در خوانندگان ایجاد ميکنند ،معمـوال در
کتابها از ارائه آنها خودداری ميکنند.
رسانهها هم در دنیای امروز ،وقتي نظر خاصي را ميخواهند به مخاطبان خـود بـه غلـط یـا
درست باور دهند ،با استفاده از همین ضعف اندازه گیری ذهني افراد بشـر ،بـا ارائـه چنـد نمونـه
محدود مثبت یا منفي ،نتیجهگیری مثبت یا منفي به مخاطبان القاء ميکنند.
این توضیحات به جهت آن بود که خوانندگان محترم با مطالعه اسناد و مطالب مثبت یـا منفـي ایـن
کتاب ،از نتیجهگیری غلط اجتناب نمایند و یا با برداشت ناقص از متن کتاب به بیراهه کشانده نشوند.
ما نیز همان طور که نویسنده محترم ارائه داده ،امانتداری نموده و در کتاب آوردیم .هر چند
که ممكن است بعضي از مباحث ارائه شده نیاز به نقد کارشناسان و اهل فن دیگـری هـم باشـد.
این برداشت نیز طبیعي و منطقي است .نویسنده محترم نیز خود به این نكتـه توجـه ودر پایـان
مقدمه کتابهای خود به آن اشاره نمودهاند.
نكته آموزنده دیگری که مسلما خوانندگان محترم توجه خواهند نمود ،آن اسـت کـه در آن
شرایط و زمان سخت ،چگونه یگانها و ردههای مختلف فرماندهي ،با باالدسـت و زیردسـت خـود،
صادقانه و مودبانه ،مكاتبه و به دور از رعایت مالحظات خوشآیندی و یا بدآیندی ردهها ،به بیـان
واقعیتهای موجود و مدیریت بحران پرداختهاند.
امید است که درجهت ادامه راه شهدا و شرح بخشي از حماسه تاریخي ملت بزرگ ایـران در

دفاع مقدس موفق بوده باشیم .ثواب این کار را نیز برای نویسنده محترم اهدا مينمائیم.
با سالم و احترام
سرتیپ 2ستاد نجاتعلی صادقیگویا

مقدمه

ِ َّ ِ
قُ ْل ِس ُيروا فِي االَ ْر ِ
ين ِم ْن قَ ْبل
ض فَانْظُروا َك ْي َ
ف كا َن عاقبَةُ الذ َ

بگو! در روی زمین بگردید و ببینید پایان کار پیشینیان چگونه بوده است.
(سورة روم آیه )92

پیشگفتار (مدارك تاریخی جنگ تحمیلی)
یادآوري مهم:

از بررسيکنندگان ،خوانندگان و استفادهکنندگان این مدارک درخواست ميشود قبل از
بررسي به نكات زیر توجه فرمایند:
 .4دستورالعمل تهیه مدارك:

این مدارک در اجرای امریه  00/02/3/92ـ  03/9/10معاونت آموزشي نیروی زمیني
ارتش جمهوری اسالمي ایران گردآوری ،تنظیم و تدوین شده است.
 .2هدفهاي اصلی :هدفهای اصلي تهیه این مدارک طبق دستورالعمل یادشده باال به
شرح زیر بوده است:
الف) تجزیه و تحلیل هریک از نبردهای عمده و بررسي علل پیروزی یا شكست آنها.
ب) ایجاد زمینه مطلوب برای تهیه مسائل آموزشي مراکز فرهنگي نیروی زمیني
ارتش جمهوری اسالمي ایران.
ج) بهرهبرداری آموزشي از تجربیات به دست آمده از جنگ تحمیلي.
 .1اسناد اصلی بهرهبرداري شده براي تهیه این مدارك:

الف) برآوردهای ستادی ،طرح ها و دستورهای عملیاتي تهیه شده در ستاد مشترک،
نیروی زمیني و لشكرها و تیپهای اجرا کننده عملیات که در پروندههای عملیاتي و
اطالعاتي نیروی زمیني و ردههای پایینتر ثبت شده بود.
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ب) پیامها ،دستورات و گزارشهای مبادله شده بین قرارگاهها ،شامل ستاد مشترک،
نیروی زمیني ،لشكرها و تیپهای اجرا کننده عملیات که در پروندههای عملیاتي و
اطالعاتي این قرارگاهها ثبت شده بود.
ج) خاطرات شخصي معدودی از فرماندهان و افسران ستاد که شخصاً در طرحریزی
و هدایت عملیات شرکت یا حضور داشتند.
د) مدارک مورد نظر تا رده قرارگاه ،لشكرها و تیپهای مستقل بوده است و پیامها
و دستوراتي که بین قرارگاه تیپها ،گردانها و ردههای پایینتر مبادله شده در بیشتر این
مدارک منظور نشده است.
 .1درخواست اسناد از سازمانهاي خارج از نزاجا:

از سازمانهای خارج از رده نیروی زمیني درخواست شد برای تكمیل این مدارک ،اسناد
و مدارک عملیاتي مربوط به نبردهای جنگ تحمیلي را در اختیار نیروی زمیني قرار دهند،
ولي تا تكمیل این مجموعه مدارک خواسته شده را ارسال نكردند .این سازمانها عبارتند از:
الف) سپاه پاسداران انقالب اسالمي ایران که نقش فعال و سهمي بسیار در عملیات
داشتند.
ب) ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمي ایران که در طرح ریزی و هدایت
جنبه های سیاسي و اقتصادی جنگ تحمیلي نقش اصلي را داشته است.
ج) ژاندارمری جمهوری اسالمي ایران که قسمت عمده یگانهای آن دوش به دوش
برادران سرباز خود در یگانهای نیروی زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران در نبردها
شرکت داشتند.
د) نیروی هوایي ارتش جمهوری اسالمي ایران که در پشتیباني نزدیک هوایي و
ترابری یگانهای نیروی زمیني عامل مهمي بود.
هـ) نیروی دریایي ارتش جمهوری اسالمي ایران که در منطقه آبادان و خرمشهر
قسمتي از تالشهای پدافندی و آفندی در این منطقه را عهدهدار بود.

مقدمه 21/

توجه :به تهیهکنندگان تاریخ کامل جنگ تحمیلي توصیه ميشود ضمن بررسي این
مجموعه ،همكاری سازمانهای یادشده باال را نیز درخواست کنند و مدارک عملیاتي آن
سازمانها را دریافت و در جریان حوادث جنگ تحمیلي منظور کنند.
 .1روش گردآوري مدارك مورد نیاز:

الف) عین پروندههای عملیاتي و دستورات و طرحهای عملیاتي قرارگاههای
شرکتکننده در عملیات درخواست و دریافت شد و تمام برگهای این اسناد و مدارک مورد
بررسي قرار گرفت.
ب) از کلیه طرح ها و دستورات عملیاتي و برآوردهای ستادی و دستورات جزء به جزء
نسخهبرداری شد و عیناً در کتاب مربوطه آورده شد.
ج) پروندههای ستادی معاونت عملیات و اطالعات نیروی زمیني ،قرارگاه مقدم نیروی
زمیني در جنوب و لشكرهای  30و  23و  77و  32و تیپهای  22هوابرد و  99پیاده که در
اختیار گروه بررسي قرار گرفت ،همگي مطالعه شد و پیامها و دستوراتي که بین قرارگاههای
شرکتکننده در عملیات (تا ردة تیپ داخل) مبادله شده بود و تأثیر قابل مالحظهای در
هدایت نبردها داشت ،عیناً نسخهبرداری شد و در کتابها آورده شد .ذکر این نكته الزم است
که فقط پیامهایي نسخهبرداری شد که از نظر افسر بررسيکننده حایز اهمیت تشخیص داده
شد و ممكن است پیامهایي وجود داشته باشند که از نظر افسران دیگر مهم بودهاند ،ولي در
کتاب منظور نشدهاند.
د) طي امریهای از طریق ستاد نیروی زمیني ،از کلیة افسران ،درجهداران ،سربازان و
غیرنظامیان شرکتکننده در جن گ تحمیلي درخواست شد خاطرات خود را بنویسند و برای
گروه بررسي ارسال کنند تا به نام خود آنان ثبت شود ،ولي پاسخ مثبتي به این خواسته گروه
بررسي داده نشد.
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 .2نكته قابل توجه خوانندگان:

نكته مهمي که الزم است مورد توجه قرار گیرد ،مطالب مربوط به استنباط و نظریات و
مشاهدات و خاطرات شخصي افسر بررسيکننده از جریان حوادث با توجه به مدارک گردآوری
شده و ارتباط دادن حوادث با یكدیگر است .از اینرو بهصورت یک نتیجة قطعي و کامل نباید
تلقي شود .بلكه ممكن است بررسيکنندگان بعدی مدارک دیگری از هر عملیات به دست آورند
یا شخصاً در عملیاتي حضور داشتهاند و شاهد عیني جریان حوادث نبردها بودهاند که در ارتباط
حوادث ،نتیجهگیری دیگری از هر عملیات بكنند و نظریات کاملتری ارائه کنند .مسلماً مدارک
گردآوری شده در این کتاب ،ثبت و ضبط همه جریانات نیست و چه بسا اسناد و مدارک
عملیاتي در پروندههای عملیاتي تیپها ،گردانها ،گروهانها و سایر سازمانها وجود داشته باشند
که ميتواند جریان وقایع را روشنتر ارائه کند .اینگونه مدارک در هنگام تدوین این کتاب در
اختیار افسر بررسيکننده نبود .امید است در آینده بررسيکنندگان و محققان دیگر تاریخ جنگ
تحمیلي برای تكمیل این مدرک گردآوری شده اقدامکنند ،تا تاریخ نظامي و در صورت امكان
تاریخ سیاسي این جنگ تحمیلي که قسمتي از تاریخ میهن اسالمي ما برای نسلهای آینده ملت
ایران عزیز خواهد بود ،هر چه کاملتر تهیه و تدوین شود.
غرض نقشی است كز ما باز ماند

كه هستی را نمیبینم بقایی
افسرتهیه كننده:
سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی
فروردین سال 4122

قسمت یکم
کلیات
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کلیات 27/

مشخصات كلی عملیات
الف -عنوان :تا یك رده پایینتر از قرارگاه كنترل كننده

( )3نزاجا  -عملیات نصر
( )2ل - 30عملیات فاتح
( )1لشكر  - 32عملیات ظفر
ب -منطقه عمومی :منطقه غرب اهواز بین سوسنگرد تا رودخانه كارون تالش اصلی در
حوالی كرخه كور.
پ -تاریخ اجرا :از  19/41/41تا 19/41/49
ت -نوع عملیات :آفندي (در حین اجرا به تأخیري و پدافندي تبدیل شد)
ث -قرارگاه كنترل كننده :قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب.
ج -یگانهاي عمده شركت كننده خودي:

( )3ل  30زرهي ()-
( )2ل  32زرهي ()-
( )1عناصری از ل  77پیاده زیر امر ل  30و ل .32
( )9عناصری از سپاه پاسداران زیر امر ل  30و لشكر .32
( )2عناصری از هوانیروز (پشتیباني)
( )0عناصری از نیروی هوایي (پشتیباني)
( )7عناصری از فرماندهي لوج نزاجا (پشتیباني)
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چ -یگانهاي عمده متجاوز :عناصري از لشكرهاي  1و  9زرهی ارتش متجاوز عراق
ح -فرماندهان هدایت كننده تا  2رده پایینتر:

( )3قرارگاه نزاجا سرهنگ ستاد سید یعقوب حسیني
( )2ل  30سرهنگ زرهي ستاد سیروس لطفي
(الف) تي  3ل  30سرهنگ زرهي ستاد ایرج جمشیدی
(ب) تي  1ل  30سرهنگ زرهي ستاد محمد جوادی
( )1لشكر  32سرهنگ زرهي ستاد غالمرضا قاسمينو
(الف) تي  3ل  32سرهنگ زرهي ستاد ناظری
(ب) تي  2ل  32سرهنگ زرهي ستاد امرهلل شهبازی
خ -نتیجه نهایی عملیات :این عملیات در مرحله یكم موفق بود .بعداً به علت پاتک
سنگین دشمن ادامه عملیات میسر نشد و نیروهای خودی در اثر فشار شدید دشمن مجبور
به اجرای عملیات تأخیری و اشغال مواضع پدافندی قبلي گردیدند.

بسمه تعالي
از :فرماندهي نیروهای مسلح
به :فرماندهي نیروی زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران
به نیروی زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران مأموریت داده ميشود که طبق طرح ارائه شده و مصوبه
شورای عالي دفاع ،بالدرنگ در منطقه عمومي اهواز عملیات تعرضي را هدایت و دشمن را در منطقه عمومي
کرخه کور و حردان منهدم و آماده ميگردد برابر طرحهای تنظیمي آن نیرو خط مرز را ترمیم و بنا به دستور
عملیات تعرضي را به خاک دشمن برای تصرف هدفهای موصوف بكشاند .یعني ظرف یک هفته باید حمله
صورت بگیرد.
فرمانده نیروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران ابوالحسن بني صدر
23/3/20

کلیات 23/

مأموریت یگانهاي عمده شركت كننده در عملیات نصر
 -4مأموریت نزاجا

طبق فرماني که جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش ،شهید سرتیپ فالحي در تاریخ
 23/3/23نوشتند و رئیس جمهور وقت (بني صدر) امضاء کردند و به فرمانده نزاجا ابالغ شد
مأموریت به شرح زیر بود:
«نیروی زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران آماده ميشود یک هفته پس از دریافت این
دستور در منطقه اهواز به سمت جنوب آفند کند و نیروهای دشمن را در جنوب اهواز
سوسنگرد و کرخه کور نابود و پادگان حمید را تصرف و تأمین نماید».
 -2مأموریت واگذاري از نزاجا به یگانهاي اجرا كننده برابر طرح عملیاتي نصر بر مبنای
مأموریت ابالغي از ستاد مشترک.
الف -مأموریت كلی قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب در طرح نصر

«نیروی زمیني جمهوری اسالمي ایران با عناصری از لشكر  30و لشكر  32زرهي در
ساعت (س) روز (ر) در منطقه اهواز (کالک عملیاتي) آفند ميکند پادگان حمید (هدف
الف) را در جنوب اهواز تصرف و خط کرکس را تأمین مينماید .بنا به دستور حمله را به
سمت جنوب ادامه ميدهد»
ب -مأموریت لشكر  42زرهی

( )3تغییر مكان تیپ  1زرهي و عناصر لشكری از تاریخ  23/3/23از منطقه دزفول به
منطقه تجمع حوالي اهواز.
( )2تقویت پدافند لشكر  23پیاده در منطقه دزفول (پای پل) با تیپ  2زرهي
باقیمانده در آن منطقه.
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( )1تک به سمت جنوب در منطقه بین حمیدیه و سوسنگرد (شمال کرخه کور)
تصرف کرخه کو ر بنا به دستور .ادامه تک به سمت جنوب شرق برای تصرف پادگان
حمیدیه در ساعت (س) روز (ر).
پ -مأموریت لشكر  92زرهی

( )3رها کردن تیپ  2زرهي مستقر در منطقه سوسنگرد و قرار گرفتن آن زیر امر
لشكر  30زرهي.
( )2تک محدود در جنوب اهواز با تیپ  3زرهي.
( )1عبور از رودخانه کارون در منطقه فارسیات و تک به پادگان حمید از جناح
جنوبي منطقه عملیات.
( )9حفظ مواضع پدافند جنوب اهواز.
( )2ادامه پدافند در تپههای اهللاکبر در شمال سوسنگرد با تیپ  1زرهي.
ت -مأموریت سایر یگانهاي زیر امر قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب شامل لشكر  23پیاده و
تیپ  99پیاده بدون تغییر ادامه پدافند در مواضع مربوطه.
ث -احتیاط نزاجا در منطقه جنوب تیپ  2زرهي لشكر  30زرهي و تیپ  22هوابرد که هر
 2یگان در منطقه دزفول مستقر بودند هر  2یگان برای تقویت مواضع پدافندی لشكر 23
پیاده در نظر گرفته شده بودند.
ج -فرماندهی اروند متشكل از عناصری از لشكر  77پیاده و تیپ  17زرهي مرکز زرهي و
یگانهای تقویت و پشتیباني به فرماندهي سرهنگ ستاد فروزان فرمانده ژاندارمری جمهوری
اسالمي ایران در کنترل عملیاتي ستاد مشترک در منطقه آبادان و ماهشهر به طور مستقل
پدافند مينماید.

کلیات 13/

شرح كلی منطقه عملیات
الف -حدود كلی منطقه عملیات

عملیات نصر در منطقه بین رودخانه کارون در شرق جاده سوسنگرد هویزه یزدنو در
غرب جاده اهواز حمیدیه سوسنگرد در شمال و امتداد جاده سه راهي یزدنو (در جاده
خرمشهر) جفیر کوشک در جنوب اجرا ميگردد.
ب -وضعیت جوي

به طور کلي هوا در پاییز و زمستان سال  23معتدل بود و سرماهای سوزناک همه ساله
چندان دیده نميشد .بارندگي فصل پاییز که معموالً از اواخر آذرماه هر سال ميبارید در
سال جاری خبری نبود و در نتیجه زمین منطقه عملیات خشک بود و بارندگيهای جزئي آن
قدر نبود که تأثیری در زمین بگذارد .ولي در  33دیماه بارندگي نسبتاً قابل مالحظهای بارید
که تا حدودی زمین منطقه عملیات را در بعضي نقاط سست ،باتالقي کرد .ولي بالفاصله هوا
آفتابي شد و زمین در مدت  99ساعت تقریباً خشک شد و نم باقیمانده سبب شد که از
ایجاد گرد و غبار در اثر حرکت خودروها جلوگیری شود و در مدت دوره عملیات بارندگي
شدید به وجود نیاید .البته ما فاقد اطالعات هواشناسي بودیم و هیچ دستگاه هواشناسي،
اطالعاتي به ما نميداد .در پایان روز  39دیماه بارندگي مختصری بارید که تا حدودی در
عملیات مؤثر بود.
پ -وضعیت زمین
( )4وضعیت طبیعی

زمین منطقه عملیات به کلي عاری از هرگونه برجستگي بود .تپههای رملي فوليآباد
در شمال غربي اهواز و تپههای رملي شمال حمیدیه و رودخانه کرخه خارج از منطقه
عملیات بود .ولي توپخانه لشكر  32زرهي در شمال این تپهها موضع گرفته بود ،لذا
منطقه عملیات دشت بازی بود که نه تنها موانع میدان دید و تیر آبادیها بودند فقط در
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منطقه بین حمیدیه و اهواز یک قطعه زمین برجسته بود که جنگل مصنوعي کمبویه در
آن به وجود آمده بود.
( )2رودخانه كارون در شرق و رودخانه كرخه در شمال منطقه غیرقابل عبور و فاقد پل
ثابت بودند و برای هرگونه حرکات به طرفین این رودخانهها بایستي پل نظامي احداث
مي شد .نهر کرخه کور که به صورت یک کانال طبیعي در ادامه کانال انشعابي سد کرخه
حمیدیه را از شمال دور ميزد و به سمت هویزه (غرب) روانه ميگردید ،برای خودروها
غیرقابل عبور بود .ولي نظر به اینكه سد خاکي در این نهر در جنوب حمیدیه ایجاد شد،
تا آب این نهر به دشت سرازیر شود شاخه شرقي غربي نهر خشک شده بود .به هر حال
برای عبور از آن باید گدار یا پل احداث ميشد.
( )1كانالها و آبروها

به منظور باتالقي کردن جنوب اهواز به طور مصنوعي و ایجاد مانع در مقابل پیشروی
احتمالي ارتش متجاوز عراق به سمت اهواز یک کانال عریض در  30کیلومتری شمال
اهواز احداث شده بود و آب رودخانه کارون به وسیله  3دستگاه پمپ به این کانال مي-
ریخت و آب کانال پس از عبور از غرب اهواز وارد دشت جنوب اهواز ميشد .این کانال
ضمن اینكه خود مانع نسبتاً خوبي در غرب اهواز ایجاد ميکرد ،دشت جنوب اهواز را
باتالق ي کرده بود .به نحوی که حرکت در مناطق آب گرفته غیر ممكن بود ،آبروهای
انشعابي از کانال حمیدیه نیز منطقه را باتالقي کرده بود به نحویکه اطراف حمیدیه
عموماً به صورت باتالق بود.
( )1آبگرفتگی و باتالق همانگونه که بیان شد به علت عدم بارندگي در سال 23
باتالقهای طبیعي فصلي در منطقه ایجاد نشد ،ولي برای باتالقي کردن منطقه آب رودخانه
کارون و کرخه (از طریق کانال حمیدیه و کرخه کور) به دشت جنوب اهواز و غرب و جنوب
حمیدیه با احداث سدهای خاکي و ایجاد کانال به طور مصنوعي به دشت سرازیر شد و

کلیات 11/

قسمت عمده منطقه جنوب غربي اهواز و شرق و جنوب و غرب حمیدیه به صورت باتالقي
درآمد .در نتیجه عرض منطقه عملیات برای حرکات تاکتیكي تقلیل پیدا کرد.
( )1عوارض تاكتیكی

مهمترین عوارض مصنوعي در منطقه بعد از باتالقي کردن قسمتي از زمین
خاکریزهای مواضع خودی و دشمن بود .نیروهای متجاوز در مقابل مسیر آب جنوب
غربي اهواز در منطقه بین سید طاهر و آبادی اژدک یک خاکریز مستحكم ایجاد کرده
بودند که هم مواضع پدافندی خود را بر آن متكي نموده بودند و هم مانع گسترش آب به
سمت جنوب شده بودند و آب کانال احداثي به علت وجود این خاکریز بر خالف طرح ما
به سمت شرق سرازیر شد و به رودخانه کارون ریخت .عوارض دیگر که شامل آبادیها و
درختزارها و زمینهای کشاورزی به علت عرض زیاد جبهه (حدود  92کیلومتر) تأثیر
چنداني نداشت.
ت -جنبههاي نظامی زمین
( )4عوارض حساس

مهمترین عوارض حساس در منطقه عملیات نصر ابتدا خاکریزهای مواضع دشمن و
بعد پادگان حمید ،سپس پاسگاه ژاندارمری جفیر بود و هدفهای آفندی بایستي بر
همین مبنا انتخاب ميشدند.
( )2معابر وصولی

از شرق به غرب معابر وصولي زیر وجود داشت:
(الف) آبادی فارسیات (شرق کارون) عبور از رودخانه کارون پادگان حمید .
(ب) باریكه خشک کرانه غربي کارون در حوالي آبادی ملیحان چرخش به غرب و
پادگان حمید.
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(پ) باریكه جاده حمیدیه  -طراح  -آبادی فرسیه ،کرخه کور خاکریز دشمن در
جنوب کرخه کور.
(ت) آبادی جاللیه ،سعدون حمودی (مواضع مقدم دشمن) کرخه کور چرخش به
شرق پادگان حمید.
(ث) هویزه جنوب کرخه کور ،پادگان حمید.
بهترین معابر (ت) و (ث) بود.
( )1اختفاء و پوشش

به علت باز بودن منطقه عملیات هیچگونه اختفاء و پوشش زمیني و هوایي قابل
مالحظه در منطقه وجود نداشت.
( )1میدان دید و تیر

به علت صاف بودن زمین میدان دید و تیر برای کلیه جنگافزارها عالي بود و در برد
مفید جنگافزارهای تیر مستقیم محدودیت میدان دید و تیر وجود نداشت.
( )1موانع

موانع طبیعي عمده رودخانه کرخه و کارون و تا حدودی کرخه کور بود و مهمترین
مانع مصنوعي باتالقهای احداث شده در منطقه بود.
سازمان و گسترش نیروهاي متجاوز
 -4وضعیت عمومی

متجاوز با استفاده از  2لشكر در خط (لشكر  3زرهي در منطقه کرخه کور و لشكر 2
مكانیزه در منطقه سلیمان و سكینه ابدال و جفیر) مستقر گردیده است.

کلیات 12/

 -2سازمان

الف -لشكر  3زرهي شامل:

ب -لشكر  2مكانیزه شامل:

( )3قرارگاه لشكر  3زرهي

( )3قرارگاه لشكر  2مكانیزه

( )2تیپ  12زرهي

( )2تیپ  32مكانیزه

( )1تیپ  91زرهي

( )1تیپ  20مكانیزه

( )9یک گردان کماندو از تیپ  13نیروهای ویژه
( 2 )2گروه رزمي تانک و پیاده
 -1تركیب نیرو

توجه :این ترتیب نیرو با استفاده از کتاب ترتیب نیروی عراق که در دسترس بوده تهیه
شد .چنانچه بعداً در حین بررسي اطالعات دقیقتری به دست آید جایگزین موارد ذکر شده
خواهد شد.
الف -لشكر  2مكانیزه
( )3تیپ  32مكانیزه

ب -لشكر  3زرهي:
( )3تیپ  12زرهي:

گردان  3مكانیزه

گردان تانک البدر

گردان  2مكانیزه

گردان تانک الكندی

گردان  1مكانیزه

گردان تانک دیر یاسین

( )2تیپ  20مكانیزه:
گردان  3مكانیزه

گردان  31مكانیزه
( )2تیپ  91زرهي:

گردان  2مكانیزه

گردان تانک حیفا

گردان  1مكانیزه

گردان تانک غزه

گردان  30تانک

گردان تانک عكا

( )1توپخانه لشكری لشكر  2مكانیزه
گردان  300توپخانه  310مم
گردان  7هویتزر  322مم

گردان  30مكانیزه
( )1توپخانه لشكر لشكر  3زرهي:
گردان  10توپخانه  322مم
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گردان  32توپخانه  322مم

گردان  303توپخانه  322مم

گردان  10توپخانه  322مم

گردان  332توپخانه  310مم

گردان  90توپخانه  322مم

گردان  330توپخانه  310مم

گردان  23توپخانه ضد هوایي

گردان  390موشكي

گردان  392موشكي

گردان  329موشكي

گردان  2ضد تانک
آتشبار  1سبک
آتشبار  3سبک
( )9گردان  2مهندس
 -1استعداد

الف -پرسنلي :فعالً مدرکي در دسترس نیست.
ب -لجستیكي :فعالً مدرکي در دسترس نیست.

گردان  320توپخانه ضدهوایي  0آتشبار
( )9گردان  3مهندس

کلیات 17/

سازمان و گسترش نیروهاي خودي
 -4وضعیت عمومی

در این عملیات لشكر  30زرهي ( )-در حوالي اهواز و لشكر 32زرهي ( )-در اهللاکبر،
تپههای فوليآباد و جنوب اهواز مستقر گردیدهاند و عناصر شرکت کننده در این لشكرها در
این عملیات تا رده گردان (داخل) به شرح زیر بود.
 -2یگانهاي شركت كننده تا رده گردان (داخل)

الف -لشكر  30زرهي ()-

ب -لشكر  32زرهي ()-

( )3قرارگاه لشكر  30زرهي شامل:

( )3قرارگاه لشكر  32زرهي

( )2تیپ  3زرهي لشكر  30زرهي

( )2تیپ  3زرهي لشكر 32

گردان  392مكانیزه

گردان  323مكانیزه

گردان  203تانک

گردان  209تانک چیفتن

گردان  220تانک

گردان  212تانک چیفتن

یک گروهان سپاه پاسداران

گردان  213تانک ام – 00
گردان  223سوارزرهي

( )1تیپ  1لشكر  30زرهي
گردان  329مكانیزه

گروه نامنظم دکتر چمران

گردان  229تانک

یک گروهان سپاه پاسداران

گردان  227تانک

( )1توپخانه لشكری لشكر 32
گردان  132توپخانه  322مم خ ک

یک گروهان سپاه پاسداران
( )9تیپ  2لشكر  32زرهي زیر امر لشكر 30

گردان  139توپخانه  322مم خ ک

گردان  302مكانیزه

گردان  120توپخانه  322مم خ ک

گردان  207تانک چیفتن

گردان  110توپخانه  322مم خ ک

گردان  220تانک چیفتن

آتشبار یكم گردان  197توپخانه  372مم خ ک
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یک گروهان سپاه پاسداران

آتشبار عملیاتي گردان  103توپخانه  302مم ک

گروه نامنظم دکتر چمران

آتشبار عملیاتي گردان  102توپخانه  372مم ک

گردان  )-( 193توپخانه  322مم خ ک

( )2توپخانه لشكری لشكر  30زرهي
گردان  123توپخانه  322مم خ ک

آتشبار عملیاتي گردان  191توپخانه  310مم ک

گردان  192توپخانه  322مم خ ک

آتشبار عملیاتي گردان  133توپخانه  201مم خ ک

گردان  139توپخانه  322مم خ ک

( )9یگانهای زیر امر لشكر 32

آتشبار سوم گردان  102توپخانه  322مم کاتیوشا

گردان  302مكانیزه ()-

آتشبار دوم گردان  111توپخانه  310مم ک

گردان رزمي  233تانک

آتشبار دوم گردان  197توپخانه  372مم خ ک

گردان  291سوارزرهي

آتشبار  199توپخانه  372مم خ ک
گردان  172پ هـ  27مم خ ک
( )0عدههای لشكر

گروهان پل لشكر  30زرهي
( )2عدههای لشكر 32
ناحیه ژاندارمری خوزستان

گردان  990مهندس

گردان  932مهندس

گردان  972مخابرات

گردان  973مخابرات

گروهان دژبان لشكر

گروهان  32دژبان

 -1استعداد

الف -پرسنل :سرباز حدود  300درصد ،درجهدار حدود  72درصد ،افسر حدود  20درصد.
ب -لجستیک :تانک  22درصد ،نفربر حدود  70درصد ،خودروهای چرخدار  20درصد.

قسمت دوم
برآوردهای ستادی

13
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برآوردهای ستادی 93/

مشخصات منطقه عملیات نصر
الف  -منطقه عملیات از شمال به شهر اهواز ،حمیدیه شاخه شرقي غربي رودخانه کرخه
از شرق به رودخانه کرخه بین کوت عبداهلل تا آبادی فارسیات و از مغرب جاده سوسنگرد
هویزه یزدنو و از جنوب به جاده  1راهي یزدنو ( 20کیلومتری جنوب اهواز) پاسگاه
ژاندارمری جفیر و پاسگاه ژاندارمری طالیه محدود ميشد.

ب -وضعیت جوي (آب و هوا) در دوران عملیات

عملیات نصر در دیماه  23اجرا مي گردید و وضعیت کلي آب و هوا مانند وضعیت
طبیعي سال های قبل منطقه بود و نكات قابل مالحظه شرایط زمان عملیات به شرح
زیر بود:

( )4درجه حرارت هوا

هوا نسبتاً معتدل و خوب بود و سرمای سوزنده منطقه گرمسیری که معموالً در
این موقع از سال در خوزستان شروع مي شد در این سال به وجود نیامد .در نتیجه
سردی هوا به قدری نبود که برای پرسنل چه خ ودی و چه دشمن مشكالت
فوقالعاده ای ایجاد کند .میزان درجه حرارت در زمستان سال  23هرگز به صفر
درجه نرسید.

( )2بارندگی

(الف) به علت کمبود فوقالعاده توان رزمي نسبي نیروهای ما با نیروهای دشمن
انتظار و خواسته نیروهای ما این بود که بارندگيهای مناطق گرمسیری زود آید و
منطقه را باتالق ي کند و بدین وسیله عرض جبهه کم شود تا ما بتوانیم با نیروهای کم
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در مقابل نیروهای متجاوز که حداقل  1برابر نیروهای ما بودند مقاومت و پدافند
کنیم .ولي بر خالف انتظار نیروهای ما ،پاییز و زمستان سال  23از کم آبترین و کم
بارانترین سالها بود ،به نحویکه زمین کامالً خشک و تشنه بود و چنانچه باران
مختصری نیز مي آمد به علت اشباع نبودن زمین ظرف چند ساعت خشک ميشد .لذا
نیروهای ما بر اثر ایجاد باتالق مصنوعي در منطقه اقدام به سرازیر کردن آب رودخانه
کرخه و کارون کردند که شرح آن بعداً داده ميشود.
(ب) عملیات نصر قرار بود در روز  32دیماه اجرا شود ،ولي لشكر  30زرهي هنوز
آماده حمله نبود .اتفاقاً روز  33دیماه باران نسبتاً مناسب بارید که زمین منطقه را
سست و گِلي کرد .این امر سبب شد که تصمیم ما بر عقب انداختن عملیات تا روز
 32دیماه قطعي شود .این بارندگي زمین را تا  99ساعت برای حرکت خودروهای
شني دار و چرخدار محدود کرد ،ولي به علت اینكه باران ادامه پیدا نكرد و هوا هم
نسبتاً مناسب بود قسمت عمده زمین منطقه عملیات خشک شد و برای حرکت کلیه
خودروها مناسب گردید.

( )1مه و اثرات آن در دید

بر خالف هوای معمولي زمستاني همه سال ،در سال  23مه غلیظ صبحگاهي به
ندرت مشاهده شد و در مدت دوره عملیات نصر هیچگونه مه غلیظي که اثرات قابل
مالحظهای در دید داشته باشد به وجود نیامد.

( )1رطوبت هوا

به قدری بود که زمین منطقه عملیات را تا حدودی نم دار کند و از ایجاد گرد و
خاک زیاد در هنگام حرکت خودروها جلوگیری نماید.

برآوردهای ستادی 91/
( )1باد:

در طول عملیات هوا کامالً آرام بود و حتي نسیمهای منطقهای که معموالً در
تمام مدت سال در خوزستان وجود دارد در این دوره عملیات چندان محسوس نبود.

( )2پیشبینی جوي

اصوالً به علت اینكه سازمان هواشناسي کشوری که منبع اصلي تهیه کننده
اطالعات هواشناسي ارتش بود ،بعد از پیروزی انقالب غیر فعال گردید و ارتباط
هوایي ایران با سایر کشورها از لحاظ ناوبری هوایي خیلي محدود شده بود .تقریباً
هیچ گونه اطالعات دقیق هواشناسي در اختیار نیروهای ما قرار نميگرفت.
اطالعات مختصر از طریق نیروی هوایي به قرارگاههای یگان های زمیني داده مي-
شد ،ولي عموماً این اطالعات ارزش چنداني برای برآوردهای اطالعاتي و پیش-
بیني چگونگي وضعیت جوی در ساعت ها یا روزهای آینده را نداشت.
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پ -مشخصات زمین منطقه عملیات نصر
( )4عوارض طبیعی

(الف) برجستگیها :منطقه عملیات فاقد هرگونه برجستگي طبیعي بود .به همین
علت مواضع پدافندی یگانهای خودی و دشمن با استفاده از وسایل مهندسي به
صورت خاکریزهای پیوسته یا منفرد تهیه شده بود .بزرگترین خاکریز دشمن در
حدود  22کیلومتری جنوب غربي اهواز بین امامزاده سید طاهر در کنار جاده اهواز
خرمشهر تا جنوب آبادی اژدک و فرسیه در جنوب کرخه کور بود .این خاکریز حدود
 2متر ارتفاع و  10متر عرض (در قسمت فوقاني) و حدود  20کیلومتر طول داشت.
این خاکریز در منطقه جنوب غربي اهواز تا آخر عملیات بیتالمقدس یكي از عوارض
مهم در تمام عملیات محسوب ميشد.
(ب) رودخانهها و آبروها

« »3رودخانه کارون در شرق منطقه عملیات غیر قابل عبور و فاقد پل بود.
عرض رودخانه در این منطقه از  30تا  300متر متغیر بود .کرانه رودخانه سست و
عملیات ساحل سازی تا حدودی ساده بود.
« »2در غرب حمیدیه شاخه شرقي غربي رودخانه کرخه قرار داشت که
هرگونه حرکت و پشتیبانيها از شمال به جنوب و بالعكس را کامالً محدود مي-
کرد .چنانچه نیروهای ما در مقابل فشار متقابله دشمن مجبور به عقبنشیني
ميشدند ،این شاخه رودخانه که در پشت سر آنها قرار داشت ،امكان عقبنشیني
به شمال رودخانه را از بین ميبرد و الزاماً هرگونه حرکت ،محدود به محور اهواز
حمیدیه سوسنگرد ميگردید.
« »1رودخانه کرخه کور که در حقیقت نهر نسبتاً بزرگي است ،به علت اینكه
در جنوب حمیدیه جلو آب آنرا بسته بودند تا آب وارد دشت مقابل شود و

برآوردهای ستادی 92/

منطقه جلو دشمن را باتالقي کند در محور پیشروی لشكر  30زرهي این نهر
تقریباً خشک شده بود و مانعي برای حرکت خودروهای شنيدار نبود .ولي برای
عبور خودروهای چرخدار نیاز به ایجاد معبر بود که با انداختن لولههای بزرگ آب
در  1نقطه و ریختن خاک روی لولهها معبر ایجاد شد .ضمن اینكه پل هویزه
سالم بود.
« »9کانالها و آبروها
«الف» کانال حمیدیه که از رودخانه کرخه در سد کرخه جدا ميگردد و
پس از عبور از شمال حمیدیه به سمت غرب منحرف ميشود و بعد از مشروب
کردن اراضي زراعتي شرق حمیدیه وارد نهر کرخه کور ميشود ،این کانال با
سرازیر کردن آب سد کرخه به طور مصنوعي طغیاني شد و آب تمام
زمینهای طرفین کانال را گرفت و به صورت باتالق درآمد که عبور و مرور
سوسنگرد و غرب و جنوب کامالً محدود به جادههای اصلي شد.
«ب» کانال احداثي از شمال پلیس راه اهواز اندیمشک که از رودخانه
کارون شروع شده بود و در یک قوس از سمت غرب اهواز دور زده و در حوالي
آبادی دب حردان به دشت جنوب اهواز منتهي ميشد ،آب رودخانه کارون با
استفاده از  3دستگاه پمپ آب وارد این کانال شد و پس از طي کانال در
جنوب دب حردان وارد دشت مقابل گردید و منطقه بین رودخانه کرخه کور
تا جاده اهواز خرمشهر و حوالي غرب رودخانه کارون را تبدیل به باتالق کرد.
ولي ارتش متجاوز عراق که قبالً متوجه فعالیت این کانال سازی شده بود در
جلو مواضع خود که حدود  1کیلومتر جنوب دب حردان و ایستگاه آب تیمور
بود ،یک سد خاکي محكم به ارتفاع  2متر و عرض  1متر ایجاد کرده بود.
بدین وسیله جلو حرکت آب را به سمت جنوب گرفت و آب کانال الزاماً به
رودخانه کارون سرازیر شد و ما موفق شدیم مزاحمتي برای نیروهای عراقي
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ایجاد کنیم .ولي در هر حال مواضع دفاعي ما در جنوب اهواز که فوقالعاده
سبک و آسیبپذیر بود ،غیر قابل نفوذ گردید.
«پ» در منطقه علمیات نصر باتالق قابل مالحظه و همه فصلي فقط به طور
محدود در طرفین شرقي و غربي آبادی حمیدیه وجود دارد که به نسبت
بارندگيهای فصلي و طغیان رودخانه کرخه و پر آب شدن کرخه کور وسعت آن
را بیشتر ميکند .در سال  23بارندگي خیلي کم بود ،لذا این باتالق تقریباً خشک
شده بود و آبگرفتگي در منطقه وجود نداشت و به علت نیاز به این امر ،آبگرفتگي
به طور مصنوعي ایجاد شده که در قسمتهای بعد شرح داده ميشود.
«ت» جنس زمین
جنس زمین منطقه عملیات نصر عموماً نرم و سست بود ،ولي مانع
حرکت خودروهای چرخدار و شنيدار نبود .نظر به اینكه چند روز قبل از
عملیات باران مختصری باریده بود ،زمین برای حرکت خودروها مناسبتر
شده بود و گرد و خاک ایجاد نميشد و تا حدودی به اختفای حرکت کمک
ميکرد .ولي عبور از زمینهای باتالقي و آبگرفته به هیچ وجه مقدور نبود.

( )2عوارض مصنوعی
(الف) شهرها و آباديها

بزرگترین آبادی که در مرکز منطقه نصر قرار داشت ،بخش حمیدیه بود که
آن هم در میان رودخانه کرخه و کرخه کور و باتالقها و آبگرفتگيها محصور بود
و اثرات چنداني در عملیات نداشت .سایر آبادیهای منطقه اغلب در کنار کرخه و
کارون به طور پراکنده قرار دارند.

برآوردهای ستادی 97/
(ب) كانالهاي آبیاري و آبگرفتگیها

یک کانال مهم منشعب از رودخانه کرخه در سد کرخه از آبادی حمیدیه
ميگذرد و به کرخه کور ميریزد .کانالهای انشعابي این کانال اصلي تأثیری در
عملیات نداشتند ،ولي به منظور باتالقي کردن منطقه یک سد خاکي در کرخه
کور در نزدیكي آبادی اژدک احداث شد و آب سد کرخه نیز جمع و در یک
فرصت مناسب به کانال حمیدیه و کرخه کور روانه شد .به علت اینكه کرخه کور
مسدود شده بود آب همه حوالي شرقي غربي و جنوبي حمیدیه را فرا گرفت و
یک منطقه آبگرفتگي وسیعي ایجاد شد .بدین وسیله عرض جبهه عملیات حدود
 30تا  32کیلومتر کمتر شد .البته این اقدام برای تقویت مواضع پدافندی در
منطقه اهواز حمیدیه بود ،ولي در آفند نیز یک جناح لشكرهای  30و  32را تأمین
ميکرد.
(پ) خاكریزها و برجستگیهاي مصنوعی

نظر به اینكه منطقه عملیات نصر به کلي عاری از هرگونه برجستگيهای
طبیعي برای تشكیل نقاط اتكاء و تقویت مواضع پدافندی بود هم نیروهای خودی
و هم نیروهای دشمن مواضع پدافندی خود را با ایجاد خاکریزهای پیوسته یا
منفرد احداث کرده بودند .این روش در تمام مدت عملیات جنگ تحمیلي و در
تمام جبهههای خوزستان اجراء شد .مهمترین خاکریز دشمن در مقابل پیشروی
نیروهای ما مواضع تیپ  12و  91در حوالي آبادی سعدون حمادی در شمال
کرخه کور و خاکریز پیوسته در جنوب دب حردان تا رودخانه کرخه کور در غرب
و امامزاده طاهر در شرق بود .لذا تصرف این خاکریزها اولین هدف آفندی لشكرها
 30و  32زرهي را تشكیل ميداد .مواضع نیروهای ما نیز در مقابل مواضع دشمن
با مسافت  1تا  0کیلومتر به وسیله همان خاکریزها احداث شده بود .در منطقه
لشكر  32زرهي منطقه بین خاکریز نیروهای ما و دشمن را آب فرا گرفته بود و
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غیر قابل عبور بود .فقط حاشیه جنوبي در کرانه غربي رودخانه کارون به عرض
تقریبي  2200متر مربع خشک بود که ميتوانست برای حرکت عناصر لشكر 32
زرهي مورد استفاده قرار گیرد.
(ت) زمینهاي كشاورزي و درختزارها

درختزار قابل مالحظهای در منطقه وجود نداشت و زمینهای کشاورزی نیز
به علت جنگ و مهاجرت روستائیان از منطقه کشت نشده بود و عمالً متروک و
خشک مانده بود.
(ث) خط آهن اهواز – خرمشهر که مي توانست مانع کم اهمیتي در مقابل
حرکت شرقي غربي عناصر لشكر  32زرهي باشد ،به وسیله نیروهای متجاوز
تخریب شده بود.

برآوردهای ستادی 93/

ت -جنبههاي نظامی زمین منطقه عملیات نصر

( )4عوارض حساس

همان طوریكه در بررسي وضعیت زمین اشاره شد ،در تمام منطقه هیچگونه عارضه
طبیعي اعم از حساس و غیر حساس وجود نداشت .ولي عوارض مصنوعي که در این
منطقه فوق العاده حساس بود عبارت بودند از خاکریزهای دشمن ،پادگان حمید که در
اشغال دشمن بود و در منطقه خودی به ترتیب شهر اهواز و حمیدیه و سوسنگرد و هویزه
حائز اهمیت فوقالعادهای بودند که اهمیت حفظ و نگهداری آنها برای نیروهای خودی با
اشغال پادگان حمید یا کرانه کرخه کور اصوالً قابل مقایسه نبود و نگهداری دشمن در
مواضع قبل از شروع عملیات و حفظ اهواز ،حمیدیه ،سوسنگرد برای ما حیاتيتر از عقب
راندن دشمن به چند کیلومتر عقبتر بود.

( )2معابر وصولی

از کرانه شرقي رودخانه به سمت شمال تا هویزه معابر وصولي زیر وجود داشت:
(الف) عبور از رودخانه كارون :در حوال آبادی فارسیات و پیشروی به سمت غرب تا
پادگان حمید (تیپي)
(ب) عبور از منطقه باز بین آبگرفتگی غرب كارون تا رودخانه كارون و چرخش به سمت
غرب تا پادگان حمید (معبر گرداني)
(پ) معبر محدود گروهانی در جنوب حمیدیه حوالی آبادي فرسیه و عبور از نهر کرخه
کور و تصرف دامنه غربي خاکریز دشمن
(ت) معبر بین آبادي جاللیه و ابوحمیظه تا مواضع دشمن در حوالي آبادی سعدون و
حمادی و کرخه کور و چرخش به سمت شرق (معبر لشكری) تا پادگان حمیدیه
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(ج) معبر سوسنگرد هویزه سه راهی یزدنو طالیه ،كوشك – جفیر برای محاصره کردن
نیروهای دشمن (معبر لشكری)
توجه :زمین در جنوب رودخانه کرخه کور کامالً باز و عاری از هرگونه عارضه
شخصي و موانع بود و حرکت در هر سمت امكان پذیر بود .لذا خطر دور زدن و یا
قطع کردن عقب محور پیشروی به وسیله دشمن در تمام منطقه جنوب کرخه کور
وجود داشت.

( )1اختفاء و پوشش

به علت باز بودن منطقه در محورهای پیشروی هیچگونه اختفاء و پوشش قابل
مالحظهای وجود نداشت .ولي وسعت زیاد منطقه و پراکندگي یگانها در منطقه وسیع تا
حدودی اختفاء برای عملیات ایجاد ميکرد .چنانچه عمالً نیز هنگاميکه تیپ  1لشكر 30
زرهي نزدیک مواضع دشمن در سعدون حمادی رسیده بود دشمن غافلگیر شده و متوجه
نشده بود که حرکت یگانهای ما برای حمله به مواضع آنها است و تعدادی از افراد
دشمن با لباس استراحت اسیر شده بودند.

( )1میدان دید و تیر

به علت باز بودن منطقه ،میدان دید و تیر هیچگونه محدودیتي نداشت و هوا هم در
مدت عملیات صاف بود و مانعي برای دید نبود.

( )1موانع

موانع عمده در منطقه عملیات رودخانههای کرخه و کارون و زمینهای آبگرفته
اطراف حمیدیه و جنوب دب حردان بود .کرخه کور به علت خنک بودن مانع عمدهای

برآوردهای ستادی 23/

نبود .ولي تا حدودی حرکات را کند ميکرد و برای سرعت حرکت از یک پل ثابت و 2
معبر احداثي استفاده شد و دشمن نیز در منطقه اشغالي خود 2 ،معبر با استفاده از
لولههای آب و خاکریز ایجاد کرده بود.
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ت -اثرات مشخصات منطقه عملیات در راههاي كار دشمن
( )4منطقه بین رودخانه كارون و شاخه شمالی جنوبی كرخه كور (شرق حمیدیه)

به علت آبگرفتگي زمین منطقه برای آفند مناسب نبود و چنانچه دشمن ميخواست به
مواضع تیپ  3لشكر  32زرهي در جنوب غربي اهواز آفند کند بایستي از منطقه کم عرض
غرب رودخانه کارون عبور ميکرد که فوقالعاده آسیب پذیر بود .ولي در منطقه غرب بین
حمیدیه و سوسنگرد دشمن ميتوانست تمام منطقه غرب حمیدیه را به تصرف خود درآورد
و سپس قسمت شرق حرکت کند و ابتدا حمیدیه را اشغال نماید و بعداً اهواز را در سمت
غرب مورد تهدید قرار دهد .این تهدید بزرگترین خطری بود که در منطقه اهواز سوسنگرد
همیشه مورد نگراني نیروهای ما بود.

( )2اثر منطقه بر پدافند دشمن

همان گونه که بیان شد زمین منطقه فاقد عوارض طبیعي بود .لذا مواضع پدافندی که
دشمن به طور مصنوعي با خاکریزها ایجاد کرده بود ارزش فوقالعادهای داشت و در
صورت سقوط خاکریزها ادامه پدافند در عمق امكانپذیر نبود.

( )1اثر منطقه در عقبنشینی دشمن

به علت نبودن مواضع در عمق اجرای عملیات تأخیری به سادگي ممكن نبود و
چنانچه دشمن مواضع اولیه را از دست ميداد ،مجبور بود سریعاً عقبنشیني کند و قطع
تماس نماید ،وگرنه کلیه نیروهای دشمن یا کشته و منهدم و یا اسیر ميشدند.

برآوردهای ستادی 21/
( )1اثر در كاربرد نیروهاي هوایی

به علت وسعت زیاد منطقه و پداکندگي یگانها و امكانات دید و تیر و همچنین عدم
امكانات نیروی هوایي دشمن در تکهای تودهای هوایي به طور کلي نیروی هوایي دشمن
از نظر عملیات پشتیباني نزدیک نیروهای زمیني و وارد کردن ضربات قابل مالحظه
انهدامي به نیروهای ما کارایي مؤثری نداشت و پرواز هواپیماهای دشمن در روی مواضع
نیروهای ما فقط اثر رواني مثبت برای نیروهای خودی و اثرات رواني منفي برای نیروهای
ما داشت.
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ج -اثرات مشخصات منطقه در راههاي كار خودي
( )4اثر در آفند

قسمت شرقي منطقه که لشكر  32زرهي باید آفند ميکرد ،رودخانه کارون عامل
مهمي در تک احاطه ای بود و بایستي یک عملیات عبور از رودخانه با احداث پل شناور
طرحریزی و اجرا مي شد .ضمن اینكه محور پیشروی در این منطقه کامالً باز بود و
دشمن به سادگي مي توانست با دیدباني آتش منطقه را کنترل کند .عبور از زمین با
زمین کارون و آبگرفتگي نیز خالي از اشكال نبود ،زیرا نیروهای ما بایستي ابتدا از یک
معبر به عرض  2200متر عبور ميکردند و باتالق موجود را دور ميزدند و بعد به سمت
غرب تغییر مسیر مي دادند و در زمین کامالً باز به سمت مواضع دشمن حمله
مي کردند .عمق این محور تا هدف حدود  30کیلومتر بود و احتمال تلفات ما زیاد بود و
عمالً هم همین اتفاق افتاد و در حین حمله دشمن موفق شد جلو پیشروی لشكر 32
زرهي را سد نماید.
در قسمت غربي که بین حمیدیه و سوسنگرد بود و لشكر  30زرهي آفند مي-
کرد ،مشكالت کمتر بود .این لشكر مي توانست ابتدا کرانه شمالي رودخانه کرخه
کور را تصرف و تأمین نماید .بعد با توجه به وضعیتي که احتماالً پیش مي آمد
تصمیم بگیرد و آفند را به سمت پادگان حمید ادامه دهد ،اما ادامه حمله و تصرف
پادگان حمید مستلزم موفقیت نسبي لشكر  32زرهي بود ،زیرا در صورتي که لشكر
 30زرهي پادگان حمید را تصرف مي کرد ،باتالق در پشت این لشكر قرار ميگرفت
و امكان قطع عقبه این لشكر در محور سوسنگرد هویزه به طرف پا دگان حمید
وجود داشت و ممكن بود لشكر محاصره شود که متأسفانه همین احتمال در شرف
وقوع بود.

برآوردهای ستادی 22/
( )2اثر پدافند در راههاي كار خودي

با توجه به مختصات منطقه عملیات پدافند محدود به تصرف و نگهداری
خاکریزهای احداثي بود و چنانچه نگهداری خاکریزهای پدافندی اشغالي به خطر
مي افتاد ،کل عملیات در این منطقه مورد تهدید قرار مي گرفت و دفاع در عمق به
سادگي امكانپذیر نبود.

( )1اثر در عقبنشینی نیروهاي خودي

همان گونه که در پدافند گفته شد ،نگهداری مواضع اشغالي در این عملیات جنبه
حیاتي داشت و چنانچه مواضع پدافندی (موجود یا هدف اشغالي) شكسته ميشد،
خطرات فوقالعاده زیادی برای نگهداری اهواز ،حمیدیه و سوسنگرد ایجاد ميشد و به
خصوص لشكر  30زرهي نمي توانست در مقابل فشار شدید احتمالي دشمن در زمین باز
پدافند کند .با توجه به اینكه در عقب منطقه لشكر رودخانه کرخه شرقي غربي امتداد
داشت ،عناصر لشكر امكان عقبنشیني به سمت شمال را نداشت و عقبنشیني شرق نیز
فقط محدود به جاده حمیدیه سوسنگرد بود .چون طرفین جاده را در غرب حمیدیه آب
گرفته بود ،لذا همه عناصر لشكر  30زرهي در خطر محاصره و انهدام قرار ميگرفت و با
انهدام این لشكر دفاع منطقه اهواز در نتیجه کل منطقه و غرب رودخانه کارون به طور
کامالً جدی مورد تهدید قرار ميگرفت.
( )1اثرات در كاربرد نیروي هوایی خودي

این امر مانند کاربرد نیروی هوایي دشمن بود و به طور کلي نیروی هوایي با ضعف
امكاناتي که داشت در پشتیباني یگانهای زمیني فقط به صورت یک عامل رواني مؤثر
بود و اثر چنداني در انهدام نیروهای دشمن نداشت.
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طرحها و دستورات عملیاتي 23/
از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا (ر)1-

شماره1003/3 :

به :گیرندگان

تاریخ23/3/29 :

موضوع :طرح عملیاتي نصر
بدینوسیله یک نسخه طرح عملیاتي نصر با اعالم وصول الف-س 20-به شرح زیر به پیوست فرستاده
ميشود .دستور فرمایید وصول آنرا اعالم نمایند.
ج .ع .ف .نزاجا سرهنگ ستاد حسیني
 -3طرح عملیاتي نصر

 7برگ

 -2لیست عدهها

 2برگ

 -1اطالعات (پیوست ب)

بعداً ارسال ميشود

 -9کالک عملیات (پیوست پ)

 3برگ

 -2پشتیباني آتش

بعداً ارسال ميشود

 -0اداری و لجستیكي (پیوست ث)

بعداً ارسال ميشود

***
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طرحها و دستورات عملیاتي 03/
قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب
دزفول
 27آذرماه 3123
الف-س20-

طرح عملیاتی نصر
مدرک :طرح عملیاتي امیر 3
نقشه 3:220000 :منطقه خوزستان
سازمان رزمي پیوست الف (لیست عدهها)
 -4وضعیت:
الف -نیروهای دشمن :پیوست ب اطالعات.
ب -نیروهای خودی
( )3ارتش جمهوری اسالمي ایران مرحله یكم عملیات متقابل را در مقابل تجاوز ارتش بعث عراق در
تمام جبهه ها با موفقیت به پایان رسانده و موفق شده است تعرض همه جانبه ارتش متجاوز را در غرب و
جنوب متوقف سازد و آماده شده است به محض ایج اد شرایط مناسب هر منطقه مرحله دوم عملیات را
آغاز و با اجرای تعرض متقابل نیروهای دشمن را در منطقه نابود یا به عقب براند.
( ) 2نیروی هوایي جمهوری اسالمي ایران ضمن برقراری پوشش هوایي کشور هدفهای برون مرزی
را منهدم ميسازد و با انهدام نقاط تدارکاتي و ستونهای متراکم یگانهای دشمن توان تعرض دشمن را
سلب ميکند و در اجرای تعرض نزاجا یگانهای حملهور را پشتیباني مينماید.
( ) 1نیروی دریایي جمهوری اسالمي ایران کرانه شمالي خلیج فارس و دهانه اروندرود را کنترل
ميکند.
( )9فرماندهي اروند در منطقه آبادان ماهشهر پدافند ميکند آماده برای عقب راندن دشمن از شرق
رودخانه کارون و تأمین کرانه شرقي رودخانه در منطقه عملیاتي مربوط ميشود( .کالک عملیاتي)
( )2سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح مردمي مستقر در خوزستان همكاریهای عملیاتي را در
حدود مقدورات رزمي خود با عناصر نیروی زمیني جمهوری اسالمي ایران به عمل ميآورند.
پ -زیر امر و جدا شده :به سازمان رزمي (پیوست الف) مراجعه شود.
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ت -فرضهای مبناء:
( )3تغییرات وضعیت جوی و بارندگيهای فصلي منطقه خوزستان به حدی نخواهد بود که اجرای
این طرح را غیر ممكن سازد.
( )2خاتمه اجرای این طرح نیروهای دشمن تعرض گستردهای نخواهد کرد و تغییرات عدهای در
وضعیت کنوني جبههها نسبت به وضع موجود ایجاد نخواهد شد.
( ) 1در صورت تغییر ناگهاني وضعیت جوی در حین اجرای طرح عدم امكان پشتیباني هوایي مانع
مهمي در اجرای عملیات نخواهد بود.

 -2مأموریت:
نیروی زمیني جمهوری اسالمي ایران با عناصری از لشكرهای  30و  32زرهي در ساعت (س) روز (ر) در
منطقه اهواز (کالک عملیاتي) آفند ميکند .پادگان حمید (هدف الف) را در جنوب تصرف و خط کرکس را
تأمین مينماید بنا به دستور حمله را به سمت جنوب ادامه ميدهد.

 -1اجرا:
الف -تدبیر عملیات  -پیوست پ (کالک عملیاتي)
( )3مانور :این عملیات در  2مرحله به شرح زیر اجرا ميگردد:
(الف) مرحله یكم نیروی زمیني با لشكر  30زرهي در محور سوسنگرد – هویزه آفند ميکند و
کرانه شمالي رودخانه کرخه کور را تصرف مينماید بنا به دستور از کرخه کور عبور ميکند و حمله
را برای تصرف پادگان حمید به سمت جنوب شرقي ادامه ميدهد هم زمان اجرای این مرحله از
عملیات لشكر  32زرهي آماده ميشود از رودخانه کارون در منطقه فارسیات عبور کند و از سمت
مشرق مواضع دشمن را در منطقه اهواز مورد تهدید قرار دهد.
(ب) مرحله دوم نیروی زمیني با لشكر  30زرهي در محور شیر و با لشكر  32زرهي در محل ببر
تک ميکند و پادگان حمید را تصرف و خط کرکس را تأمین مينماید.

طرحها و دستورات عملیاتي 01/
( )2آتشها:
(الف) طرح پشتیباني آتش پیوست ت:
(ب) آتش توپخانه به وسیله توپخانه لشكر  32زرهي در منطقه اهواز به مدت  32دقیقه از (-32
س) تا (س) به مواضع دشمن در دب حردان اجرا ميشود آتش پشتیباني هوایي در خارج از خط
بمب به مدت  2دقیقه به مناطق تدارکاتي و مواضع احتیاط دشمن اجرا ميگردد.
ب -لشكر  30زرهي:
( )3تیپ  1زرهي و عناصر لشكری را برابر پیوست (لیست عدهها) از تاریخ  23/3/23به منطقه اهواز
تغییر مكان دهید و در منطقه تجمع (کالک عملیاتي) مستقر سازید.
( )2با تیپ  2زرهي آماده باشید مواضع سد کننده در شرق پای پل کرخه را اشغال و خط پدافندی
را در منطقه دزفول اشغال و آماده تقویت پدافند لشكر  23پیاده در منطقه دزفول باشید.
( )1در ساعت (س) روز (ر) در محور شیر تک کنید و کرانه شمالي رودخانه کرخه کور را تصرف
نمایید بنا به دستور تک را به سمت هدف الف ادامه و آن را تصرف و تأمین نمایید.
( )9گروهان پل را به اهواز تغییر مكان دهید و زیر امر لشكر  32زرهي قرار دهید.
( )2بنا به دستور تیپ  1زرهي را از ساعت (-29س) در منطقه تجمع زیر امر لشكر  32زرهي قرار دهید.
پ -لشكر  32زرهي:
( )3تیپ  2زرهي را از (-29س) در مواضع استقرار کنوني زیر امر لشكر  30زرهي قرار دهید بنا به
دستور تیپ  1لشكر  30زرهي را در منطقه تجمع مربوطه زیر امر بگیرید.
( )2در ساعت (س) روز (ر) با عناصر تیپ  3زرهي در منطقه دب حردان تک محدود محاصره را آغاز
و با کلیه آتشهای پشتیباني از (-32س) آتش تهیه را اجرا نمایید.
( )1آماده باشید به محض وصول عناصر لشكر  30زرهي به کرانه شمالي رودخانه کرخه در محور ببر
رودخانه کارون عبور کنید و پادگان حمید را تصرف و تأمین نمایید.
( )9تا آغاز عقبنشیني محسوس نیروهای دشمن از مواضع دب حردان مواضع پدافندی جنوب اهواز
را با یگانهای موجود در آن منطقه حفظ کنید.
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( )2آماده باشید پس از تصرف پادگان حمید با تیپ  3زرهي در ایستگاه آب تیمور احتیاط نیروی
زمیني را تشكیل دهید.
( )0با تیپ  1زرهي به پدافند در منطقه اهللاکبر ادامه دهید.
ت -لشكر  23پیاده:
( )3به پدافند در مواضع کنوني ادامه دهید.
( )2آماده باشید بنا به دستور تیپ  2لشكر  30زرهي را در منطقه دزفول زیر امر بگیرید و مسئولیت
پدافند منطقه دزفول را عهدهدار شوید.
( )1با همآهنگي لشكر  30زرهي طرح پدافند کلي منطقه دزفول شوش را تهیه و اجرا نمایید.
ث -تیپ :99
به پدافند در منطقه مربوطه ادامه دهید.
ج -گروه  22توپخانه:
بدون تغییر مأموریتهای پشتیباني آتش را از لشكر  23پیاده ادامه دهید.
چ -فرماندهي هوانیروز
( )3تقدم پشتیباني آتش هليکوپترهای رزمي را از ساعت (س) روز (ر) به منطقه اهواز بدهید.
( )2ستونهای تدارکاتي و پشتیباني دشمن را در محور اهواز خرمشهر و هویزه سوسنگرد تحت
کنترل و آتش بگیرید.
ح -احتیاط نیروی زمیني:
( )3تیپ  2لشكر  30زرهي در منطقه دزفول:
(الف) مواضع سد کننده طرح پدافندی لشكر  30زرهي در منطقه دزفول را آماده سازید.
(ب) آماده باشید در صورت حمله دشمن در منطقه پدافندی لشكر  23پیاده بنا به دستور زیر
امر آن لشكر قرار گیرد و رخنه دشمن را خنثي سازید.
( )2تیپ  22هوابرد در منطقه دزفول:
(الف) آماده باشید بنا به دستور مواضع سد کننده شرق رودخانه کرخه را در منطقه دزفول ،شوش
اشغال و خط دوم پدافندی را در شرق رودخانه کرخه تحكیم نمایید.
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(ب) آماده باشید بنا به دستور عناصر لشكر  23پیاده را در مواضع شوش تعویض کنید وو مسئولیت
پدافندی منطقه شوش را عهدهدار شوید.
( )1یگانهای درگیر نشده لشكر  32زرهي در منطقه اهواز شامل:
 احتیاط  32در منطقه دب حردان احتیاط در دسترس لشكر در منطقه استقرار. گردان  291سوار زرهي. گردان  233تانک ل  77زیر امر لشكر  32زرهي بنا به دستور.خ -دستورات همآهنگي:
( )3ساعت (س) روز (ر) بنا به دستور قرارگاه تاکتیكي نیروی زمیني تعیین و ابالغ ميگردد.
( )2به محض وصول این طرح یگانهای اجرا کننده عملیات شناسایي و طرحریزی را اجرا و طرحها
را آماده اجرا سازند.
( )1هرگونه تغییرات در این طرح با دستور جزء به جزء ابالف ميگردد.
( )9غافلگیری و سرعت عمل در طرحریزی و اجراء مورد توجه مخصوص کلیه ردههای فرمانده باشد.
( )2اجرای آموزش های تكمیلي شامل روش آتش و حرکت ،استفاده صحیح از زمین دیدباني و
تیراندازی ،تمرینات نشانه روی ،ایجاد روح تعرضي و شجاعت ،استفاده از قدرت آتش تانکها در پشتیباني
پیاده نظام هنگام برخورد به مواضع ضد تانک دشمن تقویت جسماني افراد پیاده تأکید ميگردد.

 -1اداري و لجستیكی :پیوست ث
الف -آماد و خدمات:
( )3آماد طبقه :3
نا هار روزهای آفندی به صورت جیره اضطراری یا عملیاتي و غذای آماده و میوه و خرما تحویل
شود و نان و بیسكویت در بستههای آماده شب قبل از اجرای عملیات به افراد تحویل گردد .در بقیه
مراحل جیره برابر روش جاری تحویل گردد.
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( )2آماد طبقه :1
روز قبل از آغاز عملیات باک کلیه خودروها پر شود و تانكرهای سوخت برای  300کیلومتر
راهپیمایي تاکتیكي پیشبیني گردد.
( )1آماد طبقه :2
مهمات بار مبنای کلیه جنگافزارها همراه یگانها باشد و در نقاط آمادی نزدیک اهواز به میزان
یک بار مبنای مهمات برای کلیه جنگافزارها آماده به تحویل باشد.
( )9آب آشامیدني همراه نفر و یگانها باشد.
( )2مینیابهای الكتریكي یگانها حاضر به کار و در اختیار یگان مقدم باشد.
( )0تا وصول به منطقه هدف از حرکت بنه صحرایي یگانها به جلو خودداری شود .وسایل خواب
همراه یگانهای حمله ور نباشد.
ب -ترابری:
( )3یگان های پیاده به صورت محمول باشند و برای این منظور خودروهای مورد نیاز فراهم گردد.
( )2از نفربرهای زرهي موجود برای حمل نفرات حداکثر بهرهبرداری به عمل آید.
پ -تخلیه و بستری کردن:
( )3تیمهای امداد در هر گروهان تشكیل شود و حداکثر  1تیم  2نفره ،هر تیم با یک دستگاه
آمبوالنس یا جیپ و تخلیه مصدومین و مجروحین فقط به وسیله این تیمها انجام شود.
( )2محل تخلیه مجروحین ابتدای آبادی جاللیه در محور سوسنگرد و شهر اهواز و آبادی مبارکه در
محور فارسیات خواهد بود و از آن نقاط به بعد بهداری لشكرها مسئول تخلیه خواهند بود.
( )1محل جمعآوری مصدومین در اهواز ابتدای بیمارستان لشكر بعد برابر طرح کلي بهداری 32
زرهي خواهد بود.

 -1فرماندهی و مخابرات:
الف -مخابرات:
( )3از ساعت (-29س) سكوت رادیویي اف-ام در کلیه شبكهها به شدت اجرا گردد.
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( ) 2در مكالمات تلفني و حضوری حداکثر تأمین رعایت شود و از مطرح کردن چگونگي طرح برای
اشخاص غیر مسئول قویاً خودداری شود.
( )1از ساعت (-29س) کلید رمز جدید برای ارتباط رمزی اجرا شود.
( )9در مكالمات شكبه اف-ام در حین اجرای حمله از ذکر اسم نقاط شهرها ،آبادیها رودخانهها،
شماره گردانها ،مشخصات فرماندهان خودداری شود و برای این اسامي از کد استفاده شود.
ب -فرماندهي:
( )3عنصر عملیاتي قرارگاه تاکتیكي نزاجا از روز (-3ر) در پاسگاه فرماندهي لشكر  32زرهي در اهواز
مستقر ميگردد.
( )2لشكرهای  30و  32زرهي محل ابتدایي پاسگاه فرماندهي لشكر و تیپهای عمل کننده را در
طرحها منظور کنند و تغیی ر مكان آن را به محض آغاز به قرارگاه تاکتیكي گزارش نمایید.
( )1فرماندهان تا رده گردان داخلي حتيالمقدور در خط مقدم یگان مربوطه قرار گیرند.
با ارائه شهامت و شجاعت و تدبیر شخصي رهبری و فرماندهي یگانها را به نحو مطلوب اعمال نمایند.
ف نزاجا – سرتیپ ظهیرنژاد
پیوستها:
پ -کالک عملیاتي.

الف -لیست عدهها.

ب -اطالعات

ت -پشتیباني آتش.

ث -اداری و لجستیكي.

گیرندگان:
 -3ستاد سماجا (سماجا )1

 -0ف لشكر 30

 -2ستاد نزاجا (مد عملیات)

 -7ف لشكر 32

 -1ف نهاجا (عملیات)

 -9ف لشكر 23

 -9ف پایگاه چهارم شكاری وحدتي (مصدق)

 -3ف گروه ( 22فقط مأموریت مربوطه ابالغ ميشود)

 -2ف اروند

 -30ف هوانیروز
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پیوست الف :لیست عدهها
 -3لشكر  30زرهي (عناصر اعزامي به منطقه اهواز):
قرارگاه تاکتیكي لشكر
قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ  3زرهي
قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ  1زرهي
گردان  203تانک
گردان  220تانک
گردان  229تانک
گردان  370مكانیزه
گردان  329مكانیزه
گردان  123توپخانه  322مم خ ک
گردان  192توپخانه  322مم خ ک
گردان  139توپخانه  322مم خ ک
 2گروهان مهندسي رزمي تقویت شده
گروهان پل (منهای یک رسد)
عناصری از ارکان و گروهان ارکان توپخانه لشكری
گردان مخابرات ()-
فرماندهي پشتیباني لشكر ()-
 -2لشكر  30زرهي (باقیمانده در منطقه دزفول):
قرارگاه و گروهان قرارگاه لشكر ()-
قرارگاه تیپ  2دزفول

طرحها و دستورات عملیاتي 03/

ارکان و آتشبار ارکان توپخانه لشكری ()-
گردان  223تانک
گردان  322مكانیزه
گردان  222سوارزرهي
گردان  122توپخانه  322مم خ ک
گردان مهندسي ()-
گردان مخابرات ()-
فرماندهي پشتیباني لشكر ()-
یک رسد پل (حدود  300متر)
 -1لشكر  32زرهي:
قرارگاه و گروهان قرارگاه لشكر
قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ  3زرهي
قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ  2زرهي
قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ  1زرهي
ارکان و آتشبار ارکان توپخانه لشكری
گردان  213تانک
گردان  212تانک
گردان  207تانک
گردان  220تانک
گردان  203تانک
گردان  209تانک
گردان  231تانک
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گردان  300مكانیزه
گردان  302مكانیزه
گردان  323مكانیزه
گردان  392مكانیزه
گردان  302مكانیزه
گردان  223سوار زرهي
گردان  291سوار زرهي
گردان  399پیاده با یک گروهان تانک لشكر  77زیر امر
گردان  132توپخانه  322مم خ ک
گردان  139توپخانه  322مم خ ک
گردان  120توپخانه  322مم خ ک
گردان  110توپخانه  322مم خ ک
گردان  199توپخانه  372مم خ ک از گروه  11توپخانه
 2آتشبار  310مم کششي
یک آتشبار  201مم کششي
 2آتشبار  372مم خ ک از گردان  197گروه  22توپخانه
 2آتشبار  302مم کششي
 2آتشبار  322مم خ ک از گردان  193توپخانه
یک آتشبار کاتیوشا از گردان  103از گروه  22توپخانه
گردان  923مهندسي
گردان  939پل
گردان  973مخابرات
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 -9لشكر  23پیاده:
با یگانهای موجود مستقر در منطقه دزفول

 -2تیپ  99پیاده.

 -0تیپ  22هوابرد:
قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ
 2گردان پیاده هوابرد ()-
عدههای پشتیباني تیپ

 -7گروه  22توپخانه در پشتیباني لشكر  23پیاده و یگانهای مستقر در دزفول
 -9گروه  22توپخانه در پشتیباني فرماندهي اروند
 -3گردان  233تانک لشكر  )-( 77مستقر در دزفول

 -30گردان  903مهندس گروه  933مهندس مستقر در دزفول
 -33فرماندهي اروند:
شامل عناصری از لشكر  77پیاده ،تیپ  17زرهي و یگانهای رزمي و پشتیباني رزمي تقویتي
به صورت یک فرماندهي مخصوص به فرماندهي فرمانده ژاندارمری جمهوری اسالمي ایران در کنترل
عملیاتي ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمي ایران در منطقه آبادان – ماهشهر مأموریت مستقل
اجرا مينمایند.
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طرحها و دستورات عملیاتي 71/
قرارگاه نزاجا دزفول
اول دیماه 3123

پیوست ب (اطالعات) به طرح عملیاتی نصر
مدرک :نقشه  3:220000و  3:20000خوزستان

 -4خالصه وضعیت دشمن:
الف -وضعیت
عیناً شبیه طرح عملیاتي ظفر
ب -گسترش :به کالک ارسالي طي شماره  23/3/10 – 2003-3-39مراجعه شود.

 -2ع .ا .ا:
الف -ع .ا .ا:
عیناً شبیه طرح ظفر 32
ب -سایر نیازمندیهای اطالعاتي:
عیناً شبیه طرح ظفر 32

 -1وظایف جمعآوري اطالعات:
الف -دستور به یگانهای زیر دست و زیر امر:
( )3لشكر  32زرهي :به محض دریافت گزارش کنید.
(الف) افزایش فعالیتهای هوایي دشمن در مناطق دب حردان ،فارسیات ،کرخه کور ،هویزه،
سوسنگرد.
(ب) نقل مكان پاسگاههای فرماندهي به جلو در امتداد محورهای بستان ،اهللاکبر ،کرخه کور،
سوسنگرد ،ایستگاه حمید و دب حردان.
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(پ) افزایش فعالیتهای گشتي رزمي و شناسایي در مناطق گسترش تیپهای  91 ،32و 12
زرهي و  9و  20مكانیزه عراق.
(ت) اجرای آتش نامنظم توپخانه علیه شهرهای سوسنگرد ،اهواز و مواضع یگانهای خودی در
مناطق مزبور.
(ث) افزایش تعداد پاسگاههای فرماندهي در مناطق غرب و جنوب سوسنگرد و جنوب غرب اهواز.
(ج) افزایش عبور و مرور خودروهای آمادی در پشت خطوط مقدم یگانهای دشمن در مناطق
یاد شده.
(چ) افزایش مناطق آمادی.
(ح) ایجاد سدها و موانع ضد تانک جلو خط تماس در محورهای بستان ،اهللاکبر ،کرخه کور،
سوسنگرد ،ایستگاه حمید و دب حردان.
(خ) گسترش جنگ افزارهای ضد تانک ،ضد هوایي در امتداد خط تماس به ویژه در مناطق
تیپهای  91 ،32و  12زرهي.
(ر) هرگونه اقدام مربوط به تحكیم مواضع پدافندی مانند ایجاد میادین مین و سیم خاردار.
(ژ) مناطق آبگرفته و غیر قابل عبور.
(ز) تمرکز و تجمع وسایل پل زني و عبور از رودخانه در نزدیک گدارها روی کارون و کرخه.
( )2لشكر  : 30گزارش کنید .پس از اشغال مواضع در امتداد خطوط تماس با تیپهای  91و 12
زرهي به محض دریافت.
 کلیه اخبار خواسته شده از لشكر  32در امتداد خط تماس با تیپهای  91و  12زرهي درمنطقه سوسنگرد.
( )1لشكر  23حمزه :به محض دریافت گزارش کنید.
 هرگونه نقل و مكان یگان های دشمن از منطقه مقابل یگانهای لشكر به سمت غرب وجنوب غربي.
 کاهش استعداد دشمن. -افزایش تعداد پاسگاههای فرماندهي در منطقه مقابل در غرب کرخه از پل نادری ،شوش.
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 نقل مكان پاسگاههای فرماندهي به جلو. اجرای آتش منظم به روی یگانهای خودی و نقاط مسكوني. افزایش فعالیت هوایي دشمن. افزایش فعالیت گشتيهای رزمي شناسایي به ویژه در منطقه تیپ  92و  37زرهي و  39مكانیزه. نقل مكان تانک و مكانیزه دشمن به سمت دامنههای شمالي تپههای سپتون. تجمع وسایل عبور از رودخانه در مناطق نزدیک به کرخه.( )9تیپ  :99به محض دریافت گزارش نمایید:
(الف) موارد خواسته از لشكر  23در منطقه دشت عباس ،عین خوش ،نصریان ،چیالت ،بیات و
دهلران.
(ب) مناطق مینگذاری شده.
(پ) ایجاد سدها و موانع و شبكه سیم خاردار.
( )2تیپ  : 22پس از استقرار در منطقه واگذاری کلیه اخبار به دست آمده را به محض دریافت
گزارش کنید.
( )0گروه  22توپخانه :به محض دریافت گزارش کنید :کلیه موارد خواسته شده از لشكر .23
( )7هوانیروز منطقه دزفول :به محض دریافت گزارش کنید:
 اخبار مربوط به گسترشهای جدید دشمن در شوش ،چنانه ،دوسلک و محور دوسلک فكه. حرکات دشمن در امتداد محور فكه – بستان و فكه – شیخ قندی و چنانه. حرکات دشمن در دشت عباس.( )9پایگاه یكم شكاری :به محض دریافت گزارش کنید:
 فعالیت هوایي دشمن در سوسنگرد ،دب حردان ،دزفول. فعالیت جنگ الكترونیكي دشمن در منطقه. مختصات محل جنگافزارهای پدافندی هوایي به ویژه سام.ب -درخواست از قرارگاههای باال و مجاور:
( )3از سماجا  2درخواست ميشود :اخبار زیر را به محض دریافت اعالم کنید.
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 کلیه موارد خواسته شده از لشكر .23 کلیه موارد خواسته شده از لشكر .32 فعالیت جنگهای الكترونیكي دشمن. محل استقرار پدافند هوایي به ویژه سام. محل استقرار موشکهای زمین به زمین.( )2از نزاجا درخواست ميشود :به محض دریافت اعالم کنید:
 کلیه موارد خواسته از سماجا .2 هرگونه حرکات دشمن از جبهه غرب به سمت جنوب به ویژه در امتداد محور مهران  -دهلران– فكه – بستان – سوسنگرد.
( )1از قرارگاه مقدم غرب:
 حرکات دشمن از جبهه غرب به طرف جنوب به ویژه در امتداد مهران – دهلران – فكه –بستان – سوسنگرد.
( )9از ستاد عملیات اروند درخواست ميشود:
 حرکت یگانهای دشمن از جبهه خونینشهر – آبادان به سمت غرب تغییر مكان یگانهای دشمن از شمال به سمت جنوب توجه مخصوص به محورهای سوسنگرد– کرخه کور – اهواز – دب حردان – آب تیمور – خونینشهر.
 -1روش جابهجا كردن پرسنل ،اسناد ،تجهیزات و وسایل :برابر روش جاری.

 -1اسناد و ساز و برگ مورد نیاز:
الف -نقشهها :توزیع نقشه برابر روش جاری.
ب -عكس هوایي :درخواست عكس هوایي طبق روش جاری بر مبنای سهمیه سورتي واگذاری است.
یگان ها درخواست فوری خود را از طریق تیم رابط هوایي و پیشبیني شده از طریق سلسله مراتب ارسال
دارند.
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 -2حفاظت اطالعات:
الف -حفاظت اسناد و مدارک :آیین نامه.
ب -حفاظت فیزیكي :روش جاری.
پ -مخابرات:
( )3حداقل استفاده از پیامهای رادیویي.
( )2خودداری از مخابره به صورت کشف.
( )1تعویض به موقع رمزهای مورد استفاده.

 -2گزارش و توزیع گزارشها :برابر روش جاری به جز ماده .1

 -2متفرقه.
سرهنگ امین
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پیوست ت :آتش پشتیبانی طرح عملیاتی نصر
مدرک :نقشه  3:220000خوزستان

 -4وضعیت:
الف -نیروهای دشمن پیوست الف (اطالعات) طرح عملیاتي نصر
ب -نیروهای خودی:
( )3نیروی زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران با عناصری از لشكرهای  30و  32زرهي در ساعت
(س) روز (ر) در منطقه اهواز آفند نموده ،پادگان حمید در جنوب اهواز را تصرف ،خط کرکس را تأمین و
بنا به دستور آفند را به سمت جنوب ادامه ميهد( .پیوست الف – کالک عملیاتي)
( )2نیروی هوایي تاکتیكي پشتیباني نزدیک هوایي را در ساعت (س) روز (ر) تأمین مينماید.
( )1پشتیباني توپخانه:
 -گروه  22توپخانه عمل کلي نیروی زمیني تقدم آتش با لشكر .23

 -2مأموریت:
توپخانههای لشكرهای  30و  32زرهي و عناصر آتش پشتیباني ،عملیات نیروی زمیني را در منطقه اهواز
برای تأمین خط کرکس با آتش توپخانه ،پشتیباني نزدیک هوایي و آتش توپخانه پدافند هوایي پشتیباني
مينماید.

 -1اجرا:
الف -تدبیر عملیات:
( )3مانور :طرح عملیاتي نصر.
( )2آتش :آتش تهیه از ساعت (-32س) تا (س) به مدت  32دقیقه روی مواضع دشمن در خطوط
تماس اجرا ميگردد .آتش پشتیباني هوایي در خارج از خط به مدت  2دقیقه روی مواضع احتیاط و نقاط
تدارکاتي دشمن انجام ميشود.
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ب -پشتیباني نزدیک هوایي:
( ) 3نیروی هوایي در حالت آمادگي هوایي آماده است مأموریتهای تصویب شده توسط مرکز
عملیات تاکتیكي نیرو را اجرا نماید.
( )2سهمیهها :تقدم پشتیباني نزدیک هوایي با لشكر  30زرهي.
( )1ضمیمه  :3آتش پشتیباني هوایي.
پ -پشتیباني توپخانه:
( )3توپخانه:
(الف) کلیات :توپخانههای لشكری یک آتش تهیه به مدت  32دقیقه از ساعت (-32س) تا (س)
اجرا مينمایند.
(ب) سازمان برای رزم:
« »3توپخانه لشكر :30
 گردان  123توپخانه  322مم خ ک کمک مستقیم تیپ 3 گردان  192توپخانه  322مم خ ک کمک مستقیم تیپ 1 گردان  139توپخانه  322مم خ ک عمل کلي لشكر آتشبار سوم گردان  102توپخانه  322مم کاتیوشا عمل کلي لشكر آتشبار دوم گردان  111توپخانه  310مم کششي عمل کلي لشكر آتشبار دوم گردان  197توپخانه  372مم خ ک عمل کلي لشكر آتشبار  199توپخانه  372مم خ ک عمل کلي لشكر« »2توپخانه لشكر :32
 گردان  132توپخانه  322مم خ ک کمک مستقیم تیپ 3 گردان  110توپخانه  322مم خ ک تقویت آتش گردان  132توپخانه گردان  120توپخانه  322مم خ ک کمک مستقیم تیپ 2 -گردان  139توپخانه  322مم خ ک کمک مستقیم تیپ 1

طرحها و دستورات عملیاتي 93/
 آتشبار یكم گردان  197توپخانه  372مم خ ک عمل کلي لشكر  32بنا به دستور درمرحله دوم عملیات عمل کلي لشكر 30
 آتشبار عملیاتي گردان  103توپخانه  302مم کششي عمل کلي لشكر آتشبار عملیاتي گردان  102توپخانه  302مم کششي عمل کلي لشكر گردان )-( 193توپخانه  322مم خ ک کمک مستقیم گردان  233تانک آتشبار عملیاتي گردان  191توپخانه  310مم کششي تقویت آتش گردان )-( 193توپخانه.
 آتشبار عملیاتي گردان  130توپخانه  201مم خ ک عمل کلي لشكر.(پ) متفرقه:
« »3فرمانده توپخانه لشكر  32هم آهنگ کننده آتش در طرحریزی آتش برای این
عملیات است.
« »2ضمیمه ( 2آتش پشتیباني توپخانه صحرایي)
( )2توپخانه پدافند هوایي :ضمیمه ( 1آتش پشتیباني توپخانه پدافند هوایي)
(ت) دستورات همآهنگي
« »3تجزیه و تحلیل :پس از اصابت به هدفها را به عنصر آتش پشتیباني لشكر گزارش نمایید.
« »2آمادگي الزم برای مقابله با آتشهای ضد تهیه دشمن را داشته باشید.

 -1خدمات پشتیبانی
الف -کلیات پیوست ث (خدمات پشتیباني) طرح عملیاتي نصر.
ب -وسایل و خدمات :آماد طبقه  2میزان مهمات موجود برای عملیات نصر.
( )3گلوله ساب کالیبر  372مم موجود نیست.
( )2موشک کاتیوشا برای هر رسد در روز  290گلوله.
( )1سایر انواع گلوله محدودیتي ندارد.
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 -1فرماندهی و مخابرات:
الف -مخابرات:
( )3پیش از اجرای تک مكاتبات رادیویي با نواخت عادی انجام شود.
( )2پیوست ج (مخابرات و الكترونیک) طرح عملیاتي نصر.
ب -فرماندهي:
( )3عنصر آتش پشتیباني پاسگاه اصلي فرمانده لشكر 32
( )2مختصات پاسگاه اولیه فرمانده توپخانه لشكر  30بعداً اعالم ميشود.
( )1مختصات پاسگاه اولیه فرماندهي توپخانه لشكر  32بعداً اعالم ميشود.
ج .ع .ف .ت نزاجا – سرهنگ ستاد حسیني
از طرف

ضمیمهها:
 -3آتش پشتیباني هوایي (متعاقباً ارسال ميشود).
 -2آتش پشتیباني توپخانه (متعاقباً ارسال ميشود).
 -1آتش پشتیباني توپخانه پدافند هوایي (متعاقباً ارسال ميشود).

سرهنگ توپخانه ستاد افرایي
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زمان
ساعت محلي صدای جمهوری اسالمي ایران

پیوست عملیات هوایی (آتش پشتیبانی ،پوشش هوایی)
نقشهها :نقشه ناوبری تاکتیكي 3:200000
نقشه ناوبری تاکتیكي 3:220000

 -4وضعیت:
الف -نیروهای دشمن برابر پیوست الف طرح عملیاتي نصر (نیروی زمیني دشمن با آتش پدافند زمین به
هوای شدید در خط و هواپیماهای پوشش هوایي در پشت جبهه پشتیباني ميشود)
ب -نیروهای خودی برابر پیوست الف کالک عملیاتي.

 -2مأموریت:
نیروی هوایي ارتش جمهوری اسالمي مأموریت دارد نیروهای سطحي خود را به شرح زیر پشتیباني
نماید:
الف -قطع خطوط مواصالتي دشمن در منطقه سوسنگرد ،اهواز.
ب -تأمین آتش تهیه در منطقه عملیات.
پ -پوشش هوایي منطقه و جلوگیری از نفوذ هواپیماهای دشمن.

 -1اجرا
الف -تدبیر عملیات:
( )3تشكیل مرکز عملیات پشتیباني تیمهای کنترل هوایي با ارتباط کامل و اختصاص هواپیماهای
شماری در عملیات رزمي طرح نصر برابر زمان بندی تعیین شده.
( )2ترتیب تقدم پشتیباني:
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(الف) مرکز عملیات تاکتیكي هوایي مستقر در پایگاه چهارم شكاری با استفاده از کلیه امكانات
خود (سورتيهای واگذار شده) در مورد قطع خطوط مواصالتي دشمن در محورهای بصره ،حسینیه،
خرمشهر ،اهوار ،نشوه ،طالیه ،حریر ،نشوه و طالیه ،سوسنگرد ،اهواز تا قبل از ساعت (س) روز (ر) بنا
به دستور اقدام مينماید.
(ب) مرکز عملیات تاکتیكي هوایي مستقر در پایگاه چهارم شكاری با استفاده از سورتيهای
واگذاری شده نسبت به تأمین پوشش هوایي منطقه اقدام مينماید.
پیوست الف -تعداد هواپیماها و یگانهای شرکت کننده:
 پایگاه یكم ترابری :یک فروند هواپیمای سوخترسان از ساعت (-3س) الي (+32س) درمنطقه  Zآماده دارد.
 پایگاه سوم شكاری  2فروند اف 9-به منظور پشتیباني آتش تهیه در منطقه حمید و جفیراز ساعت (س) الي (س) به اضافه  3 3/2دقیقه.
  2فروند اف 9-به منظور انجام پشتیباني نزدیک هوایي از ساعت (س) تا حداکثر  1ساعتدر منطقه  Zایستاکایي انجام ميدهند و در صورت عدم بهرهبرداری از آنها در پایین زمان
تعیین شده جایگزین ميگردند.
  9فروند هواپیمای اف 9-به منظور انجام پشتیباني نزدیک هوایي در آماده باش  10دقیقهخواهد بود.
 پایگاه چهارم 0 :فروند اف 2-به منظور پشتیباني آتش تهیه در منطقه حمید ،جفیر ازساعت (س) به اضافه  3 3/2دقیقه الي (س) به اضافه  1دقیقه.
  2فروند اف 2-به منظور پشتیباني نزدیک هوایي در آماده باش  2دقیقهای (خلبان داخلکابین).
  0فروند اف 2-به منظور پشتیباني نزدیک هوایي در آماده باش  10دقیقهای  39فروند اف 2-با کد آلرت به منظور تأمین پوشش هوایي در منطقه جنوب شرقي اهوازدر ارتفاع  2000پا از طلوع تا غروب.
 9 -فروند اف 9-در آماده باش  32دقیقهای به منظور پشتیباني نزدیک هوایي.
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  2فروند هواپیمای آر-اف 2-به منظور پشتیباني بصری و عكاسي. پایگاه ششم شكاری  9فروند به منظور آتش تهیه در منطقه حمید و جفیر از ساعت (س)به اضافه  1 3/2دقیقه الي (س) به اضافه  2دقیقه.
  0فروند اف 2-به منظور پشتیباني نزدیک هوایي در آماده باش  10دقیقه (در صورت نیازهواپیماها ميتوانند در منطقه  zسوختگیری نمایند).
 پایگاه هفتم شكاری  2فروند اف 9-به منظور تأمین و پوشش هوایي منطقه.الف13˚103 N -

ب13˚903 N -

93˚203 E

13˚103 E

 که یک فروند در منطقه مذکور و یک فروند در حال سوختگیری در منطقه:الف13˚103 N -

ب12˚003 N -

93˚203 E

93˚203 E

 از ساعت (س) منهای یک ساعت الي (س) به اضافه  2ساعت. پایگاه هفتم شكاری  2فروند اف 39-به منظور تأمین پوشش هوایي منطقه عملیات بامختصات باال به همان ترتیب از ساعت (س) به اضافه  2ساعت الي (س) به اضافه  32ساعت.
(پ) مرکز عملیات تاکتیكي هوایي مستقر در پایگاه چهارم شكاری با استفاده از سورتيهای
واگذار شده در ساعت (س) روز (ر) آتش هوایي را به مدت  2دقیقه در منطقه تأمین مينماید.
(ت) پایگاه سوم ،چهارم ،ششم ،هفتم و هشتم شكاری و یكم ترابری برابر پیوست الف کلیه
امكانات خود را (برابر سورتيهای پیشبیني و واگذار شده) از  00003محلي روز (ر) در اختیار مرکز
عملیات تاکتیكي هوایي جهت شرکت در عملیات مذکور قرار ميدهند.

 -1دستورات هماهنگی:
الف -اعالم ساعت (س) از طریق مرکز عملیات تاکتیكي هوایي مستقر در پایگاه چهارم به کلیه یگانهای
درگیر در عملیات ابالغ ميگردد.
ب -کلیه دستورالعملهای ایمني و محدودیتهای هوا برابر روش جاری عملیاتي خواهد بود.
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پ -مهمات مصرفي هواپیماها بمبهای  200پوندی تأخیری و یا  BL-220و ناپالم با فشنگ تعیین ميگردد.
ت -هواپیماهای سوخت رسان در منطقه ح آماده ميباشند.
ث -کلیه اطالعات مربوط به هدف نحوه تماس و معرف فرکانس قابل استفاده بین نیروهای خودی قبالً از
طریق مرکز عملیاتي تاکتیكي در اختیار یگانهای شرکت کننده قرار داده شده است.
ج -خط بمب و لجمن توسط مرکز عملیات تاکتیكي از نیروهای سطحي دریافت و در اختیار یگانهای
شرکت کننده قرار خواهد گرفت.
چ -با توجه به گسترش نیروهای خودی – دشمن و تهدیدات موجود در منطقه از نظر پدافند زمین به
هوا دشمن مسیر رفت و برگشت پیشنهادی برای عملیات روی منطقه حمید و جفیر به منظور آتش تهیه که
با همآهنگي فرمانده لشكر  32زرهي و مرکز عملیات پشتیباني نزدیک هوایي مستقر در لشكر  32قبالً تهیه
گردیده به فرماندهان پایگاههای سوم و چهارم و ششم و فرمانده ستاد عملیات جنوب اعالم شده است.

 -1فرماندهی و مخابرات:
الف -فرماندهي
فرماندهي و هدایت این طرح با ستاد عملیات جنوب مستقر در پایگاه چهارم خواهد بود.
ب -مخابرات
( ) 3قبل از اجرای تک سكوت رادیویي کامل حفظ و در تمام طول عملیات مكالمات به زبان فارسي
با استفاده از کدهای روزانه خواهد بود.
( )2ارتباط بین مرکز عملیات تاکتیكي مستقر در اهواز با ناظرین مقدم (در طول جبهه) و قرارگاه
تاکتیكي نزاجا و ستاد عملیات جنوب با استفاده از وسایل مخابراتي موجود برقرار ميباشد ،فرکانس و
معرف قبالً با مرکز عملیات پشتیباني نزدیک هوایي مستقر در لشكر  32زرهي همآهنگ و ابالغ گردیده
است.
ف نهاجا – سرهنگ خلبان جواد فكوری
از طرف

سرهنگ عمراني
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از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا (دزفول) عملیات

شماره1003/39 :

به :گیرندگان

تاریخ3123/30/3 :

موضوع :طرح عملیاتي نصر 3
پیرو شماره 23/3/23 – 100/3
بدینوسیله یک نسخه طرح عملیاتي نصر  3با اعالم وصول الف – خ –  99به شرح زیر به پیوست
ارسال ميگردد .دستور فرمایید وصول آن را اعالم فرمایند.
ف نزاجا  -سرتیپ ظهیرنژاد
از طرف سرهنگ حسیني
 -3طرح عملیاتي نصر  9 – 3صفحه
 -2پیوست ب (کالک عملیاتي) –  3برگ

 /99عملیات نصر

طرحها و دستورات عملیاتي 93/
نسخه  3از  2نسخه
قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب
دزفول
 33دیماه 3123

طرح عملیاتی نا منظم در پشتیبانی عملیات جنوب اهواز
مدرک :نقشه  3:220000نقشه اهواز
(توجه :این طرح با همآهنگي آقای دکتر چمران و فرمانده سپاه پاسداران خوزستان تهیه گردیده است.
یگانهای اجرا کننده طرح:
سپاه پاسداران انقالب اسالمي
فرمانده عملیات نامنظم دکتر چمران
نیروهای بسیج و مردمي

 -4وضعیت:
الف -نیروهای دشمن
ارتش متجاوز بعث عراق در اجرای عملیات تجاوز به ایران موفق شده است در منطقه مرزی و جنوب
ایران مناطقي را اشغال نماید و اکنون با اتخاذ حالت پدافندی مواضع اشغالي را تحكیم مينماید.
ب -نیروهای خودی
( ) 3ارتش جمهوری اسالمي ایران موفق شده است پیشروی ناگهاني نیروهای متجاوز را در مناسب-
ترین خط پدافندی سد کند و اکنون آماده مي شود با اجرای آفند متقابل نیروهای متجاوز از مناطق
اشغالي ایران بیرون براند و یا نابود سازد.
( )2سپاه پاسداران نیروهای بسیج مردمي در تمام مدت عملیات همدوش یگانهای ارتش جمهوری
اسالمي ایران با نیروهای متجاوز بعث عراق نبرد کرده و آمادهاند تا آزاد کردن کلیه مناطق اشغالي به
نبرد با دشمن ادامه دهد.

 /30عملیات نصر
 -2مأموریت:
سپاه پاسداران و فرماندهي عملیات نامنظم دکتر چمران و نیروهای بسیج مردمي از زمان دریافت این
طرح عملیات کمین و دستبرد و تخریب و ضربت را به مواضع ،راههای تدارکاتي به مناطق تجمع تشدید
مي کنند و حداکثر تلفات و خسارات ممكنه را به دشمن وارد ميسازند و آماده ميشوند در پشتیباني عملیات
نامنظم یگانهای نیروی زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران در منطقه اهواز در عملیات شرکت نماید.

 -1اجرا:
الف -تدبیر عملیات .پیوست الف (الف)
این عملیات در  2مرحله و به شرح زیر اجرا ميگردد:
( )3مرحله یكم در وضعیتي که یگان های ارتش جمهوری اسالمي ایران در حالت پدافندی است ،در
این مرحله نیروهای مسلح غیر ارتشي با استقرار در روستاها و مناطق نزدیک خط مقدم ضمن همكاری با
نیروهای ارتشي پرده پوشش و مراقبت بین مواضع ایجاد ميکنند و با اجرای عملیات چریكي کمین و
دستبرد و تخریب و ضربت منطقه عقبه نیروهای دشمن را تهدید مينمایند و امنیت و آرامش را در
منطقه اشغالي از دشمن سلب ميکنند.
( )2مرحله دوم در وضعیتي که یگانهای ارتش جمهوی اسالمي ایران تعرض متقابله در هر منطقه
آغاز ميکنند ،نیروهای مسلح غیر ارتشي همآهنگ با طرح عملیات در قسمتي از جبهه جنگ وارد عمل
ميگردند و به صورت یگانهای پیاده مأموریتهای پیشبیني شده در طرحهای عملیاتي نیروی زمیني را
اجرا مينمایند.
ب -سپاه پاسداران خوزستان
( )3کرانه شرقي رودخانه کارون را از حوالي آبادی فارسیات بزرگ تا دارخوین و منطقه غربي جاده
سوسنگرد و هویزه را پوشش و تأمین کنید.
( ) 2عناصر سپاه را با استفاده از قایق از رودخانه عبور دهید و آبادیهای کرانه غربي رودخانه کارون
را از آبادی صفحه  3و  2تا آبادی قجریه اشغال و تأمین نمایند.

طرحها و دستورات عملیاتي 33/
( )1با اجرای عملیات چریكي کمین و دستبرد و تخریب و ضربت جاده اهواز خرمشهر را در منطقه
عملیاتي سپاه مورد تهدید قرار دهید.
( )9آماده باشید هنگام حمله لشكر  32زرهي به سمت جنوب افراد سپاه پاسداران در صورت
دستههای  92نفری سازمان دهید و از سمت شرق رودخانه کارون به جاده اهواز خرمشهر حمله کنید و
جاده را تصرف و کنترل نمایید.
( )2با همآهنگي با لشكر  32زرهي آتش پشتیباني مورد نیاز یگانهای سپاه را همآهنگ سازید.
( )0یگانهای سپاه مستقر در مواضع پدافندی همجوار یگانهای ارتشي به مأموریت خود ادامه دهند.
پ -فرماندهي عملیات نامنظم دکتر چمران
( ) 3کرانه رودخانه کرخه کور را از حد مواضع لشكر  32زرهي تا مواضع دشمن در کرانه این
رودخانه را پوشش و تأمین نمایند.
( ) 2با عبور از رودخانه کرخه کور عناصر متفرق دشمن را در کرانه جنوبي آن رودخانه نابود سازید.
( )1وضعیت دشمن را در جنوب اهواز و کرانههای کرخه کور بررسي کنید و اطالعات به دست آمده
را در اختیار لشكر  32زرهي قرار دهید.
( ) 9با اجرای عملیات چریكي کمین و دستبرد و تخریب و ضربت را در جاده سوسنگرد هویزه
کوشک و سوسنگرد بستان ستونهای تدارکاتي دشمن مورد تهدید قرار دهید.
( )2آماده باشید هنگام حمله لشكر  30و  32زرهي در منطقه عملیات اافراد آن فرماندهي به صورت
گروهان پیاده سازمان دهید و قسمتي از منطقه عملیات برابر طرح عملیاتي تک نمایند.
( )0یگانهای فرماندهي در مناطق پدافندی همدوش یگانهای نیروی زمیني مشغول عملیات مي-
شوند و به پدافند در مواضع کنوني ادامه دهند.
( )7با همآهنگي لشكر  30و  32زرهي آتش پشتیباني مورد نیاز یگانهای فرماندهي عملیات نامنظم
را همآهنگ و تأمین نمایید.
ت -دستورات همآهنگي:
( ) 3ستاد سپاه پاسداران و ستاد فرماندهي عملیات نامنظم دکتر چمران را با همآهنگي لشكر  30و
 32زرهي طرحهای عملیاتي مشروح را تهیه و آماده اجرا ميسازند.
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( )2همكاری و همآهنگي کلیه تالشها برای بیرون راندن ارتش متجاوز بعث عراق از میهن عزیز
اسالمي ایران بین کلیه نیروهای رزمنده ارتشي و غیر ارتشي تأکید ميگردد.
( ) 1تبادل اطالعات و برقراری ارتباط صمیمانه حضوری و تلفني برای همآهنگيها و همكاری ما
عامل مؤثر موفقیت در اجرای طرحها خواهد بود.
( ) 9مسئولیت هر یگان و هر عنصر رزمنده در تهیه طرحهای همآهنگ شده به طور وضوح مشروح
گردد و به اجرا کنندگان آموزش داده شود.
( )2حتيالمقدور و از تداخل یگانهای ارتشي و غیر ارتشي در منطقه مسئولیت مشخص شده
یكدیگر خودداری شود تا همآهنگي عملیات حفظ شود.
( )0یگان های سپاه پاسداران و فرماندهي نامنظم و سایر نیروهای مسلح مردمي به صورت یک یگان
شبه نظامي سازمان داده شوند و فرماندهي و ستاد و یگان اجرایي و پشتیباني آتش و پشتییاني تدارکاتي
برای آنها تعیین و تأمین گردد تا هدایت عملیات این یگانها در عملیات منظم امكانپذیر باشد.

 -1اداري و لجستیك
الف -سپاه پاسداران و فرماندهي نامنظم یک عنصر پشتیباني تدارکاتي برای خود سازمان ميدهد که این عنصر
مسئول دریافت وسایل و تجهیزات و خواروبار و مهمات و سوخت از منابع تدارکات ارتشي و غیر ارتشي ميباشد.
ب -برای هر منطقه عملیات حداقل یک عنصر پشتیباني فرعي تشكیل شود و نقاط تدارک خواروبار و
مهمات و سوخت و آب به وسیله این عنصر پشتیباني برقرار شود و محل این نقاط به همه نیروهای رزمنده
غیرارتشي ابالغ گردد.
پ -مهمات مورد نیاز نیروهای مسلح غیر ارتشي برابر روشهای مصوبه تأمین ميگردد.
ت -صرفه جویي و کنترل در مصرف مهمات به همه برادران مسلح غیرارتشي در عملیات تعرضي آموزش
داده شود و مشكالت تأمین مهمات یادآوری گردد.
ث -سوخت خودروهای یگانهای مسلح غیر ارتشي در حین اجرای حمله مانند یگانهای ارتش از
نزدیکترین نقطه آماد ارتشي تأمین گردد.
ج -شهدا و مجروحین برادران غیر ارتشي به نقاط جمعآوری یگانهای ارتشي تخلیه گردد.

طرحها و دستورات عملیاتي 31/
 -1فرماندهی و مخابرات
الف -فرماندهي
( )3برای هر یگان سپاه پاسداران و فرماندهي نامنظم یک فرمانده بنام تعیین و برای یگانهای
ارتشي همجوار معرفي شود.
( ) 2قبل از اجرای هر طرح فرماندهان سپاه پاسداران و یگانهای فرماندهي نامنظم فرماندهان نظامي
منطقه عملیات مشترک کمیسیون همآهنگي تشكیل دهند و طرحها را همآهنگ سازند.
ب -مخابرات
( )3از برقراری ارتباط بيسیم شبكه اف-ام در کلیه مراحل عملیات پدافندی خودداری شود.
( ) 2در عملیات آفندی تا قبل از شروح حمله از ارتباط رادیویي اف-ام خودداری و فقط پس از شروع
حمله مكالمات رادیویي با رعایت حفاظت محل یگانها مجاز خواهد بود.
( ) 1فرماندهي سپاه پاسداران و فرماندهي نامنظم هر منطقه با فرماندهي یگان ارتشي همان منطقه
ارتباط بيسیم برقرار سازد.
فرمانده کل قوا – سید ابوالحسن بني صدر

گیرندگان:
فرماندهي عملیات نامنظم آقای دکتر چمران (اهواز)
سپاه پاسداران خوزستان (اهواز)
لشكر  30زرهي  -لشكر  32زرهي

 /39عملیات نصر

طرحها و دستورات عملیاتي 32/
نسخه

از

نسخه

قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب
دزفول
آذر ماه سال 23
الف ج 99

طرح عملیاتی نصر 4
مدرک 3:220000 :منطقه اهواز – آبادان
طرح عملیاتي نصر
سازمان رزمي:
تغییرات نسبت به سازمان رزمي طرح عملیاتي نصر (کلیه عناصر لشكر  32زرهي از ساعت (-29س) زیر
امر لشكر  30زرهي خارج و در اختیار لشكر  32زرهي قرار ميگیرند).

 -4وضعیت:
الف -نیروی دشمن :پس از اجرای طرح نصر برآورد و اعالم ميگردد.
ب -نیروهای خودی:
( ) 3نیروی زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران با پشتیباني نیروی هوایي موفق شده است که
مرحله یكم عملیات نصر را در منطقه اهواز علیه نیروهای متجاوز بعثي عراق با موفقیت به پایان برساند و
آماده مي شود که با استفاده از شرایط مناسب به دست آمده آفند به سمت جنوب را برای نابود ساختن
نیروهای دشمن و ترمیم خط مرز در جنوب اهواز ادامه دهد.
( )2نیروی هوایي :مأموریت بدون تغییر.
( )1نیروی دریایي :مأموریت بدون تغییر.
( )9فرماندهي اروند :پس از تصرف و تأمین (هدف الف) و خط کرکس وسیله لشكر  30و لشكر  32از
سمت ماهشهر ،آبادان و خرمشهر به نیروهای دشمن تک ميکند و آبادان را از محاصره آزاد ميسازد.
( )2سپاه پاسداران :مأموریت بدون تغییر.
پ -زیر امر و جدا شده :به سازمان رزمي مراجعه شود..

 /30عملیات نصر
ت -فرضها:
( )3مأموریت یگانهای لشكر  30و لشكر  32برای تأمین خط کرکس با موفقیت اجرا گردیده است.
( )2استعداد دشمن در منطقه نسبت به طرح نصر کاهش یافته و عناصر دشمن به حالت عملیات
تأخیری درآمدهاند.
( )1تغییرات وضعیت جوی و بارندگيهای فصلي اجرای این طرح را غیر ممكن نسازد.
( )9پشتیباني نزدیک هوایي و عملیات هوانیروز امكانپذیر خواهد بود .ولي عدم امكان آن مانع
اجرای این عملیات نخواهد بود.

 -2مأموریت
نیروی زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران با عناصری از لشكرهای  30و  32زرهي در ساعت (س) روز
(ر) در منطقه جنوب اهواز در غرب کارون آفند ميکند و هدفهای الف ،ب ،پ ،ت ،ث و ج را در قسمت
جنوب غربي اهواز تصرف و خطوط سیمرغ و عقاب را در خط مرزی تأمین مينماید و آماده ميشود هدف چ
را در خاک عراق تصرف و کرانه شرقي رودخانه دجله را تأمین مينماید.

 -1اجرا
الف -تدبیر عملیات :پیوست پ (کالک عملیاتي)
( )3مانور :این عملیات در  2مرحله به شرح زیر اجرا ميگردد:
(الف) مرحله یكم نیروی زمیني با لشكر  30در شمال غرب و لشكر  32زرهي در جنوب غرب
تک ميکند .هدفهای الف ،ب ،پ و ت را تصرف و خط سیمرغ را در سمت جنوب و خط عقاب را
در سمت غرب تأمین ميکند.
(ب) مرحله دوم :لشكر  30زرهي بنا به دستور تک را به سمت غرب ادامه ميدهد و کرانه شرقي
رودخانه دجله را تصرف و تأمین مينماید و لشكر  32زرهي در سمت جنوب تک ميکند ،خرمشهر
را تأمین مينماید .بنا به دستور در محور خرمشهر بصره تک را به سمت غرب ادامه ميدهد و
هدفهای ج و چ را تصرف و کرانه شرقي رودخانه دجله را در منطقه مربوطه تأمین مينماید.

طرحها و دستورات عملیاتي 37/
( )2آتشها:
(الف) آتش تهیه به مدت  20دقیقه از ساعت (-32س) تا (+2س) اجرا ميگردد.
(ب) پیوست ب (طرح پشتیباني آتش).
ب -لشكر 30
( )3در ساعت (س) روز (ر) در محور پلنگ تک نموده و هدفهای ب و پ را تصرف و خط عقاب را
تأمین نمایید.
( ) 2آماده باشید بنا به دستور تک را به سمت غرب ادامه دهید ،کرانه شرقي رودخانه دجله را در
منطقه لشكر تصرف و تأمین نمایید.

پ -لشكر 32
( )3در ساعت (س) روز (ر) در محور گرگ تک نموده ضمن نابود کردن و بیرون راندن دشمن ار مرز
هدف الف را تصرف و خطوط سیمرغ و عقاب را تأمین نمایید.
( ) 2بنا به دستور تک را به سمت جنوب ادامه دهید ،هدفهای ث و ج را تصرف و خرمشهر را تأمین
نمایید.
( ) 1آماده باشید بنا به دستور تک را به سمت غرب ادامه دهید ،هدف چ (تنومه) را تصرف و کرانه
شرقي رودخانه دجله را تأمین نمایید.
ث -لشكر 23
به پدافند مواضع کنوني ادامه دهید.
ج -تیپ 99
به پدافند در مواضع کنوني ادامه دهید.
چ -گروه  22توپخانه
به مأموریت پشتیباني آتش از لشكر  23کماکان ادامه دهید.
ح -فرماندهي هوانیروز
تقدم پشتیباني آتش هليکوپترها را از ساعت (س) روز (ر) به منطقه اهواز اختصاص دهید.
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خ -احتیاط نیروی زمیني
( )3تیپ  2لشكر  30در منطقه دزفول.
( )2تیپ  22هوابرد در منطقه شوش.
( )1یگانهای درگیر نشده لشكر  32در منطقه اهواز.
د -دستورات همآهنگي
( )3ساعت (س) روز (ر) بنا به دستور قرارگاه تاکتیكي نیروی زمیني تعیین و ابالغ ميگردد.
( )2به محض وصول این طرح برای طرحریزی معتبر و بنا به دستور قابل اجرا ميباشد.
( )1هرگونه تغییر در این طرح با دستورات جزء به جزء ابالغ ميگردد.
 -1اداري و لجستیكی
به پیوست طرح عملیاتي نصر مراجعه شود.
 -1فرماندهی و مخابرات
الف -دستورات مخابراتي طرح عملیاتي نصر معتبر ولي کلید رمز جدید برای این عملیات در کلیه ردهها
بایستي تهیه شود.
ب -فرماندهي :پاسگاه فرماندهي تاکتیكي نزاجا در ابتدای عملیات در اهواز و تغییرات آن ابالغ ميگردد،
لشكرها موقعیت پاسگاه فرماندهي و تغییرات آن را گزارش نمایند.
ف نزاجا – سرتیپ ظهیر نژاد
پیوستها:
الف -اطالعات (پس از اجرای طرح نصر تهیه و ابالغ ميگردد)
ب -طرح پشتیباني آتش
پ -کالک عملیات.
گیرندگان:
 ت ر سماجا ( سماجا )1 نزاجا (مد عملیات) نهاجا (مد عملیات) پایگاه چهارم شكاری ف اروند -لشكر  ،30لشكر  ،32لشكر .23
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ضمیمه طرح آتش پشتیبانی هوایی ،پیوست آتش پشتیبانی دستور عملیاتی
مدرک :طرح عملیاتي رزمي نصر
نقشه3:220000 :
 -4وضعیت
الف -نیروهای دشمن پیوست الف طرح عملیاتي نصر
ب -نیروهای خودی پیوست ب کالک عملیاتي
پ -زیر امر و جدا شده به سازمان رزمي مراجعه شود.
 -2مأموریت
نیروی هوایي ارتش جمهوی اسالمي ایران مأموریت دارد با استفاده از هواپیماهای مستقر در پایگاه
چهارم شكاری خطوط مواصالتي دشمن را در منطقه سوسنگرد اهواز مورد حمله قرار داده و تا آنجا که ممكن
است پشتیباني را به حداقل برساند.
پوشش هوایي منطقه به منظور جلوگیری کردن از نفوذ هواپیماهای شكاری بمباران دشمن به خاک
کشور و امكان پشتیباني نزدیک هواپیماهای دشمن را خنثي و در زمان تعیین شده با اجرای آتش تهیه
نیروهای خودی را در این عملیات پشتیباني نماید.
 -1اجرا
الف -تدبیر عملیات
( )3نیروی هوایي با تشكیل مراکز عملیات پشتیباني و اعزام تیمهای کنترل هوایي با ارتباط کامل و
اختصاص هواپیماهای شكاری کلیه عملیات رزمي طرح نصر را برابر زمانبندی تعیین شده پشتیباني
مينماید.
( )2ترتیب تقدم پشتیباني
(الف) پایگاه چهارم شكاری از تاریخ دریافت طرح عملیاتي نصر کلیه امكانات خود را در مورد از
بین بردن خطوط مواصالتي دشمن در محورهای بصره -حسینیه – اهواز ،بصره – خرمشهر – اهواز،
نشوه – طالیه – جفیر – اهواز ،نشوه – طالیه – سوسنگرد بنا به امر فرمانده کل قوا و فرماندهي
نیروی هوایي اجرا خواهد نمود.
(ب) پایگاه چهارم شكاری با استفاده از  0سورتي پرواز تاکتیكي عملیات پشتیباني نزدیک هوایي
را روی نیروهای دشمن با استفاده از خط بمب و لجمن که توسط نیروی زمیني تعیین گردیده است.
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رأس زمان تعیین شده در طرح اجرا خواهد نمود و در این پشتیباني نیروهای احتیاط در ایستگاه
حمید مورد تک قرار خواهد گرفت.
(پ) پایگاه چهارم شكاری پوشش هوایي منطقه عملیات را به منظور خنثي سازی هرگونه
عملیات هوایي دشمن اعم از پشتیباني نزدیک هوایي و حفظ برتری هوایي اجرا خواهد نمود.
(ت) پایگاه چهارم شكاری با هماهنگيهای قبلي با قرارگاه مرکز عملیات تاکتیكي نزاجا تعداد
 30سورتي هواپیما مجهز به مهمات را آماده تا در صورت درخواست از طرف مرکز عملیات تاکتیكي
مستقر در اهواز زمانيکه نیروهای دشمن از حالت سكون خارج و به حرکت درآمدهاند .به منظور
پشتیباني نزدیک هوایي در اختیار قرار خواهد داد.
ب -سهمیهها
( )3پوشش هوایي منطقه از طلوع تا غروب با  39سورتي هواپیمای اف 2-در حوالي اهواز تأمین و در
صورت نفوذ هوایي دشمن عملیات آنان را خنثي خواهد نمود.
( )2قطع خطوط مواصالتي دشمن در صورت مساعد بودن هوا مدتي قبل از شروع عملیات اجرا و
روزانه بین  0الي  30سورتي بدین منظور به کار گرفته خواهد شد.
( )1پشتیباني نزدیک هوایي با  0سورتي هواپیمای اف 2-و اف 9-با ماکزیمم مهمات اجرا و در
صورت درخواست هواپیماهای آماده ،عملیات یاد شده را پشتیباني خواهد نمود.
( )9کلیه هماهنگيهای پشتیباني نزدیک هوایي و عملیات هليکوپترها توسط مرکز عملیات
تاکتیكي مستقر در اهواز انجام خواهد گرفت.
( )2کلیه هواپیماها با بمبهای  200پوندی و  BL 722مجهز خواهد بود.
 -1فرماندهی و مخابرات
الف -فرماندهي
فرماندهي با ستاد عملیات جنوب مستقر در پایگاه چهارم شكاری خواهد بود.
ب -مخابرات
( ) 3پیش از اجرای تک سكوت رادیویي حفظ و مكالمات به صورت فارسي با استفاده از کدهای
روزانه به صورت عادی اجرا شود.
( ) 2ارتباط بین مرکز عملیات تاکتیكي مستقر در اهواز با  9ناظر مقدم در خطوط مختلف جبهه و
قرارگاه تاکتیكي نزاجا و ستاد عملیات جنوب با استفاده از وسایل مخابراتي موجود برقرار ميباشد.
فرمانده ستاد عملیات جنوب – سرهنگ مصطفي افشار
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شماره203-99-20 :

از :ستاد لشكر  32زرهي رکن سوم (عملیات)

تاریخ23/30/39 :

به :گیرندگان مراجعه شود
در مورد طرح ظفر

بدینوسیله طرح عملیاتي ظفر که بر مبنای طرح عملیاتي نصر تهیه گردیده است ،به شرح زیر به
پیوست ارسال ميگردد .دستور فرمایید وصول آن را به لشكر اعالم فرمایند.
ف لشكر  32زرهي – سرهنگ قاسمي
 -3طرح عملیاتي ظفر

 9برگ

 -2لیست گیرندگان

 3برگ

 -1پیوست الف اطالعات

 0برگ

 -9پیوست ب (کالک عملیاتي)

 3قطعه کالک

 -2پیوست ب (پشتیباني آتش)

 1برگ

 -0ضمیمه  3آتش پشتیباني هوایي

 3برگ

 -7ضمیمه  2پدافند هوایي

 3برگ

 -9پیوست اداری

 1برگ و یک قطعه کالک

 -3ضمیمه  3پیوست ت پرسنلي

 2برگ و یک قطعه کالک

 -30پیوست ث (سازمان رزمي)

 3برگ

 -33پیوست ج سازمان برای رزم توپخانه

 3برگ

گیرندگان:
برای طرح عملیاتي ظفر تیمسار فرماندهي قرارگاه مقدم جنوب
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نسخه

از

نسخه

قرارگاه لشكر  32زرهي
اهواز  -ایران
د-ک 22

طرح عملیاتی ظفر
مدرک :طرح عملیاتي نصر و نقشه 3:220000
(اهواز – ایران)
سازمان رزمي (پیوست ث)

 -4وضعیت
الف -نیروهای دشمن (پیوست الف اطالعات)
ب -نیروهای خودی
( ) 3نیروی زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران با عناصری از لشكر  30و  32زرهي در ساعت (س)
روز (ر) در منطقه اهواز (کالک عملیاتي) آفند ميکند و پادگان حمید (هدف الف) را در جنوب اهواز
تصرف و خط گسترش را تأمین و بنا به دستور حمله را به سمت جنوب ادامه ميدهد.
( )2لشكر  23پیاده
(الف) به پدافند در مواضع کنوني ادامه ميدهد.
(ب) آماده ميشود بنا به دستور تیپ  2لشكر  30زرهي را در منطقه دزفول زیر امر بگیرد و
مسئولیت پدافند منطقه دزفول را عهدهدار شود.
(پ) با همآهنگي لشكر  30زرهي طرح پدافند کلي منطقه دزفول – اهواز – شوش را تهیه و
اجرا مينماید.
( )1لشكر  30زرهي
(الف) تیپ  1زرهي و عناصر لشكری را (برابر لیست عدهها) از تاریخ  23/3/23به منطقه اهواز
تغییر مكان ميدهد و در منطقه تجمع (کالک عملیاتي) مستقر ميسازد.
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(ب) با تیپ  2زرهي آماده ميشود مواضع سد کننده در شرق پای پل کرخه را اشغال خط دوم
پدافندی را در منطقه دزفول اشغال و آماده تقویت پدافند لشكر  23در منطقه دزفول ميگردد.
(پ) در ساعت (س) روز (ر) در محور شیر تک ميکند و کرانه شمالي رودخانه کرخه کور را
تصرف و بنا به دستور تک را به سمت هدف (الف) ادامه داده و آن را تصرف و تأمین مينماید.
(ت) گروهان پل را به اهواز تغییر مكان و زیر امر لشكر  32زرهي قرار دهید.
(ث) بنا به دستور تیپ  1زرهي را از ساعت (-29س) در منطقه تجمع زیر امر لشكر  32زرهي
قرار ميدهد.
( )9فرماندهي اروند در منطقه آبادان ماهشهر پدافند ميکند .برای عقب راندن دشمن از شرق
رودخانه کارون و تأمین کرانه شرقي رودخانه کارون در منطقه عملیاتي مربوطه آماده ميشود.
( )2سپاه پاسداران انقالب اسالمي
(الف) کلیه پرسنل سپاه را در مناطق تیپها زیر امر تیپ مربوطه قرار ميدهد.
(ب) مأموریتهای واگذاری را با همآهنگي کامل با فرماندهان تیپ اجرا مينماید.
( )0نیروهای ستاد عملیات نامنظم
(الف) نیروهای موجود در تیپ  2 ،3و  1را زیر امر مربوطه قرار ميدهد.
(ب) مأموریتهای واگذاری را با همآهنگي کامل فرماندهان تیپ اجرا مينمایند.
پ -زیر امر و جدا شده:
( )3زیر امر:
(الف) گروه رزمي  233تانک لشكر  77زیر امر لشكر قرار گرفته است.
(ب) گروهان پل لشكر  30زیر امر لشكر.
(پ) تیپ  1لشكر  30زرهي بنا به دستور از ساعت (-29س) زیر امر لشكر قرار ميگیرد.
(ت) سپاه پاسداران و نیروهای ستاد عملیات نامنظم زیر امر لشكر قرار گرفته است.
( )2جدا شده:
(الف) تیپ  2زرهي از -29س زیر امر لشكر  30قرار ميگیرد ( .بنا به دستور)
(ب) گروهان دوم پیاده زرهي گردان  302در منطقه لشكر  30به کار رفته است.
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ت -فرضیات:
( ) 3تغییرات وضعیت جوی و بارندگي فصلي منطقه به جدی نخواهد بود که اجرای این طرح را غیر
ممكن سازد.
( ) 2تا خاتمه اجرای این طرح نیروی دشمن تعرض گستردهای نخواهد کرد و تغییرات عمدهای در
وضعیت کنوني جبههها ایجاد نخواهد شد.
( ) 1در صورت تغییر ناگهاني وضعیت جوی در حین اجرای طرح عدم امكان پشتیباني هوایي مانع
مهمي در اجرای عملیات نخواهد بود.

 -2مأموریت
لشكر  32زرهي در ساعت (س) روز (ر) به شرح زیر مأموریتهای محوله را اجرا مينمایند:
الف -با تیپ  1زرهي در منطقه اهللاکبر به پدافند ادامه ميدهد.
ب -با عناصری از تیپ  3زرهي در منطقه دب حردان تک محدود و محلي را آغاز و کلیه آتشهای
پشتیباني از -32س آتش تهیه به مدت  32دقیقه اجرا مينماید.
پ -آماده ميگردد به محض وصول عناصری از لشكر  30زرهي به کرانه شمالي رودخانه کرخه کور در
محور ببر از رودخانه کارون عبور کرده و پادگان حمید را تصرف و تأمین نماید.
ت -تا آغاز عقبنشیني محسوس نیروهای دشمن از مواضع دب حردان مواضع پدافندی جنوب اهواز را
با یگانهای موجود در آن منطقه حفظ مينماید.
ث -آماده ميشود پس از تصرف پادگان حمید با تیپ  3زرهي در ایستگاه آب تیمور احتیاط نیروی
زمیني را تشكیل دهد.

 -1اجرا
الف -تدبیر عملیاتي (پیوست ب کالک عملیاتي)
( )3مانور:
این مرحله در  2مرحله به شرح زیر اجرا ميشود:
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(الف) مرحله یكم  :لشكر  32آماده ميشود:
« »3با گروه رزمي  233تانک و گردان  291سوار زرهي از رودخانه کارون در منطقه فارسیات
(صفحه  )3عبور کند و از سمت مشرق مواضع دشمن را در منطقه اهواز مورد تهدید قرار دهد.
« »2گردان  213تانک در محور عقاب اجرای مانور احاطهای و تک محدود نموده جناح
راست دشمن را تهدید و هدف (ج) را تصرف مينماید.
(ب) مرحله دوم:
« »3لشكر  32زرهي در محور ببر تک ميکند و پادگان حمید را تصرف و خط کرکس را
تأمین مينماید.
« »2پس از تصرف پادگان حمید با تیپ  3زرهي در ایستگاه آب تیمور احتیاط نیروی
زمیني را تشكیل ميدهد.
( )2آتش:
(الف) آتش تهیه به مدت  32دقیقه از (-32س) اجرا خواهد شد در ساعت (-2س) پرده دود
برابر کالک اجرا ميشود.
(ب) تقدم آتش توپخانه پدافند هوایي ابتدا با گروه رزمي  233تانک و گردان  291سوار زرهي و
سپس با تیپ  1و  3خواهد بود.
(پ) پشتیباني هوایي و هوانیروز در تمام مدت عملیات در صورت مساعد بودن هوا بنا به
درخواست یگانها اجرا خواهد شد.
(پیوست پ) پشتیباني آتش
ب -تیپ  3زرهي
( ) 3آماده باشید در ساعت (س) روز (ر) با اجرای مانور احاطهای یک طرفه با گردان  213تانک تک
محدود نموده جناح راست دشمن را تهدید و هدف (ج) را تصرف و تأمین نمایید.
( )2تا آغاز عقبنشیني محسوس نیروهای دشمن از مواضع دب حردان پدافند از جنوب اهواز با
یگانهای موجود در آن منطقه حفظ نمایید.
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( )1پس از تصرف پادگان حمید توسط یگانهای تک کننده آماده باشید بنا به دستور در ایستگاه
آب تیمور احتیاط نیروی زمیني را تشكیل دهید.
( )9احتیاط آن یگان را با اجازه لشكر به کار برید.
( )2پرسنل سپاه پاسداران انقالب اسالمي را زیر امر بگیرید.
( )0با به کار بردن سپاه جناح چپ را بپوشانید.
( )7از پرسنل سپاه به صورت واحد پیاده در تک محدود استفاده نمایید.
( )9در پیدا کردن میادین مین از پرسنل سپاه کمک بگیرید.
( )3با به کار بردن پرسنل سپاه عملیات دستبرد و کمین را در منطقه دشمن اجرا نمایید.
پ -تیپ  2زرهي:
( )3از ساعت (-29س) زیر امر لشكر  30زرهي قرار بگیرید.
( )2گروه رزمي  399پیاده لشكر  77و گروهان پیاده  300را از ساعت (-29س) از زیر امر خارج نمایید.
ت -تیپ  1زرهي:
( )3در منطقه فعلي (اهللاکبر) به پدافند ادامه دهید.
( )2گروه رزمي  399و گروهان پیاده و گردان  300را از ساعت (-29س) زیر امر بگیرید.
( )1از منطقه جنوب و جنوب غرب سوسنگرد پدافند نمایید.
ث -گروه رزمي  399پیاده مشهد:
( )3از ساعت (-29س) پس از خارج شدن از زیر امر تیپ  2زرهي زیر امر تیپ  1قرار گیرید.
( )2تأمین سوسنگرد را بنا به تدبیر فرمانده تیپ  1برقرار نمایید.
ج -گروه رزمي  233تانک
( )3مواضع شناسایي شده در منطقه فارسیات جلو مواضع یگانهای توپخانه اشغال نمایید.
( )2منطقه غرب کارون را تا حدی که ممكن است قبالً شناسایي نمایید.
( )1آماده باشید بنا به دستور پس از عبور گردان  291سوار زرهي از رودخانه و تأمین سر پل از
کارون عبور کرده ،با تک در محور ببر جناح راست دشمن را تهدید و هدف (د) را تصرف و بنا به دستور
پادگان حمید را تصرف نماید.
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( )9یک گروهان از سپاه پاسداران را زیر امر بگیرید.
چ -گردان  291سوار زرهي:
( )3منطقه غرب کارون را تا حدی که ممكن است قبالً شناسایي کنید.
( )2آماده باشید بنا به دستور از رودخانه کارون عبور کرده و ضمن تأمین سرپل در غرب کارون و
ایجاد فضای کافي برای گروه رزمي  233تانک در محور شاهین تک نموده عقب و جناج راست دشمن را
تهدید و جناح شمالي گردان  233را حفاظت نمایید.
( )1یک گروهان از سپاه پاسداران را زیر امر بگیرید.
خ -گردان  923مهندس:
( )3در محل فارسیات (صفحه  ) 3شناسایي به عمل آورده و پل نظامي جهت عبور یگانهای تانک
احداث نمایید.
( )2گروهان پل لشكر  30زرهي را زیر امر بگیرید.
( )1در پاک کردن میادین مین به گروه رزمي  233تانک و  291سوار زرهي کمک کنید و حتي-
المقدور یک تیم پاکسازی میدان مین در اختیار بگذارید.
( )9به گردانهای  291و  233به هر کدام یک دستگاه بلدوزر و یک دستگاه لودر واگذار کنید.
( )2به هر یک از تیپها به خصوص تیپ  3زرهي با امكانات موجود بلدوزر و لودر در اختیار بگذارید.
د -گردان مخابرات
( ) 3تأسیسات مخابراتي پاسگاه فرماندهي لشكر (رده جلو و رده عقب را برقرار نمایید).
(پیوست پ پشتیباني آتش)
( )2توپخانه پدافند هوایي:
«الف» هر یک از تیپها را با یک آتشبار پشتیباني نمایید.
«ب» آتشبار پدافند هوایي تیپ  2به همراه یگان خواهد بود.
«پ» تأمین هوایي قرارگاه لشكر را با حداقل  2قبضه توپ  27مم برقرار نمایید.
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ر -احتیاط:
( )3گردان  302پیاده زرهي ()-
( )2احتیاط تیپ  3زرهي
ز -سپاه پاسداران:
( )3کلیه پرسنل در منطقه دب حردان را زیر امر تیپ  3زرهي قرار دهید.
( )2به هر یک از گردانهای  233تانک و  291سوار زرهي یک گروهان اعزام و زیر امر یگانهای
مزبور قرار دهید.
( )1جناح چپ تیپ  3زرهي را بپوشانید.
( )9پرسنل سپاه را به صورت یگان پیاده جهت تکهای محدود به کار ببرید.
( )2در کشف میادین مین با یگانهای مهندس لشكر همكاری نمایید.
( )0عملیات دستبرد و کمین را در منطقه دشمن اجرا نمایید.
( )7حتيالمقدور تالش نمایید جاده اهواز – خونینشهر را در جنوب پادگان حمید مسدود نمایید.
س -دستورات هماهنگي:
( ) 3ساعت (س) روز (ر) بنا به دستور قرارگاه تاکتیكي نزاجا تعیین و ابالغ خواهد شد.
( )2به محض وصول این طرح یگانهای اجرا کننده عملیات شناسایي و طرحریزی را اجرا و آماده نمایید.
( )1هرگونه تغییرات در این طرحها با دستور جزء به جزء ابالغ ميگردد.
( )9غافلگیری و سرعت عمل در طرحریزی و اجرا مورد توجه مخصوص کلیه ردههای فرماندهي باشد.
( )2اجرای آموزشهای تكنیكي و تاکتیكي ،روش آتش و حرکت استفاده صحیح از زمین دیدباني و
تیراندازی و ایجاد روح تعرضي و شجاعت با استفاده از قدرت آتش تانکها در پشتیباني پیاده نظام هنگام
برخورد به مواضع ضد تانک دشمن تأکید ميگردد.
( )0به خط منع آتش و خط تطبیق آتشهای پشتیباني نهایت توجه بشود.
( ) 7از پرده دود نهایت استفاده بشود و زمان اجرای پرده و دود حائز اهمیت فراوان ميباشد.
( )9نحوه استفاده از پرده دود آموزش داده شود.
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( )3به تأمین سرپل تا تصرف کامل پادگان حمید توجه بشود و با استقرار عناصر تأمیني (پهلودار) از
غافلگیری جلوگیری نمایید.
( )30به میادین مین دشمن توجه کافي بشود و میدانهای مین را شناسایي و با عالمتگذاری
مشخص نموده و حتياالمكان دور زده شود.
( )33استفاده صحیح از زمین تأکید ميگردد.
( )32پیشروی با خیزهای کوتاه و متناسب اجرا گردد.
( ) 31از نیروی پیاده و سپاه زیر امر حداکثر استفاده در جلو تانکها متناسب با وضعیت دشمن
استفاده شود.

 -1اداري و لجستیكی :پیوست ت

 -1فرماندهی و مخابرات
الف -مخابرات
( )3کلیه مواد دستورات کار مخابرات صادره از قرارگاه لشكر با توجه به تاریخ استفاده از آنها قابل
اجرا ميباشد.
( )2سكوت رادیویي شبكهها بنا به دستور ميباشد.
( )1وسایل مخابراتي در قرارگاه یگانها طوری مستقر گردند که در اثر تک هوایي و یا آتش توپخانه
دشمن حداقل تلفات و ضایعات به آنها وارد گردد.
( ) 9هرگونه اشكال در امر ارتباطي را سریعاً به مخابرات به مخابرات لشكر گزارش کنید.
( ) 2محل اولیه افسر مخابرات لشكر در قرارگاه تاکتیكي لشكر ميباشد.
ب -فرماندهي:
( )3محل پاسگاه فرماندهي رده جلو لشكر جنب پاسگاه فرماندهي تیپ  3زرهي خواهد بود.
( )2پاسگاه فرماندهي رده عقب در محل فعلي خواهد بود.
( )1تغییرات بعدی متعاقباً ابالغ خواهد شد.
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( )9یگانها محل پاسگاه و فرماندهي خود را با ذکر نام محل و مختصات دقیق گزارش نمایید.
( )2فرماندهان تا رده گروهان حتيالمقدور در خط مقدم یگان مربوطه قرار گیرند و با ارائه رشادت و
شهامت و تدبیر شخصي رهبری و فرماندهي یگانهای مربوطه را به نحو مطلوب اعمال نمایند.
ف لشكر  32زرهي – سرهنگ قاسمي
معتبر است رکن سوم
رسید اطالع دهید.
پیوستها:
الف -اطالعات

ب -کالک عملیات

پ -طرح پشتیباني آتش

ت -اداری

ث -سازمان رزمي

ج -سازمان رزم یگانهای توپخانه

گیرندگان:
ت ف قرارگاه مقدم نزاجا

ف گردان  923مهن

ف لشكر  23پیاده

ف  973مخابرات

ف لشكر  30زرهي

ف توپخانه لشكری

ف ع اروند ماهشهر

ف گردان  302پیاده زرهي

ف تیپ  2 ،3و 1

ستاد عملیات نامنظم دفتر دکتر چمران

ف گروه رزمي 399

فرماندهي سپاه پاسداران

ف گروه رزمي  233تانک

رکن سوم ستاد لشكر

ف گردان  291سوار زرهي
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پیوست الف (اطالعات) به طرح عملیاتی ظفر
نقشه  3:20000و  3:220000خوزستان

لشكر 32
 32دیماه 3123

 -4خالصه وضعیت دشمن
الف -وضعیت
دشمن پس از عملیات غافلگیرانه خود به خوزستان در دهه اول مهرماه  3123و تحصل موفقیتهای
تجاوز اشغال اراضي ایران ،متوقف شده و در اغلب جبههها مجبور به اتخاذ حالت پدافندی و اشغال مواضع
گردیده است .به علت ناکامي و شكست در حمالت مكرر خود به شهرهای اهواز و سوسنگرد تالش
مي نماید که ابتدا مواضع اشغالي خود را تحكیم و تقویت نماید .گزارشات و قرائن موجود حاکي از این
است که دشمن مبادرت به تقویت نیروهای خود در اطراف سوسنگرد به ویژه غرب و سعدون حمودی و
هویزه نموده و در انتظار فرصت مناسب برای حمله به سوسنگرد و هویزه است.
ب -گسترش :به کالک گسترش ارسالي طي شماره  23/30/7 – 203-370-302مراجعه شود.
 -2ع .ا .ا و سایر ن .ا
الف -ع .ا .ا
آیا دشمن قبل از ساعت (س) روز (ر) تک خواهد نمود؟
اگر چنین است کي ،کجا و با چه استعدادی (توجه مخصوص به محور بستان ،سوسنگرد ،سعدون
حمودی به سوسنگرد و غرب هویزه)
ب -س ن .ا
( ) 3آیاد دشمن قبل از ساعت (س) روز (ر) نیروهای خود را در منطقه تقویت خواهد کرد؟
اگر چنین است کي ،کجا و با چه استعدادی ( توجه مخصوص به محورهای ذکر شده در بند الف
ماده )2
( )2آیا دشمن در برابر تک نیروهای خودی مبادرت به پدافند خواهد کرد؟
اگر چنین است در چه محوری و با چه استعدادی؟
( ) 1آیا وضعیت جوی و آبگرفتگي منطقه به نیروهای خودی امكان آفند در ساعت (س) روز (ر) را
خواهد داد؟ (توجه مخصوص به محورهای ذکر شده در بند الف ماده )2
( )9آیا دشمن اقدام به عقبنشیني خواهد کرد؟
اگر چنین است کي ،کجا و از چه محوری؟
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( )2آیا دشمن اقدام به فرود یگان هلي برد یا هوابرد خواهد کرد؟ اگر چنین است کي ،کجا و با چه
استعدادی؟
( )0آیا دشمن از گازهای شیمیایي (ش-م-ر) در منطقه استفاده خواهد کرد؟ اگر چنین است کي،
کجا؟
( )7آیا دشمن از طریق شرق و غرب کارون قصد تک به اهواز را دارد؟ اگر چنین است کي ،کجا و با
چه استعدادی؟
 -1وظایف جمعآوري:
الف -دستور به یگانهای زیر دست و زیر امر
( )3تیپ  3زرهي به محض دریافت گزارش کنید.
(الف) افزایش فعالیت هوایي دشمن در دب حردان و مناطق دیگر اهواز.
(ب) نقل و مكان پاسگاههای فرماندهي به جلو در منطقه مقابل آن یگان.
(پ) افزایش فعالیت گشتيهای رزمي و شناسایي در مناطق مقابل آن یگان و حاشیه غربي
کارون و حاشیه شرقي کرخه کور.
(ت) اجرای آتشهای منظم توپخانه علیه شهر اهواز و مواضع یگانهای خودی.
(ث) افزایش پاسگاههای فرماندهي در مناطق جنوب غربي اهواز ،حاشیه کارون و کرخه کور.
(ج) افزایش عبور و مرور خودروهای حامل ،وسایل آمادی در پشت خطوط مقدم دشمن.
(چ) افزایش نقاط آمادی
(ح) ایجاد سدها و موانع ضد تانک جلوی خط تماس در محور ایستگاه حمید به سمت اهواز.
(خ) گسترش سالحهای ضد تانک در امتداد خطوط گسترش.
(د) ایجاد میدانهای مین و شبكههای سیم خاردار.
(ذ) تحكیم مواضع پدافندی.
(ر) مناطق آبگرفته و غیرقابل عبور.
(ز) پاک کردن میدانهای مین گزارش شده در امتداد معابر وصولي به داخل مناطق خودی.
(س) تمرکز و تجمع وسایل پل زني و عبور از رودخانه کاورن در نزدیک گدارهای غیر قابل عبور
کارون و کرخه.
( )2تیپ  2زرهي به محض دریافت گزارش کنید:
(الف) افزایش فعالیتهای هوایي در مناطق کرخه کور و سوسنگرد و هویزه.
(ب) نقل مكان پاسگاههای فرماندهي به جلو در امتداد کرخه کور ،سوسنگرد.
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(پ) افزایش فعالیت گشتيهای رزمي و شناسایي دشمن در مناطق کرخه کور ،سوسنگرد و
هویزه
(ت) اجرای آتش منظم روی شهرهای سوسنگرد ،هویزه و مواضع یگانهای خودی.
(ج) افزایش پاسگاههای فرماندهي در مناطق غرب و جنوب سوسنگرد و غرب هویزه.
(چ) ایجاد سدها و مواضع ضد تانک جلوی خط تماس در محور بستان ،سوسنگرد ،سعدون
حمودی.
(خ) گسترش جنگ افزارهای ضد تانک و ضد هوایي در امتداد خطوط تماس به ویژه در محور
سعدون حمودی.
(د) ایجاد میدانهای مین و شبكه سیم خاردار دشمن.
(ذ) تحكیم مواضع پدافندی.
(ر) مناطق آبگرفته و غیر قابل عبور.
(ز) پاک کردن مناطق مینگذاری شده در امتداد معابر وصولي به داخل مناطق خودی.
( )1تیپ  1زرهي به محض دریافت گزارش کنید.
(الف) افزایش فعالیت هوایي دشمن در مناطق سوسنگرد ،اهللاکبر
(ب) نقل مكان پاسگاههای فرماندهي به جلو در امتداد محور بستان ،سوسنگرد ،اهللاکبر.
(پ) افزایش فعالیت گشتيهای رزمي دشمن در مناطق گسترش یگانهای آن تیپ.
(ت) افزایش عبور و مرور خودروهای حامل آماد در پشت خط مقدم دشمن.
(ث) افزایش نقاط آمادی.
(ج) ایجاد سدها و موانع ضد تانک جلوی خطوط تماس در محور بستان اهللاکبر و بستان
سوسنگرد.
(چ) گسترش سالح ضد تانک و ضد هوایي در امتداد خطوط تماس.
(خ) ایجاد میدانهای مین و شبكههای سیم خاردار.
(د) تحكیم مواضع پدافندی.
(ذ) تمرکز و تجمع وسایل پل زني و عبور از رودخانه در نزدیكي گدارهای قابل عبور رودخانه
کرخه.
( )9توپخانه لشكر به محض دریافت گزارش نمایید.
کلیه موارد خواسته شده از تیپهای  1 ،2 ،3و گروه رزمي .233
( )2گروه رزمي  233و 291
(الف) افزایش فعالیت هوایي دشمن در شرق و غرب کارون از ملیحان تا اسماعیلیه.
(ب) فعالیتهای گشتي شناسایي و رزمي در غرب کارون.
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(پ) تشكیل پاسگاههای فرماندهي در حاشیه کارون.
(ت) ایجاد سدها و مواضع ضد تانک در حاشیه کارون از ملیحان تا اسماعیلیه.
(ث) تحكیم مواضع پدافندی در غرب کارون.
(ج) گسترش سالحهای ضد تانک در امتداد کارون از ملیحان تا اسماعیلیه.
(چ) تعیین مناطق آبگرفته و غیرقابل عبور از غرب کارون تا جاده در مقابل ملیحان ،اسماعیلیه.
ب -درخواست از باالدست و مجاور
( )3از نزاجا درخواست ميشود اخبار زیر را به محض دریافت اعالم فرمایند:
کلیه موارد خواسته شده از تیپ  1 ،2 ،3و لشكر 32
فعالیتهای جنگ الكترونیكي دشمن در منطقه
محل استقرار پدافند هوایي به ویژه سام
محل استقرار موشکهای زمین به زمین
( )2از قرارگاه مقدم نزاجا (دزفول) درخواست ميشود به محض دریافت اعالم فرمایید کلیه موارد
خواسته شده از نزاجا
هرگونه حرکت یگانهای دشمن از سمت جبهه جنوب به ویژه محور سمیده -فكه -بستان-
سوسنگرد.
( )1از لشكر  30درخواست ميشود به محض دریافت اعالم دارند.
کلیه موارد خواسته شده از تیپ  2زرهي
( )9از ستاد عملیاتي اروند درخواست ميشود به محض دریافت اعالم نماید.
(الف) هرگونه حرکات دشمن از جبهه خونین شهر و آبادان به سمت غرب و شمال
(ب) هرگونه تغییر مكان یگانهای دشمن از شمال به جنوب توجه مخصوص به محور خونین
شهر اهواز در محور طالییه-جفیر-کرخه کور یا هویزه
 -1روش جابجا كردن پرسنل -اسناد و تجهیزات و وسایل :برابر روش جاری
 -1اسناد و ساز و برگ مورد نیاز
الف -نقشهها -توزیع نقشهها -مورد نیاز برابر روش جاری آماده نقشه
ب -عكس هوایي -درخواست عكسهای هوایي طبق روش جاری عملیاتي
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 -2حفاظت اطالعات
الف -حفاظت اسناد :طبق آئیننامه حفاظتي
ب -حفاظت فیزیكي :طبق روش جاری
پ -حفاظت مخابراتي
( )3حداقل استفاده از پیامهای رادیویي و رادیو تلفني
( )2خودداری از مخابره پیامهای کشف
( )1تعویض به موقع رمزهای مورد استفاده
 -2گزارشات و توزیع :برابر روش جاری به جز مواردی که در ماده ( 1وظایف جمعآوری اخبار) تغییر داده
شده است.
ف لشكر 32
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پیوست پ آتش پشتیبانی به طرح عملیاتی ظفر
مدرک :نقشه  3:220000خوزستان
 -4وضعیت
الف -نیروهای دشمن پیوست الف (اظالعات) به طرح عملیاتي ظفر
ب -نیروهای خودی
( )3نیروهای زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران با عناصری از لشكرهای  30و  32زرهي در ساعت
(س) روز (ر) در منطقه اهواز آفند نموده و پادگان حمید در جنوب اهواز را تصرف ،خط کرکس را تأمین
و بنا به دستور آفند را به سمت جنوب ادامه ميدهد.
( )2نیروی هوایي تاکتیكي پشتیباني نزدیک هوایي را در ساعت (س) روز (ر) تأمین مينماید.
 -2مأموریت
توپخانههای لشكری لشكر  30و  32زرهي و عناصر آتش پشتیباني عملیات نیروی زمیني را در منطقه
اهواز برای تأمین خط کرکس با آتش توپخانه پشتیباني نزدیک هوایي و آتش توپخانه پدافند هوایي را
پشتیباني مينماید.
 -1اجرا
الف -تدبیر عملیات:
( )3مانور -طرح عملیاتي ظفر
( )2آتش -آتش تهیه از ساعت (-32س) به مدت  32دقیقه روی مواضع دشمن در خطوط تماس
اجرا ميگردد و آتش پشتیباني هوایي در خارج از بمب به مدت  2دقیقه روی مواضع احتیاط و نقاط
تدارکاتي دشمن انجام ميشود.
ب -پشتیباني نزدیک هوایي:
( )3نیروی هوایي در حالت آمادگي هوایي اماده است مأموریتهای تصویب شده توسط مرکز عملیات
تاکتیكي نیرو را اجرا نماید.
( )2سهمیهها :تقدم پشتیباني هوایي با لشكر  30زرهي
( )1ضمیمه  -3آتش پشتیباني هوایي
پ -پشتیباني توپخانه:
( )3توپخانه صحرایي.
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(الف) کلیات .توپخانه لشكری یک آتش تهیه و به مدت  32دقیقه از ساعت ( -32س) تا (س)
را اجرا مينماید.
(ب) سازمان برای رزم
 گردان  132توپخانه  322م م خ ک کمک مستقیم تیپ 3 گردان  110توپخانه  322م م خ ک تقویت آتش گردان  132توپخانه گردان  120توپخانه  322م م خ ک کمک مستقیم تیپ 2 گردان  139توپخانه  322م م خ ک کمک مستقیم تیپ 1 آتشبار یكم گردان  197توپخانه  372م م خ ک عمل کلي لشكر  32بنا به دستور درمرحله دوم عملیات عمل کلي لشكر  30زرهي.
 آتشبار عملیاتي گردان  103توپخانه  322م م خ ک کاتیوشا عمل کلي لشكر  32زرهيبنا به دستور در مرحله دوم عملیات عمل کلي لشكر  30زرهي.
 آتشبار عملیاتي گردان  103توپخانه  302م م کششي عمل کلي لشكر آتشبار عملیاتي گردان  102توپخانه  302م م کششي عمل کلي لشكر گردان  )-( 193توپخانه  322م م خ ک کمک مستقیم گردان  233تانک آتشبار دوم گردان  197توپخانه  372م م خ ک عمل کلي لشكر 32 آتشبار عملیاتي گردان  191توپخانه  310م م کششي تقویت آتش گردان  )-( 193توپخانه. آتشبار عملیاتي گردان  130توپخانه  201م م خود کششي عمل کلي لشكر(پ) متفرقه:
 افسر تطبیق آتش توپخانههای مستقر در تیپ  3آتشهای پشتیباني تیپ  3را طرحریزیمينماید.
 افسر تطبیق آتش توپخانههای مستقر در فارسیات آتشهای پشتیباني منطقه راطرحریزی مينماید.
 ضمیمه ( 2آتش پشتیباني توپخانه صحرایي). توپخانه پدافند هوایي ضمیمه  1آتش پشتیباني توپخانه پدافند هوایي.(ت) دستورات هماهنگي:
 تجزیه و تحلیل پس از اصابت به هدفها را به عنصر آتش پشتیباني لشكر گزارش نمایید. آمادگي الزم برای مقابله با آتشهای ضد تهیه دشمن داشته باشید. -1خدمات پشتیبانی
الف -کلیات پیوست ت خدمات پشتیباني به طرح عملیاتي ظفر
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ب -وسایل و خدمات -آماده طبقه  vمیزان مهمات موجود را برای عملیات ظفر
( )3گلوله ساب کالیبر  372م م موجود نیست.
( )2موشک کاتیوشا برای هر رسد در روز  290گلوله.
( )1سایر انواع گلوله محدودیتي ندارد.
 -2فرماندهي و مخابرات:
الف -مخابرات:
( )3پیش از اجرای تک مكالمات رائیویي با نواخت عادی انجام شود.
( )2پیوست ج (مخابرات و الكترونیک) طرح عملیاتي ظفر
ب -فرماندهي:
( )3عنصر آتش پشتیباني پاسگاه اصلي فرمانده لشكر  32زرهي
( )2مختصات پاسگاه اولیه فرماندهي توپخانه لشكری بعداً اعالم خواهد شد.
ف لشكر  32سرهنگ قاسمي
معتبر است :ف ت ]توپخانه[ لشكر  .32سرهنگ آخوندزاده
ضمائم:
 -3آتش پشتیباني هوایي
 -2آتش پشتیباني توپخانه
 -1آتش پشتیباني پدافند هوایي
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ضمیمه ( 4آتش پشتیبانی هوایی) به پیوست ت آتش پشتیبانی طرح عملیاتی ظفر
مدرک :نقشه  3:220000خوزستان
 -4وضعیت
الف -نیروهای دشمن .پیوست الف (اطالعات) به طرح عملیاتي ظفر
ب -نیروهای خودی .سازمان رزمي
 -2مأموریت
هوانیروز در پشتیباني از یگانهای لشكر  32زرهي ميتواند:
( )3با یک تیم آتش سنگین توسط هليکوپترهای کبری یگانهای زمیني را با آتش خود پشتیباني
نماید.
( )2با دو تیم آتش سبک توسط هليکوپترهای کبری قادر خواهد بود یگانهای زمیني را با آتش
خود پشتیباني نماید.
( )1در صورتيکه دشمن در حال عقبنشیني بوده و یا عملیات تأخیری انجام دهد ،قادر خواهد بود
به صورت یک تیم رزمي عمل نماید.
( )9با دو فروند هليکوپتر  239تخلیه مجروحین و حمل و نقل را انجام ميدهد.
 -1اجرا
برابر طرح عملیاتي ظفر
 -1اداري و لجستیكی :برابر پیوست ت اداری به طرح عملیاتي ظفر
 -1فرماندهی و مخابرات
الف -مخابرات
به طرح عملیاتي ظفر
ب -فرماندهي
پاسگاه فرماندهي یگان هوانیروز و محل پاسگاه فرماندهي لشكر خواهد بود.
ف هوانیروز .سرهنگ  2خلبان یونسي
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ضمیمه  2پدافند هوایی به پیوست پ پشتیبانی آتش به طرح عملیاتی ظفر
 -3پدافند هوایي مستقر در منطقه اهواز
الف -گردان  27( 100مم) از مناطق حیاتي ثابت و نیمه ثابت برابر گسترش فعلي پدافند به عمل آورید.
ب -گردان  177شیلكا از مناطق حیاتي ثابت برابر گسترش فعلي پدافند هوایي به عمل اورید
 -2پدافند هوایي مستقر در منطقه مواضع
الف 2 -قبضه توپ  21مم از گردان  122پدافند هوایي شهرضا از آتشبار کاتیوشا گردان  103پدافند
هوایي به عمل آورید.
ب 2 -قبضه توپ  21مم از گردان  122پدافند هوایي شهرضا ،پدافند هوایي از آتشبار  310مم گردان
 111را به عمل آورید.
پ 2 -قبضه توپ  21مم از گردان  122پدافند هوایي شهرضا ،پدافند هوایي از آتشبار دوم گردان  197را
به عمل آورید.
ت -یک دسته توپ  21مم از گردان  139پدافند هوایي شهرضا از آتشبار یكم گردان  197را به عمل آورید.
ث 1 -قبضه توپ  21مم از گردان  112پدافند هوایي تهران ،پدافند هوایي از گردان  199را به عمل
آورید.
ج 3 -قبضه توپ  21مم از گردان  122پدافند هوایي تهران از آتشبار  310مم گردان  191را به عمل آورید.
چ 2 -قبضه توپ  21مم از گردان  107پدافند هوایي اصفهان به ترتیب تقدم پدافند هوایي از یگانهای
توپخانه قرارگاه و احتیاط تیپ  3و یگانهای در خط تیپ برقرار نمایید.
ح -یک دسته توپ  21مم از گردان  102پدافند هوایي اصفهان به ترتیب تقدم پدافند هوایي از یگانهای
توپخانه قرارگاه و احتیاط تیپ  2و یگانهای در خط تیپ برقرار نمایید.
خ -یک دسته توپ  21مم از گردان  139پدافند هوایي مشهد ،پدافند هوایي از گروه رزمي  399مشهد
را به عمل آورید.
 -1یگانهای در خط از تیربارهای موجود نیز به هنگام تکهای هوایي به منظور خنثي نمودن تک هوایي
دشمن استفاده الزم را بنمائید.
ف توپخانه لشكر  .32سرهنگ آخوندزاده
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بسمه تعالي

پیوست (ت) طرح لجستیكی به طرح عملیاتی ظفر
نقشه  3:220000منطقه خوزستان
 -4كلیات
این طرح به منظور پشتیباني لجستیكي یگانهای لشكر  32زرهي و زیر امر شرکت کننده در عملیات
آفند ظفر تهیه گردیده است و سایر یگانهای غیر درگیر برابر طرحهای قبلي عمل خواهد کرد.
 -2وسایل و خدمات:
الف -آمادها:
( )3مصرف  32روز خواربار در نقطه آماد طبقه  3لشكر واقع در اهواز موجود و سایر اقالم فاسد
شدني روزانه برابر روش تقسیم به یگان انجام خواهد شد.
ناهار روز آفند به صورت کنسرو و آماده تحویل ميگردد .یگانها برابر آمار با مراجعه به سررشته
داری لشكر درخواست و دریافت خواهند نمود و شب قبل از عملیات با فراد تقسیم خواهد کرد و در
بقیه عملیات غذای گرم تحویل شود.
( )2طبقه 2
یگانها آماده طبقه  2را همراه داشته باشند ،درخواست آماد فوق طبق روش جاری
( )1طبقه 1
(الف) کلیه تانكرها و باکها و گالنهای سوخت قبل از روز (ر) باید پر و سوخت حدود 300
کیلومتر پیشبیني شود.
(ب) نیازمندی تانكر سوخت را گزارش نمائید.
(پ) منطقه آماد طبقه  1تا اطالع ثانوی در اهواز خواهد بود.
( )9طبقه  9برابر روش جاری
( )2طبقه 2
(الف) یگان های شرکت کننده در عملیات باید مهمات بار مبناء کلیه جنگافزارهای قبل از روز
(ر) را دریافت دارند.
(ب) مهمات کاتیوشا خمپاره  320م م و موشک تا و محدودیت داشته و سایر آماد طبقه 2
محدودیتي ندارند.
( )0طبقه  :0آماد طبقه  0برابر روش جاری یگانها وسیله مردم تأمین ميشود.
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( )7طبقه  :7یگانها ،آماد طبقه  7را وسیله پیام درخواست نمایند.
( )9طبقه  :9ذخیره عملیاتي دارو برای  92روز در لشكر موجود یگانها ،احتیاجات خود را درخواست
و دریافت دارند.
( )3طبقه  :3قطعات یدکي را یگانها برابر روش جاری به همراه داشته باشند ،به خصوص در مورد
قطعات تند مصرف تأکید ميگردد.
( )30طبقه  :30یگانها نیازمندی طبقه  30خود را در صورت ضرورت درخواست نمایند.
( )33آماد آب:
(الف) قمقمه نفرات پر و همراه نفرات باشد.
(ب) حتي المقدور از مصرف آبهای غیر تصفیه و راکد خودداری شود.
(پ) قرص هاالزون به مقدار کافي در اختیار افراد قرار داده و طرز استفاده از آن را یادآوری
نموده تا در صورت لزوم استفاده نمایند.
(ت) یگانها تانكرهای اب و گالنها روز قبل از عملیات پر نموده و به همراه داشته باشند ،ضمناً
گردان مهندس لشكر با هماهنگ گروه رزمي مهندس اعزامي از بروجرد نسبت به تصفیه آب اقدام و
زمان و مكان استفاده از آب را قبالً به یگانهای ذینفع و رکن  9لشكر گزارش نمایید.
(ث) یگانهای عمل کننده نیازمندی تانكر آب را گزارش نمایید.
( )32آماد نقشه:
نقشه مورد نیاز را یگان ها همراه داشته و اگر یگاني فاقد نقشه است از طریق مبادی مربوطه
سریعاً اقدام نمایید.
ب -خدمات:
( )3لباس گرم و جوراب و استحقاقي پرسنل را دریافت و تحویل نمایید.
( )2حمام صحرایي یگانها بایستي همراه باشد و در زمان و مكان مناسب مورد استفاده قرار گیرد.
پ -تعمیر و نگهداری:
( )3تقدم تعمیر و نگهداری با یگانهای درگیر ميباشد.
( )2محل تحویل اقالم بازیافتي و اغتنامي واقع در پشتیباني لشكر ميباشد.
( )1تخلیه وسائل اغتنامي انجام نشود تا پایان عملیات و بنا به دستور.
 -1تخلیه و بستري كردن:
الف -تخلیه:
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( ) 3در حال حاضر به علت عدم مشاهده بیماری واگیر ،واکسیناسیون انجام نميگیرد .در صورت
مشاهده هر نوع بیماری مراتب را گزارش کنید تا اقدام گردد .ضمناً گردان بهداری در مورد تهیه واکسن
با پش م  2هماهنگي نماید.
( ) 2تخلیه بیماران و مصدومین از راه زمین و در صورت لزوم و اضطراری با استفاده از هليکوپتر
انجام خواهد شد.
( )1تشكیل تیمهای امداد در هر گروهان حداکثر  1تیم دو نفره و هر تیم با یک دستگاه آمبوالنس و
یا جیپ به طریقي که فقط تخلیه وسیله این تیمها انجام گیرد تأکید ميگردد.
ب -بستری کردن:
( )3برای معالجه بیماران و مصدومین بیمارستانهای نظامي و غیر نظامي اهواز آماده پذیرش
ميباشند.
( )2نقطه جمعآوری مجروحین ابتدای آبادی جاللیه در محور سوسنگرد و آبادی مبارکه در محور
فارسیات خواهد بود.
( )1یگان های مجروحین خود را تا نقاط فوق حمل و سپس به وسیله گردان بهداری تخلیه و بستری
خواهند شد.
( ) 9محل تجمع مصدومین ابتدا در بیمارستان لشكر واقع در بیمارستان شرکت نفت و سپس
بیمارستانهای غیر نظامي.
فرمانده لشكر  32زرهي :سرهنگ ستاد قاسمي
معتبر است :رئیس ر  9لشكر  -سرهنگ  2عسگری
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بسمه تعالي
پیوست امور پرسنلی و غیر ارتشی طرح عملیاتی كاشف

شماره 203/91/39

ماده  1پرسنل:

تاریخ 3123/3/20

الف -نگهداری استعداد یگان
( )3گزارشهای آمار:
(الف) خالصه وضعیت روزانه پرسنلي از روز (+3ر) هر  29ساعت یک بار از ساعت  3900تا
 3900روز بعد به طوری تهیه و ارسال نمایند که تا ساعت  3300به رکن یكم لشكر رسیده باشد.
(ب) گزارش نوبهای پرسنلي را هر  99ساعت یک بار تهیه و طوری به رکن یكم ستاد لشكر
ارسال نمایید که تا ساعت  3200به رکن یكم رسیده باشد.
( )2درخواست:
در گزارشات پرسنلي برای پرسنل حساس به طور آني و برای سایر پرسنل به طور روزانه به شرح
زیر انجام گیرد:
(الف) برای افسران با ذکر درجه ،رسته ،تخصص و تعداد
(ب) برای درجه داران با ذکر درجه ،رسته ،تخصص و تعداد
(پ) برای افراد فقط با ذکر تعداد
( )1تهیه پرسنل:
(الف) به منظور پر کردن کسور پرسنلي یگانهای رزمي و پشتیباني رزمي به طوری که هنگام
شروع عملیات بتوان استعداد یگانها را به حد پورسانتاژ مصوبه رسانیده و نیازمندیهای پرسنلي را
برای یک دوره عملیاتي برآورد و آمادگي رزمي آنها را تأمین نمود.
منابع تهیه:
« »3افسران:
 دانشجویان دانشكده افسری و آموزشگاه افسری جزء. افسران کادر و استادان مراکز فرهنگي و پرسنل بازنشسته بنا به درخواست لشكر وواگذاری نزاجا.
« »2درجه داران:
 استفاده از دانشآموزان آموزشگاههای گروهباني کادر ثابت وصف احضار درجه داران دیپلمه وظیفه« »1افراد:
 -احضار پرسنل خدمت منقضي که در مراحل احتیاط ميباشند
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 تقدم واگذاری پرسنل با یگانهای درگیر در رزم و یگانهای رزمي و پشتیباني رزميو خدمات رزمي و با هماهنگي رکن سوم لشكر خواهد بود.
 جایگزیني با ظرفیت کامل آماده پذیرش پرسنل ميباشند.ب -اداری پرسنلي:
( )3روش پرسنلي
(الف) امور مربوطه به طبقهبندی -تعیین مشاغل -ترفیع و نقل و انتقاالت و تجدید طبقهبندی-
تنزیل رتبه -اخراج و بازنشستگي برابر روش جاری.
(ب) تا اطالع ثانوی کلیه نقل و انتقاالت بازنشستگيها و انتصابات و بازخریدی ممنوع ميباشد.
( )2افراد غیر نظامي:
از پرسنل داوطلب با تأیید صالحیت استفاده گردید.
( )1زندانیان جنگي:
(الف) نقطه جمعآوری زندانیان جنگي در اهواز خواهد بود.
(ب) تخلیه زندانیان جنگي از مناطق عملیات به اهواز و وسیله یگانهای رزمي با همكاری دژبان
لشكر خواهد بود.
(پ) از تماس زندانیان جنگي با اشخاص غیر مسئول خودداری شود.
(ت) برای اداره و نگهداری زندانیان جنگي از دژبان لشكر استفاده ميگردد.
(ث) افراد محافظ و بدرقه زندانیان و اسرای جنگي تا نقاط پذیرش نزاجا (تهران) زیر امر افسر
دژبان لشكر خواهد بود.
(ج) بازجوئي اولیه وسیله یگان دستگیر کننده و بازجوئيهای بعدی وسیلهمتخصص مربوطه در
نقاط پذیرش انجام ميشود.
(چ) زندانیان جنگي به محض دستگیری برحسب وضعیت و برحسب درجه (افسر -درجهدار-
سرباز -غیرنظامي) طبقهبندی گردند.
(ح) با دستگیرشدگان تا موقعي که هویت آنان روشن نشده مثل زندانیان جنگي رفتار گردد.
(خ) پس از دستگیری زندانیان جنگي خلع سالح ضده و کاوش بدني انجام و اسناد مدارکي که
حاوی اخبار ثبت شده باشند از دارنده جدا شده و همراه آنان به عقب تخلیه و به رکن دوم گزارش
گردد.
(د) مقررات قرارداد ژنو مندرج در فصل  0آئیننامه انضباطي در مورد زندانیان جنگي بایستي به
وسیله کلیه پرسنل رعایت گردد.
(ذ) مسئولیت تغذیه و تأمین بهداشت زندانیان جنگي به عهده دژبان لشكر خواهد بود.
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(ر) تا موقع بازجوئي اولیه به زندانیان خوراک و سیگار و سایر نیازمندیها داده نشود مگر برای
حفظ سالمت آنان ضروری باشد.
(ز) لباس زندانیان جنگي ،لباس مربوطه به خودش خواهد بود.
(ژ) تخلیه زندانیان جنگي تا نقاط پذیرش به سرعت با استفاده از خودروهای تدارکاتي به عقب
برميگردد و یا به صورت پیاده بایستي عمل گردد.
پ -نگهداری روحیه و خدمات پرسنلي:
( )3فرماندهان یگانها از کلیه امكانات موجود که منطبق به روشهای جاری باشد ،به منظور باال
بردن سطح روحیه پرسنل مربوطه استفاده نمایند.
( )2شعائر ملي و عظمت انقالب اسالمي شكوهمند ملت ایران به پرسنل گوشزد گردد.
( )1فعالیتهای مذهبي و بهداشتي که باعث باال بردن روحیه ميشود به حد اعالء مورد توجه قرار
گیرد.
( )9اعطای نشان -ترفیع با رعایت مقررات جاری پرسنلي در عملیات بنا به وضعیت موجود در نطر
گرفته شود.
( )2در مدت عملیات توزیع نامههای پستي پرسنل با توجه به مرکز پست لشكر که در منطقه عقب
دایر است نمایندگان یگانها که قبالً صالحیت آنان تأیید گردیده به مرکز پست مراجعه و نامههای
پرسنل را دریافت و توزیع مينمایند.
( )0فعالیتهای بهداشتي برابر روش جاری مورد توجه قرار گیرد.
( )7در مورد باال بردن سطح آگاهي ایدئولوژی اسالمي و مذهبي که به طور مكرر برای پرسنل
سخنراني و اهمیت موضوع گوشزد گردد.
( )9وسائل ضروری روزمره از قبیل وسائل فروشگاهي وسیله فروشگاههای سیار با امكانات موجود
تأمین گردد.
ت -امور درگذشتگان:
( )3محل گورستان اهواز ميباشد.
( )2در گذشتگاه برابر روش جاری به خاک سپرده شوند و وسائل شخصي آنان به شماره گذاری
توسط رکن  3گردانها به آج لشكر تحویل تا به وسیله پست به خانواده آنان تحویل گردد.
( )1دفن اجساد به طور انفرادی در گورستان (پرسنل خودی در قطعه شهدا و پرسنل دشمن در
قطعه جداگانه) دفن و هویت آنان وسیله عالئمي که از بین نرود و محور نشود در باالی قبر ثبت گردد.
( )9حفظ انضباط و قوانین و مقررات:
(الف) خط گمشدگان لشكر (در مسیر آبادان راه اصلي) به کالک اداری مراجعه شود.
(ب) گمشدگان و فراریان به وسیله دژبان جلب و در پاسگاه رده عقب نگهداری خواهد شد.
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(پ) پاسگاههای مراقبت و کنترل گمشدگان برابر کالک پیوست دستور اداری خواهد بود.
(ت) گمشدگان و فراریان در داخل منطقه به وسیله ژاندرمری -دستگیر و در اهواز به نزدیكترین
پاسگاه کنترل عبور و مرور تحویل ميگردد.
(ث ) پرسنل خاطي برای جلوگیری از هرگونه بي انضباطي برابر مقررات و بدون هیچگونه چشم
پوشي رفتار شود.
(ج ) فرماندهان مسئول اجرای قوانین و مقررات و حفظ انضباط در منطقه مربوطه خود ميباشد.
(چ) خرید از تمام فروشگاههای محلي در مناطق عملیاتي لشكر برای کلیه پرسنل ممنوع و فوش
یا معاوضه معامله و ساز و برگ نظامي مطلقاً ممنوع بوده و با پرسنل خاطي برابر مقررات رفتار گردد.
(ح ) فرماندهان برابر روش جاری اقدامات زیر را انجام خواهند داد.
« »3جلوگیری از تفرقه و غیبت پرسنل
« »2جلوگیری از هرگونه سانحه و تصادف
« »1رسیدگي به آراستگي ظاهری پرسنل
« »9توجه به طرز رفتار افسران -نیروزفران -درجه داران و سربازان و غیر نظامیان
(کارمندان).
« »2کنترل عبور و مرور در شهر و جادههای خارج با صدور برگ مرخصي که ملصق به
عكس و یا امضاء فرمانده یگان ميباشد.
« »0مأمورین دژبان لشكر از هر منطقه ،مسئول کنترل پرسنل ميباشند.
« »7دژبان لشكر با اعزام گشتيهای موتوری و پیاده در منطقه عملیات لشكر و گماردن
مأمورین در ایستگاههای کنترل عبور و مرور نسبت به برقراری نظم و ترتیب اقدام نمایند.
« »9دادگاه عادی و تجدید نظر و دادگاه زمان جنگ برابر روش جاری به موضوع متهمین
سریعاً رسیدگي مينماید.
« »3از تاریخ شروع عملیات حد نصاب مرخصي به شرح زیر خواهد بود:
یگانهای رزمي (مبناء گروهان) %1
یگانهای پشتیباني رزمي %2
خدمات رزمي %3
« »30مقررات منع عبور و مرور بنا به دستور خواهد بود.
« »33در صورت لزوم در سرزمین دشمن فرمانداری نظامي برقرار و به محض فراهم شدن
شرایط الزم نسبت به گماردن مقامات محلي در مشاغل مربوطه و استوار حكومت محلي اقدام
نمایند.
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ث -اداره قرارگاهها:
تغییر مكان قرارگاهها و یگانهای عمده لشكر را تهیه و به لشكر گزارش شود (با توجه به روش جاری
و عملیاتي)
فرمانده لشكر  32زرهي -سرهنگ ستاد قاسمي
لفها:
لف الف :طرح دعاوی
لف ب :طرح امور غیر نظامیان

طرحها و دستورات عملیاتي 323/

]مختصات نقاط مورد نیاز[
شرح

محل

عرض

طول

ردیف
3

محل پاسگاه فرماندهي رده جلو

نورد

1339

9919

2

محل پاسگاه رده عقب

اهواز

1320

9993

1

نقاط جمعآوری زندانیان

دژبان لشكر ،شهرباني

1320

9993

9

نقاط جمعآوری گمشدگان

سه راهي خرمشهر

1300

9929

2

نقاط جمعآوری گمشدگان

میدان چهارشیر

1323

9992

0

نقاط جمعآوری غیرنظامیان

هفتگل

1329

9310

7

نقاط جمعآوری درگذشتگان

نورد

1339

9919

9

نقاط جمعآوری درگذشتگان

حمیدیه

1323

9927

3

نقاط جمعآوری درگذشتگان

دشت آزادگان

1319

9927

 30محل گورستان رده باال

منطقه شهدا (بهشت آباد)

1337

9913

 33محل جایگزیني گرهان اداری

شمال ویس

1329

9929

 32نقاط کنترل عبور و مرور
الف -چهارشیر

1323

9992

ب -پلیس راه بندر ماهشهر

1323

9992

پ -سه راهي خرمشهر

1320

9929

ت -پلیس راه اهواز اندیمشک

1320

9929

ث -سه راهي سوسنگرد

1320

9919

ج -حمیدیه

1323

9927

چ -گروهان ژاندرمری اهواز

1320

9919

ح -کارخانه نورد

1339

9919

خ -گروهان دژبان

1320

9993

د -مبارکه

1302

9912

مقیاس :نقشه  3:220000اهواز نقاط مذکور برحسب طول و عرض جغرافیایي
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پیوست ث سازمان رزمی طرح عملیاتی ظفر به پیوست طرح عملیاتی نصر
تیپ  3زرهي
قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ
گردان  323مكانیزه
گردان  209تانک چیفتن
گردان  213تانک ام00 -
گردان  223سوار زرهي
گروهان یكم گردان  302پیاده زرهي
گروه شهرباني اراک
گروه نامنظم دکتر چمران
یک گروهان از سپاه پاسداران
گروهان یكم گردان  923مهن
گروهان یكم گردان  207بهي
گروهان یكم گردان  209نگهداری
دسته یكم گروهان جلوئي گد مخابرات
دسته یكم گروهان  32دژبان
تیپ  2زرهي از ساعت (-29س) رها ميشود
قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ
گردان  302مكانیزه
گردان  207تانک چیفتین
گردان  220تانک چیفتین
گروهان  2گردان  923مهن
گروهان  2گردان  207بهي
گروهان  2گردان  209نگهداری
دسته  2گروهان جلویي گد مخابرات

یگانهای زیر امر لشكر

گروه نامنظم دکتر چمران

گردان  302پیاده زرهي ()-

یک گروهان از سپاه پاسداران

گردان  291سوار زرهي
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گروه رزمي  233تانک

گروهان پل لشكر  30زرهي

تیپ  1زرهي
قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ
گردان  300پیاده زرهي
گروه رزمي  399مشهد

عدههای لشكر

گردان  392پیاده زرهي

قرارگاه و گروهان قرارگاه لشكر

گردان  203تانک پیفتن

ناحیه ژاندرمری خوزستان

گردان  231تانک چیفتن

گردان  923مهندس ()-

گروهان  1گردان  923مهن

گردان  973مخابرات ()-

گروهان  1گردان  207بهي

گروهان  32دژبان ()-

گروهان  1گردان  209نگهداری

هلیكوپتر و هواپیماهای واگذار لشكر

دسته سوم گروهان جلویي گد مخابرات
یک گروهان پاسدار از سپاه پاسداران
توپخانه لشكری
قرارگاه آتشبار قرارگاه توپخانه لشكری
فرماندهي پشتیباني
قرارگاه و گروهان قرارگاه و دسته موزیک
گروهان  32اداری
گردان  207بهداری()-
گردان  209تعمیر و نگهداری ()-
گردان  203آماد و ترابری
گروهان ترابری سنگین
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پیوست ج سازمان براي رزم یگانهاي توپخانه لشكر به طرح عملیاتی ظفر
 -3گردان  132توپخانه  322م م خ ک کمک مستقیم تیپ  3زرهي
 -2گردان  110توپخانه  322م م خ ک تقویت آتش گردان  132توپخانه
 -1گردان  120توپخانه  322م م خ ک کمک مستقیم تیپ  2زرهي
 -9گردان  139توپخانه  322م م خ ک کمک مستقیم تیپ  1زرهي
 -2آتشبار یكم گردان  197توپخانه  372م م خ ک عمل کلي لشكر  32زرهي و بنابه دستور
در مرحله دوم عملیات عمل کلي لشكر  30زرهي
آتشبار یكم گردان  103توپخانه  322م م خ ک کاتیوشا عمل کلي لشكر  32زرهي و بنابه
دستور در مرحله دوم عملیات عمل کلي لشكر  30زرهي
آتشبار عملیاتي گردان  103توپخانه  302م م کششي عمل کلي لشكر
 -9آتشبار عملیاتي گردان  102توپخانه  302م م کششي عمل کلي لشكر
 -3گردان  )-( 193توپخانه  322م م خ ک کمک مستقیم گردان 233
 -30آتشبار دوم گردان  197توپخانه  372م م خ ک عمل کلي لشكر  32زرهي
 -33آتشبار عملیاتي گردان  191توپخانه  310م م کششي تقویت آتش گردان )-( 193
توپخانه
 -32آتشبار عملیاتي گردان  133توپخانه  201م م خ ک عمل کلي لشكر
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دستور جزء به جزء شماره 9
به :ف تیپ  3و توپخانه لشكری
2بس
23/30/7 – 3210
آگهي به :ف ق تاکتیكي نزاجا (دزفول) جهت استحضار
ف تي  1جهت اطالع
مدرک طرح عملیاتي نصر
 -3در سازمان رزمي تغییری داده نشده است.
 -2وضعیت :در وضعیت و مأموریت یگانها تغییری داده نشده است.
تیپ  :3در اجرای اوامر ریاست جمهوری و فرماندهي کل قوا سریعاً مواضع تعیین شده را در حوالي
هویزه (جنوب کرخه کور) آماده و به صورت نفوذی اشغال نمایید.
توپخانه لشكری :سریعاً مواضع گردانها را تهیه و به صورت نفوذی اشغال نمایید.
دستورات هماهنگي
الف -از تاریكي شب حداکثر استفاده جهت حرکت تانکها و توپها به عمل آید.
ب -حرکات در نهایت غافلگیری انجام شود.
رسید اطالع دهید.
ف لشكر  :30سرهنگ لطفي
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ق ع لشكر 30زرهي رکن 1
مدرک :طرح عملیاتي فاتح
دستور جزء به جزء شماره 41
شماره  32پ س 
23/30/32 – 3000
نقشه 3:20000
 -3تغییرات در سازمان رزمي
گروهان  1سوار زرهي زیر امر تیپ 3
 -2وضعیت و مأموریت بدون تغییر
 -1تیپ  3زرهي -گروهان سوار زرهي زیر امر را ظرف روز جاری در امتداد جاده سوسنگرد و هویزه در
مواضع مناسبي مستقر و جناح راست لشكر را حفظ نمایید.
 -9تیپ  2لشكر  32آماده باشید در صورت نفوذ دشمن جناح چپ لشكر در مختصات ( )91-92تا ()91-79
رخنه دشمن را سد نمایید.
ف لشكر  :30سرهنگ لطفي
رسید اطالع دهید.
گیرندگان:
ف تیپ  3،ف تیپ  2لشكر  ،32ف تیپ  ،1پاسگاه یدکي لشكر ،قرارگاه تاکتیكي نزاجا

طرحها و دستورات عملیاتي 312/
از :قرارگاه تاکتیكي لشكر  30زرهي ر 1
به :گیرندگان مراجعه شود
 12س پ 
23/30/31 – 2000
دستور جزء به جزء شماره 44
مدرک :طرح عملیاتي فاتح
 -3در سازمان رزمي تغییری داده نشده است.
 -2تیپ  3در جنوب کرخه کور و شرق هویزه مستقر گردیده است.
 -1تیپ  1و گردانهای توپخانه مواضع خود را اشغال نمودهاند.
 -9مأموریت بدون تغییر
 -2تیپ  3گروهان سوار زرهي زیر امر را در جناح راست خود از مختصات ( )22-79تا ( )37-73مستقر
سازید.
 -0تیپ  2جناح راست لشكر را از سوسنگرد تا هویزه تأمین نمایید.
رسید اطالع دهید.
سرهنگ ستاد لطفي
سرهنگ  2ستاد عمرانلو
گیرندگان:
ف تیپ  3و 1
تیپ  2لشكر 32
توپخانه لشكری
لشكر 32
ف عملیات جنوب
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از :ق ع لشكر  30رکن 1
به :گیرندگان

 30ب س
23/30/39 – 3200


موضوع :دستور جزء به جزء شماره 42
مدرک :طرح عملیاتي فاتح و امریه شماره  19ب س 9/31
نقشه 3:20000 :سوسنگرد
در سازمان رزمي تغییری داده نشده.
 -3یگانها در مواضع مربوطه مستقر گردیدهاند.
 -2مأموریت :اجرای مرحله یكم طرح عملیاتي فاتح
 -1تیپ  3زرهي :در محور شیر  3تک نموده ،نیروهای دشمن را منهدم کرانه جنوبي کرخه کور را تأمین
نمایید ،آماده باشید بنا به دستور تک نموده ،پادگان حمید را تصرف نمایید.
 -9تیپ  2د ر مواضع فعلي پدافند نمایید و محور سوسنگرد -هویزه را تأمین نمایید ،آماده باشید بنا به
دستور تیپ  3را دنبال نمایید.
 -2تیپ  1در محور شیر  2تک نموده ،نیروهای دشمن را منهدم و کرانه شمالي کرخه کور را تأمین
نمایید ،آماده باشید بنا به دستور از کرخه کور عبور در جناح چپ تیپ  3به سمت شرق تک را جهت تصرف
پادگان حمید ادامه دهید.
 -0توپخانه لشكری آماده باشید در ساعت (-32س) آتش تهیه را شروع نمایید ،پس از اجرای آتش تهیه
یگانها را پشتیباني نمایید.
رسید اطالع دهید .پیوست به انضمام یک قطعه کالک منع آتش
ف لشكر  :30سرهنگ لطفي
گیرندگان:
ف تي  3و  2و  ،1توپخانه لشكری ،قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب ،لشكر  ،32ستاد عملیاتي آقای دکتر
چمران

طرحها و دستورات عملیاتي 317/
نسخه  1از  32نسخه

قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

لشكر  30زرهي
اندیمشک خوزستان
 23آذر ماه 23
م -ر23 -
(در دستورات شفاهي تغییری داده نشده)
طرح عملیاتی فاتح
مدرک:
 -3طرح عملیاتي نصر نزاجا
 -2نقشه  3:220000منطقه اهواز -سوسنگرد
سازمان رزمي:
تیپ  3زرهي

تیپ  2زرهي

قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ

قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ

گردان  392مک

گردان  302مک

گردان  203تانک

گردان  207تانک

گردان  220تانک

گردان  220تانک

گردان  123توپخانه  322مم -خ ک -ک م

گردان  120توپخانه  322مم -خ ک -ک م

آتشبار یكم گد  172پدافند هوایي  27مم
گروهان اشک مهندس گد +990
گروهان اشک بهداری
گروهان اشک تعمیر و نگهداری
دسته یكم جلویي مخ
دسته یكم دژبان
یک رسد آماد از گد آماد و ترابری
تیپ  1زرهي

پشتیباني لشكر

قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ

عناصری از ارکان و گروهان ارکان پشتیباني

گردان  329مک

عناصری از گردان  03بهداری ()-

گردان  229تانک

عناصری از گردان  202تعمیر و نگهداری ()-

گردان  227تانک

عناصری از گردان  201آماد و ترابری ()-

گردان  192توپخانه  322مم خ ک – ک م
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گروهان دوم گردان  222سوارزرهي (زیر امر)
آتشبار سوم گردان  172توپخانه پدافند هوایي  27مم
گروهان پرویز مهندسي گردان + 990
گروهان پرویز بهداری
گروهان پرویز تعمیر و نگهداری
دسته سوم جلویي مخ
دسته سوم دژبان
یک رسد آماد از گردان آماد و ترابری
توپخانه لشكری
ارکان و آتشبار ارکان توپخانه لشكری
توپخانه لشكری
ارکان و آتشبار توپخانه لشكری
گردان  139توپخانه  322مم خ ک
یک آتشبار کاتیوشا
گردان  172پدافند هوایي  27مم ()-
عدههای لشكر
قرارگاه و گروهان قرارگاه لشكر
گردان  990مهندس ()-
گردان  972مخابرات ()-
گروهان دژبان ()-
 -4وضعیت:
الف -دشمن (پیوست الف اطالعات)
ب -نیروهای خودی
( ) 3نیروی زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران با عناصری از لشكرهای  32و  30زرهي در منطقه
اهواز آفندی ميکند پادگان حمید را در جنوب اهواز تصرف و بنا به دستور تک را به سمت جنوب ادامه
ميدهد.
( ) 2نیروی هوایي جمهوری اسالمي ایران نقاط تدارکاتي و ستونهای متراکم دشمن را منهدم ،توان
تعرضي دشمن را سلب و در حین تک یگانهای حمله ور را پشتیباني مينماید.

طرحها و دستورات عملیاتي 313/
( )1لشكر  32زرهي در منطقه اهللاکبر پدافند نموده و با اجرای تکهای محدود محلي در منطقه دب
حردان به محض وصول لشكر  30زرهي به کرانه شمالي رودخانه کرخه کور از رودخانه کارون عبور نموده
و پادگان حمید را تصرف و تأمین مينماید.
پ -زیر امر و جدا شده
( )3زیر امر تیپ  2زرهي لشكر  – 32آتشبار کاتیوشا
( )2جدا شده تیپ  2زرهي – گردان  222سوار زرهي (منهای یک گروهان)  -گروهان پل
ت -فرضیات
( )3تغییرات وضعیت جوی و بارندگيهای فصلي منطقه خوزستان به حدی نخواهد بود که اجرای
این طرح را غیرممكن سازد.
( )2تا خاتمه اجرای این طرح ،نیروهای دشمن تعرض گستردهای نخواهند کرد و تغییرات عمدهای
در وضعیت کنوني جبههها نسبت به وضع موجود ایجاد نخواهد شد.
( ) 1در صورت تغییر ناگهاني وضعیت جوی در حین اجرای طرح عدم امكان پشتیباني هوایي مانع
مهمي در اجرای عملیات نخواهد بود.
 -2مأموریت:
لشكر  30زرهي از ساعت (س) روز (ر) در محور شیر  3و شیر  2تک ميکند و کرانه شمالي رودخانه
کرخه کور را تصرف مينماید و بنا به دستور تک را به سمت هدف الف  3و  2ادامه ميدهد و آن را تصرف و
تأمین مينماید.
 -1اجرا:
الف -تدبیر عملیات (پیوست الف کالک عملیاتي)
( )3مانور این عملیات در  2مرحله به شرح زیر اجرا ميشود.
مرحله یكم :لشكر با  2تیپ در خط تیپ  3به راست (مغرب) تالش اصلي و تیپ  1به چپ
(مشرق) پس از عبور از خط یگانهای تیپ  2لشكر  32تک نموده و نیروهای دشمن را منهدم و
کرانه شمالي رودخانه کرخه کور را تصرف و تأمین مينماید.
مرحله دوم :لشكر بنا به دستور از رودخانه کرخه کور عبور ميکند ،تک را به منظور انهدام
دشمن و تصرف پادگان حمید ادامه داده خط خیز کرکس را تصرف و تأمین مينماید.
( )2آتش:
آتش تهیه به مدت  32دقیقه از ساعت (-32س) تا (س) اجرا ميشود .تقدم آتش با تیپ  1مي-
باشد( .پیوست پ طرح آتش پشتیباني)
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آتش پشتیباني هوایي در خارج از خط بمب به مدت  2دقیقه مناطق تدارکاتي و مواضع احتیاط
دشمن اجرا ميگردد.
ب -تیپ  3زرهي:
( )3در ساعت (س) روز (ر) پس از عبور از منطقه تیپ  2لشكر  32تک نموده و نیروهای دشمن را
در منطقه نابود و کرانه شمالي کرخه کور را تصرف و تأمین نمایید.
( )2در صورت عدم برخورد شدید دشمن بنا به دستور از کرخه کور عبور نمایید.
( )1آماده باشید پس از عبور از کرخه کور بنا به دستور به سمت مشرق پیشروی کنید و هدف (الف)
را تصرف و خط خیز کرکس را تأمین نمایید.
( )9در تمام مراحل عملیات جناح سمت راست خود را تأمین نمایید.
( )2تالش نمایید پلهای موجود روی رودخانه کرخه کور را قبل از انهدام تصرف نمایید.
پ -تیپ  1زرهي:
( )3در ساعت (س) روز (ر) پس از عبور از منطقه تیپ  2لشكر  32تک نموده ،نیروهای دشمن را در
منطقه نابود کرده و کرانه شمالي کرخه کور را تصرف و تأمین نمایید.
( )2گروهان دوم گردان  222را زیر امر بگیرید.
( )1در صورت عدم برخورد به مقاومت شدید بنا به دستور سریعاً از کرخه کور عبور نمایید.
( )9تالش نمایید پلهای موجود در روی رودخانه کرخه کور را قبل از انهدام تصرف نمایید.
( ) 2آماده باشید بنا به دستور از رودخانه کرخه کور عبور نموده و هدف (الف )2را تصرف و خط خیز
کرکس را تأمین نمایید.
( )0در تمامي مراحل عملیات با گروهان سوار زرهي زیر امر جناح سمت چپ خود را تأمین نمایید.
( )7آماده باشید در صورت عدم امكان عملیات در محور شیر  2به اهواز تغییر مكان کنید و زیر امر
لشكر  32زرهي قرار گیرید.
ت -گردان  222سوار زرهي
 گروهان دوم سوار زرهي را زیر امر تیپ  1قرار دهید.ث -گردان  990مهندس ()-
( )3گروهانهای مهندسي تیپ  3و  1را تقویت نمایید.
( )2گروهان پل و عناصر غیر ضروری را در اندیمشک زیر امر تیپ  2قرار دهید.
ج -توپخانه لشكری:
( )3توپخانه صحرایي:
(الف) گردان  123ک م تیپ 3
(ب) گردان  192ک م تیپ 1

طرحها و دستورات عملیاتي 393/
(پ) گردان  139عمل کلي تقویت گردان 192
(ت) گردان  120عمل کلي تقویت گردان  ،123کمک مستقیم تیپ  2لشكر  32به هنگام
درگیری
(ث) آتشبار کاتیوشا عمل کلي.
(ج) آتشبار  310لشكر  32عمل کلي.
(چ)  2آتشبار  372لشكر  32عمل کلي.
( )2توپخانه پدافند هوایي:
 گردان  :172هر یک از تیپها را با یک آتشبار پشتیباني نمایید. تیپ  2لشكر  32با پدافند زیر امر خود پشتیباني خواهد شد. قرارگاه لشكر را با  2قبضه پشتیباني نمایید.چ -احتیاط تیپ  2زرهي لشكر 32
( )3به عبور یگانهای تیپ  3و  1کمک نمایید.
( )2قبل از رسیدن تیپهای  3و  1به رودخانه کرخه کور در منطقه فعلي بمانید.
( )1با یک تیم گروهاني از هویزه به طرف سوسنگرد جناح راست لشكر را مراقبت نمایید.
( )9آماده باشید پس از عبور تیپهای  3و  1از رودخانه کرخه کور تیپ  3را دنبال و پشتیباني
نمایید.
( ) 2آماده باشید پس از عبور از کرخه کور یک گروه رزمي گرداني به حوالي آبادی یزدنو اعزام و
تأمین نمایید.
( ) 0در تمام مراحل عملیات با گروهان سوار زرهي زیر امر جناح سمت چپ خود را تأمین نمایید.
( )7آماده باشید در صورت عدم امكان عملیات در محور شیر  2به اهواز تغییر مكان کنید و زیر امر
لشكر  32زرهي قرار گیرید.
ح -دستورات همآهنگي
( ) 3ساعت (س) روز (ر) بنا به دستور قرارگاه عملیاتي لشكر مستند به دستور قرارگاه تاکتیكي
نیروی زمیني تعیین و ابالغ ميگردد.
( )2خط عزیمت خط تماس تیپ  2لشكر  32زرهي با نیروهای دشمن ميباشد.
( )1به محض وصول این طرح یگانهای اجرا کننده عملیات شناسایي و طرحریزی را اجرا و طرحها
را آماده اجرا سازند.
( )9فاصله تانکها و نفربرها در تک حداقل  300متر رعایت شود.
( )2هرگونه تغییرات در این طرح با دستور جزء به جزء ابالغ ميگردد.
( )0از پلهای تيام ام و تانک پل گذار در عبور از رودخانه کرخه کور حداکثر استفاده به عمل آید.
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( )7غافلگیری و سرعت عمل در طرحریزی و اجرا مورد توجه مخصوص کلیه ردههای فرماندهي
باشد.
( )9در تمام مراحل عملیات انضباط آتش را رعایت نموده ،سعي شود با هر گلوله یكي از ادوات
دشمن را نابود نمایند.
( )3اجرای آموزشهای تكمیلي تاکتیكي شامل روش آتش و حرکت .استفاده صحیح از زمین
دیدباني و تیراندازی تمرینات نشانهروی ،ایجاد روح تعرضي و شجاعت ،استفاده از قدرت آتش تانکها در
پشتیباني پیاده نظام هنگام برخورد به مواضع ضد تانک دشمن تقویت جسماني افراد پیاده تأکید
ميگردد.
( )30چون احتمال مینگذاری در مواضع دشمن ميباشد در حین تصرف مواضع به این نكته توجه
دقیق مبذول گردد.
( )33حداکثر استفاده از زمان ،شناسایي تا رده ف گروه ،دسته و در صورت امكان رانندگان به عمل آید.
( )32یگانهای مقدم صورتبندی مثلث اتخاذ و رعایت نمایند.
( )31وصول به خطوط خیز را گزارش نمایند.
 -1اداري و لجستیك – پیوست ت
 -1فرماندهی و مخابرات:
الف -مخابرات :پیوست ث مخابرات
( )3از ساعت (-29س) سكوت رادیویي اف-ام در کلیه شبكهها به شدت اجرا گردد.
( )2در مكالمات تلفني و حضوری حداکثر تأمین رعایت شود و از مطرح کردن چگونگي طرح برای
اشخاص غیر مسئول قویاً خودداری شود.
( )1از ساعت (-29س) کلید رمز جدید برای ارتباط رمزی اجرا ميگردد.
( )9در مكالمات شبكه اف-ام در حین اجرای حمله از ذکر اسم نقاط شهرها ،آبادیها ،رودخانهها،
شماره گردانها ،مشخصات فرماندهان خودداری و برای این اسامي از کد استفاده شود.
ب -فرماندهي
( )3تیپها محل ابتدایي پاسگاه فرماندهي تیپ و گردانهای عملکننده را در طرحها منظور کنند و
تغییر مكان آنرا به محض آغاز به قرارگاه لشكر گزارش نمایند.
( )2فر ماندهان تا رده گردان داخل حدالمقدور در خط مقدم یگان مربوطه قرار گیرند و با ارائه
شهامت و شجاعت و تدبیر شخصي رهبری و فرماندهي یگان مربوطه را به نحو مطلوب اعمال نمایند.

طرحها و دستورات عملیاتي 391/
( ) 1پاسگاه فرماندهي لشكر در حوالي پادگان دشت آزادگان و گروه فرماندهي در شروع عملیات به
دنبال تیپ  3خواهد بود.
ف لشكر  30زرهي – سرهنگ زرهي ستاد سیروس لطفي
رسید اطالع دهید.
پیوستها:
الف -اطالعات

ت -طرح اداری و لجستیكي متعاقباً ارسال خواهد شد.

ب -کالک عملیاتي

ث -مخابرات

پ -طرح پشتیباني آتش
گیرندگان:
 -3تیمسار ف نزاجا نسخه  2از 32
 -2قرارگاه تاکتیكي جنوب (دزفول) نسخه  1از 32
 -1ف لشكر  32زرهي نسخه  9از 32
 -9ف تیپ  3لشكر  30نسخه  2از 32
 -2ف تیپ  2لشكر  32نسخه  0از 32
 -0ف تیپ  1لشكر  30نسخه  7از 32
 -7ف توپخانه لشكری نسخه  9از 32
 -9ف پشتیباني لشكر نسخه  3از 32
 -3ف گردان  222سوار زرهي نسخه  30از 32
 -30ف گردان مخابرات نسخه  33از 32
 -33ف گردان  990مهندس نسخه  32از 32
 -32رکن  3لشكر نسخه  31از 32
 -31رکن  2لشكر نسخه  39از 32
 -39رکن  9لشكر نسخه  32از 32
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پیوست الف (اطالعات) به طرح عملیاتی فاتح
مدرک :نقشه  3:22000اهواز
 -4خالصه وضعیت دشمن:
الف -وضعیت عمومي :دشمن با استفاده از  2لشكر در خط (لشكر  3زرهي با  2تیپ زرهي ،یک گردان
کماندو 2 ،گروه زرهي تانک و پیاده) در منطقه کرخه کور (لشكر  2مكانیزه با  2تیپ) در منطقه سلیمان و
سكینه ابدال و جفیر مستقر گردیده است.
تالشهای دشمن جهت تصرف سوسنگرد به ثمر نرسیده و در حال حاضر مواضع پدافندی را به ناچار در
منطقه کرخه کور و سكینه ابدال تحكیم و تجدید سازمان نموده است.
امكان دارد دشمن در آینده با تقویت خود را برای تعرض به سوسنگرد آماده نماید.
نیروهای متجاوز در وضعیتهای بد و نامساعد جوی آسیبپذیرند.
ب -گسترش دشمن :به کالک گسترش دشمن در ضمیمه ( )3مراجعه شود.
 -2عناصر اصلی اخبار و سایر نیازمنديهاي اطالعاتی:
الف -عناصر اصلي اخبار
( ) 3آیا متجاوز قبل از ساعت (س) روز (ر) تک خواهد کرد .اگر چنین است کي ،کجا و با چه
استعدادی؟
( ) 2آیا متجاوز در مواضع اقدام به یک پدافند قطعي خواهد کرد؟ اگر چنین است کي ،کجا و با چه
استعدادی؟
( ) 1آیا دشمن نیروهای خود را تقویت خواهد نمود؟ اگر چنین است کي ،کجا و با چه استعدادی؟
( )9شناسایي و گزارش مواضع موشکانداز و توپخانه ضد تانک دشمن با ذکر نوع ،محل ،تعداد.
(توجه به خصوص به حاشیه شمالي کرخه کور)
ب -سایر نیازمندیهای اطالعاتي
( )3تعیین محل و استعداد نوع یگانهای توپخانه دشمن.
( )2تعیین محل پاسگاههای فرماندهي دشمن تا رده گردان.
( )1تعیین محل نقاط آمادی و محور اصلي تدارکات دشمن.
( )9تعیین محل و استعداد یگانهای تقویتي و احتیاط دشمن.
( )2تعیین مناطق تجمع و خطوط مسیر.
 -1وظایف جمعآوري اخبار
الف -دستورات به یگانهای تابعه و زیر امر :به محض دریافت گزارش کنید.

طرحها و دستورات عملیاتي 392/
( )3تیپ  3زرهي
(الف) مشاهده برق دهانه و یا صدای انفجار پرتاب موشک زمین به زمین.
(ب) فعالیتهای هوایي دشمن
(پ) اجرای آتش توپخانه روی مواضع خودی با ذکر زمان ،سمت تقریبي ،آتش و تعداد اصابت.
(ت) اصابت موشک دشمن به روی مواضع و تأسیسات خودی.
(ث) هرگونه تأسیسات راداری محمول با ذکر محل ،نوع و تعداد آنها.
(ج) فعالیتهای گشتزني دشمن با ذکر فعالیت ،استعداد و ترکیب گشتي (گزارش فني هر 32
ساعت یک بار)
(چ) گشترش یگان های مانوری و توپخانه دشمن در منطقه (توجه به خصوص به ساحل کرخه
کور و اطراف آبادی مریجه)
(ح) مشاهده یگانهای پل زن و یا تجهیزات عبور از رودخانه در نزدیكي رودخانهها و کانالها.
(خ) مشاهده یگانهای توپخانه در نزدیكي خط تماس.
 محل استقرار یگانهای تانک ،مكانیزه ،سوار زرهي دشمن.(د) محل استقرار پاسگاههای فرماندهي دشمن (توجه مخصوص پرسنل پاسگاه فرماندهي لشكر
 3زرهي و لشكر  2مكانیزه دشمن).
(ذ) ورود یگانهای جدید به منطقه.
(ر) هرگونه نقل و انتقاالت یگانهای توپخانه دشمن.
(ز) ایجاد مواضع مصنوعي نظیر شبكه سیم خاردار ،مواضع تانک ،میدان مین.
(ژ) هرگونه نقل و انتقاالت تأسیسات آمادی دشمن.
(س) عبور و مرور خودروهای آمادی.
(ش) تفرقه خودروهای نسبتاً بزرگ در یک منطقه بدون سمت معین.
(ص) فرود عناصر هوابرد دشمن در منطقه.
(ض) هرگونه فعالیت در مورد به کار بردن عوامل ش-م-ر توسط دشمن.
(ط) اشغال مواضع جدید توسط یگانهای تانک و مكانیزه.
( )2تیپ  :2مانند تیپ  3عمل نمایند.
( )1تیپ  2زرهي لشكر  :32مانند تیپ  3لشكر  30عمل نمایند.
( )9توپخانه لشكر:
(الف) مشاهده برق دهانه و صدا با ذکر سمت و برد تقریبي.
(ب) تأسیسات راداری محمول خودرو.
(پ) فعالیت هوایي دشمن با ذکر تعداد ،نوع ،ساعت پرواز و مسیر پرواز هواپیماها.
(ت) فعالیت گشتزني دشمن به ذکر منطقه فعالیت و استعداد.
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(ث) مشاهده یگانهای دشمن در نزدیكي خط تماس.
(ج) مشاهده یگانهای پل زن و تجهیزات عبور از رودخانه در نزدیكي رودخانهها و کانالها.
(ح) محل استقرار یگانهای تانک ،مكانیزه ،سوار زرهي و پیاده دشمن.
(خ) محل استقرار پاسگاههای فرماندهي دشمن.
(د) هرگونه نقل مكان یگانهای توپخانه دشمن.
(ذ) ایجاد موانع مصنوعي نظیر شبكه سیم خاردار ،مواضع ضد تانک و میدان مین.
(ر) تغییر مكام پاسگاههای فرماندهي دشمن.
(ز) استقرار توپخانه دشمن در منطقه (توجه به خصوص به آبادی فرسیه ،کوهه در ساحل کرخه
کور) با ذکر نوع ،کالیبر و مشخصات.
(س) گسترش یگانهای دشمن در عمق منطقه.
( ش) عبور و مرور خودرو های آمادی نظیر تریلي ،کامیون ،تانكر سوخت و آب در یک مسیر یا
به نقاط معین.
(ص) هرگونه فعالیت در مورد به کار بردن عوامل ش-م-ر توسط دشمن.
( )2گردان  990مهندسي
(الف) مشاهده برق دهانه و یا صدای انفجار پرتاب موشک زمین به زمین.
(ب) فعالیتهای هوایي دشمن با ذکر تعداد ،نوع ،ساعت پرواز و مسیر پرواز هواپیما.
(پ) اجرای آتش توپخانه به روی مواضع خودی با ذکر زمان ،سمت تقریبي آتش ،تعداد اصابت.
(ت) فعالیتهای گشتزني دشمن با ذکر منطقه فعالیت ،استعداد ،ترکیب.
(ث) مشاهده یگانهای پلزن و یا تجهیزات عبور از رودخانه در نزدیكي رودخانه و کانالها.
(ج) ایجاد مواضع مصنوعي نظیر شبكه سیم خاردار ،مواضع ضد تانک ،میدانهای مین با ذکر
نوع و محل مانع و عرض و عمق آن.
(چ) عبور و مرور خودروهای آمادی نظیر تریلي ،کامیون ،سوخت و آب در یک مسیر یا نقطه معین.
(ح) هرگونه فعالیت در مورد به کار بردن عوامل ش-م-ر.
( )0پشتیباني لشكر قرارگاه لشكر ،دژبان ،گردان 972
(الف) مشاهده برق دهانه یا صدای انفجار پرتاب موشک زمین به زمین.
(ب) فعالیت هوایي دشمن با تعیین نوع و مسیر پرواز و نتیجه.
(پ) اجرای آتش توپخانه زمان سمت تقریبي ،تعداد اصابت.
(ت) اصابت موشک بر موانع و تأسیسات خودی.
(ث) هرگونه نقل و انتقاالت تأسیسات آمادی دشمن.
(ج) عبور و مرور خودروهای آمادی نظیر تریلي... ،
(چ) هرگونه فعالیت دشمن در مورد ش-م-ر.

طرحها و دستورات عملیاتي 397/
ب -درخواست از یگانهای باالتر و همجوار
( )3از قرارگاه تاکتیكي نزاجا درخواست ميگردد:
(الف) هرگونه تمرکزات و نقل و انتقاالت زرهي ،مكانیزه ،پیاده ،توپخانه در منطقه لشكر .30
(ب) هویتهای جدید در منطقه لشكر .30
(پ) هر اقدام به منظور ایجاد پاک کردن میدان مین در منطقه لشكر .30
(ت) هر گونه فعالیت گشتزني هوایي و زمیني در منطقه لشكر .30
(ث) هرگونه تقویت به وسیله هوابرد.
(ج) هرگونه فعالیت راداری و یا کشف هرگونه سالح جدید در منطقه لشكر .30
(چ) موانع آرایش یافته پدافندی با ذکر نوع آرایش و محل.
(ح) هرگونه قرارگاههای عمده موجود در منطقه لشكر .30
( )2درخواست از لشكر  :32به محض دریافت در اختیار لشكر  30قرار دهید:
(الف) هرگونه فعالیت راداری و یا کشف سالح جدید.
(ب) هرگونه مواضع آرایش یافته پدافندی ...
(پ) وجود هرگونه قرارگاه عمده و هدایت کننده عملیاتي در منطقه لشكر .30
(ت) هرگونه فعالیت دشمن برای اجرای جنگهای رواني یا الكترونیكي و نشر اکاذیب.
(ث) هرگونه امكانات تقویتي کشور عراق در منطقه لشكر .30
(ج) هرگونه اطالعات کسب شده در مورد عوارض حیاتي و حساس در منطقه لشكر .30
(چ) کلیه موارد خواسته شده در بند  2این پیوست در حد توانایي.
( )1نیروی هوایي (مرکز پشتیباني مستقیم هوایي) به محض تهیه گزارش نمایید:
(الف) هرگونه مشاهدات بصری از دشمن.
(ب) هرگونه اطالعات از منطقه لشكر .30
(پ) هرگونه اطالعات از عكس هوایي.
(ت) هرگونه جابجایي یگانهای دشمن در محورهای زیر:
جفیر – هویزه
هویزه – دب حردان
محور اهواز – آبادان
محور فكه – بستان – سوسنگرد
جفیر – حمید
(ث) هرگونه فعالیت هوایي دشمن.
( )9هوانیروز به محض تهیه گزارش نمایید:
(الف) محل مواضع توپخانه دشمن با ذکر نوع و تعداد.
(ب) هرگونه جابجایي نیروهای متجاوز از محورهای زیر:
 محور هویزه – دب حردان محور جفیر – هویزه محور جفیر – ایستگاه حمید(پ) هرگونه جابجایي یگانهای دشمن در منطقه لشكر  30زرهي.
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(ت) هرگونه اطالعات مربوط به فعالیتهای ش-م-ر توسط دشمن.
(ث) کلیه مشاهدات بصری در مورد فعالیتهای دشمن در منطقه.
 -1روش جابجا كردن پرسنل ،اسناد ،تجهیزات دشمن:
الف -زندانیان جنگي ،فراریان ،پناهندگان ،آزاد شدگان ،ساکنین منطقه بالفاصله گزارش شود.
ب -زندانیان جنگي را پس از بازجویي مقدماتي سریعاً به نقطه جمعآوری زندانیان جنگي لشكر (نزدیک
پاسگاه فرماندهي دژبان) تخلیه تا پس از انجام اقدامات الزم به نقطه جمعآوری زندانیان جنگي قرارگاه
تاکتیكي نزاجا تخلیه گردند.
پ -تجهیزات و وسایل اغتنامي ،وسایل اغتنامي الكترونیک و شناخته نشده دشمن بدون دستكاری سریعاً
از طریق لجستیک تخلیه و مشخصات ظاهری و سایر اطالعات به دست آمده از آنها به قرارگاه تاکتیكي
لشكر گزارش شود.
ت -اسناد و مدارک اغتنامي از دشمن چنانچه صاحب آن مشخص گردید توسط تیم تخلیه زندانیان جنگي
همراه صاحب آن به عقب ارسال و چنانچه بالصاحب بود ،با ذکر محل کشف نسبت به تخلیه آن اقدام گردد.
ث -نقشهها ،کالکها ،کروکيها و طرحهای عملیاتي به دست آمده از دشمن بدون دستكاری سریعاً به
رکن  2لشكر تخلیه نمایند.
 -1اسناد و ساز و برگ مورد نیاز یگانهاي خودي:
الف -نقشهها :طبق روش جاری.
ب -عكس هوایي :یگانها شناسایي هوایي مورد نیاز خود را تا ساعت  0900هر روز به رکن  2لشكر گزارش نماید.
 -2حفاظت اطالعات:
الف -حفاظت رادیویي به پیوست مخابرات مراجعه شود.
ب -حفاظت اسناد و مدارک :یگانها منطقه خود را پاکسازی و بازدید نمایند و مسئول تعیین شود.
پ -در صورت احتمال دستگیر شدن مدارک و تجهیزات خود را منهدم نمایید.
ت -کنترل عبور و مرور :روش جاری
 -2گزارشات و توزیع اطالعات:
الف -یگانها خالصه اطالعات را هر  0ساعت یک بار
ب -سایر گزارشات به استثنای ماده  1برابر روش جاری
پ -گزارش تلفني هر  2ساعت.
ف لشكر 30زرهي :سرهنگ زرهي ستاد سیروس لطفي
ضمایم :کالک گسترش
ترتیب نیرو

طرحها و دستورات عملیاتي 393/

پیوست ب :كالك عملیاتی طرح فاتح
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پیوست پ :آتش پشتیبانی به طرح عملیاتی فاتح
مدرک :نقشه  3:3220000خوزستان
 -4وضعیت:
الف -نیروهای دشمن به پیوست الف (اطالعات) به طرح عملیاتي فاتح
ب -نیروهای خودی:
( )3نیروی زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران با عناصری از لشكرهای  30و  32زرهي در ساعت
(س) روز (ر) در منطقه اهواز آفند نموده پادگان حمید در جنوب اهواز را تصرف ،خط کرکس را تأمین و
بنا به دستور آفند را به سمت جنوب ادامه ميدهد( .پیوست ب کالک عملیات)
( )2نیروی هوایي تاکتیكي پشتیباني نزدیک هوایي را در ساعت (س) روز (ر) تأمین مينماید.
( )1پشتیباني توپخانه :گروه  22توپخانه عملي کلي نیروی زمیني ،تقدم آتش با لشكر .23
پ -زیر امر و جدا شده
( )3زیر امر :آتشبار سوم گردان  101کاتیوشا ( 322مم) زیر امر
( )2جدا شده :گردان  122توپخانه  322مم خ ک کمک مستقیم و زیر امر تیپ  2لشكر  30در
دزفول از 23/3/23
 -2مأموریت:
یگانهای موجود توپخانه لشكر  30زرهي و سایر عوامل پشتیباني آتش شرکت کننده ،مأموریت دارند از
ساعت (س) روز (ر) عملیات را با آتش توپخانه صحرایي و پدافند هوایي و پشتیباني نزدیک هوایي پشتیباني
نمایند.
 -1اجرا:
الف -تدبیر عملیات
( )3مانور :طرح عملیاتي فاتح
( )2آتش :آتش تهیه از ساعت (-32س) تا ساعت (س) به مدت  32دقیقه روی مواضع دشمن در
خطوط تماس اجرا ميگردد .آتش پشتیباني هوایي در خارج از خط بمب به مدت  2دقیقه روی مواضع
احتیاط و نقاط تدارکاتي دشمن انجام ميشود.
ب -پشتیباني نزدیک هوایي:
( )3کلیات:
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(الف) نیروی هوایي در حالت آمادگي هوایي آماده است مأموریتهای درخواست شده توسط
لشكر  30زرهي را اجرا نماید.
(ب) تقدم پشتیباني نزدیک هوایي با تیپهای  3و  1زرهي.
( )2تخصصها:
(الف) پشتیباني هوایي تاکتیكي :یگانها درخواست پشتیباني هوایي خود را برابر روش جاری به
مرکز عملیات تاکتیكي لشكر ارسال دارند.
(ب) پشتیباني شناسایي هوایي و عكاسي :یگانها درخواست پشتیباني شناسایي و عكاسي خود
را برابر روش جاری به مرکز عملیات تاکتیكي لشكر ارسال دارند.
(پ) تیم ناظر مقدم هوایي :عنصر پشتیباني هوایي در قرارگاه عملیات تاکتیكي لشكر مستقر و به
هر یک از تیپهای  3و  2و  1یک تیم اختصاص داده ميشود.
پ -پشتیباني توپخانه
( )3کلیات :یک آتش تهیه توپخانه به مدت  32دقیقه از ساعت (-32س) تا ساعت (س) در منطقه
یگانهای آفند کننده روی مواضع دشمن در خطوط تماس اجرا ميگردد.
( )2سازمان برای رزم:
(الف) گردان  123توپخانه  322مم خ ک کمک مستقیم تیپ  3زرهي.
(ب) گردان  120توپخانه  322مم خ ک عمل کلي تقویت آتش گردان  123کمک مستقیم تیپ
دزفول هنگام درگیری.
(پ) گردان  192توپخانه  322مم خ ک کمک مستقیم تیپ  1زرهي.
(ت) گردان  139توپخانه  322مم خ ک عمل کلي تقویت آتش گردان .192
(ث) آتشبار سوم (گردان  322 )101مم کاتیوشا عمل کلي لشكر.
(ج) آتشبار دوم گردان  111توپخانه  310مم کششي عمل کلي لشكر.
(چ) آتشبار دوم گردان  197توپخانه  372مم خ ک عمل کلي لشكر.
(ح) آتشبار یكي گردان  197توپخانه  372مم خ ک عمل کلي لشكر .32
بنا به دستور در مرحله دوم عملیات عمل کلي لشكر .30
(ذ) آتشبار عملیاتي گردان  103توپخانه  322مم کاتیوشا.
عمل کلي لشكر  32بنا به دستور در مرحله دوم عملیات ،عمل کلي لشكر .30
( )1توپخانه پدافند هوایي
(الف) کلیات :گردان  172توپخانه پدافند هوایي ( )-با آتش توپخانه پدافند هوایي موجود
یگانهای لشكر  30زرهي را پشتیباني مينماید.
(ب) سازمان برای رزم:
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« »3آتشبار سوم (با  2قبضه) قرارگاه لشكر
« »2آتشبار دوم (با  1قبضه) تیپ  3زرهي
« »1آتشبار یكم (با  2قبضه) تیپ  1زرهي
( )9متفرقه:
(الف) فرمانده توپخانه لشكر  32همآهنگ کننده آتش در طرحریزی آتش برای این عملیات
است.
(ب) ضمیمه ( 2طرح آتش توپخانه صحرایي)
(پ) ضمیمه ( 1آتش پشتیباني توپخانه پدافند هوایي)
( )2دستورات همآهنگي
(الف) تجزیه و تحلیل پس از اصابت به هدفها را به عنصر آتش پشتیباني لشكر گزارش نمایید.
(ب) آمادگي الزم برای مقابله با آتشهای ضد تهیه دشمن را داشته باشید.
 -1خدمات پشتیبانی:
الف -کلیات :پیوست ت (خدمات پشتیباني) طرح عملیاتي فاتح
ب -وسایل و خدمات :آماد طبقه  2مهمات موجود برای عملیات فاتح
( )3گلوله ساب کالر  372مم موجود نیست.
( )2موشک کاتیوشا برای هر رسد در روز  290گلوله.
( )1سایز انواع گلولهها محدودیتي ندارد.
 -1فرماندهی و مخابرات:
الف -مخابرات :به دستور کار مخابرات برای توپخانه لشكر  30مراجعه شود.
ب -فرماندهي:
( )3عنصر پشتیباني آتش لشكر در پاسگاه فرماندهي لشكر مستقر ميباشند.
( )2یگانهای توپخانه محل پاسگاه اصلي خود را تا رده گردان داخل اعالم و تغییر یگانها خود را با
سریعترین وسیله گزارش نمایند.
ف لشكر  30زرهي :سرهنگ زرهي ستاد سیروس لطفي
ضمایم:
 -3طرح آتش هوایي متعاقباً ارسال خواهد شد.
 -2طرح آتش پشتیباني توپخانه (متعاقباً ارسال ميشود).
 -1آتش پشتیباني توپخانه پدافند هوایي (حذف شده)
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طرح اداري و لجستیكی پیوست ت به طرح عملیاتی فاتح
مدرک :نقشه 3:20000
 -4كلیات
این طرح به منظور پشتیباني لجستیكي یگانهای لشكر زیر امر ( )-در منطقه اهواز تهیه و تنظیم
گردیده است.
 -2آماد و خدمات
الف -آماد
( )3طبقه 3
(الف) یگانها نان مصرفي  29ساعته خود را قبل از عملیات از نقطه آماد لشكر در پادگان دشت
آزادگان دریافت نمایند.
(ب) یگان ها به علت عدم وجود جیره اضطراری یک روزه به جای آن جیره عملیاتي دریافت
نموده به طوریکه جمعاً به مدت  1روز جیره عملیاتي همراه داشته باشند.
(پ) ناهار روزهای آفند به صورت جیره عملیاتي ،غذای آماده یا میوه ،خرما ،نان ،بیسكویت در
بسته های آماده بوده که باید قبل از اجرای عملیات دریافت و شب به افراد تحویل گردد .در بقیه
مراحل عملیات جیره برابر روش جاری ميباشد.
( )2طبقه 2
کلیه وسایل و تجهیزات سازماني انفرادی همراه نفر باشد.
( )1طبقه 1
(الف) باک کلیه خودروها پر باشد و تانكرهای سوخت برای  300کیلومتر راهپیمایي تاکتیكي
پیشبیني گردد.
(ب) یگانها نفت مورد نیاز خود را قبالً دریافت و به همراه داشته باشند.
( )9طبقه 9
(الف) یگانها حتيالمقدور وسایل استحكامات صحرایي را همراه داشته باشند.
(ب) مینیابهای الكتریكي حاضر به کار و در اختیار یگان مقدم باشد.
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( )2طبقه 2
(الف) مهمات بار مبنای کلیه جنگ افزارها همراه یگان بوده و در منطقه آماد مهمات دغاغله در
اهواز به میزان یک بار مبنای مهمات برای کلیه جنگافزارها آماده به تحویل ميباشند .گردان در این
مورد با افسر مهمات لشكر در پادگان دغاغله همآهنگي الزم به عمل آورده تا اشكالي پیش نیاید.
(ب) به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در عملیات خودروهای حامل مهمات با اسكورت همیشه
آماده باشد و به محض مصرف  3/1بار مبنا به نقطه آماد مهمات لشكر در پادگان دغاغله مراجعه و
مهمات مورد نیاز خود را دریافت دارند.
( )0طبقه 0
احتیاجات شخصي همراه پرسنل بوده در صورت امكان با تشكیل فروشگاه سیار نیازمندی
شخصي پرسنل را برطرف نمایید.
( )7طبقه 7
کلیه اقالم عمده همراه یگان بوده اقالم عمده ضروری گزارش تا در تقدم یكم از طریق نزاجا
درخواست و دریافت گردد.
( )9طبقه 9
یگانها داروی مورد نیاز خود را به وسیله آمبوالنسهای موجود با خود به همراه پزشک و
پزشكیار نیز همراه داشته باشند.
( )3طبقه 3
قطعات رده  2در یگانها موجود باشد و قطعات رده  1بنه مصرف نیز از پش لشكر دریافت گردد.
( )30طبقه  30حذف شده است.
( )33نقشه :یگانها نقشه مورد نیاز خود را از رکن  2لشكر درخواست و دریافت نمایند.
( )32آب
(الف) کلیه قمقمههای پرسنل ،گالنهای آب تانكرها و خودروهای آبرساني قبل از حرکت پر
باشد.
(ب) از آبهای آلوده و مشكوک در بین راه استفاده نشود.
(پ) در صورت لزوم از قرصهای تصفیه آب استفاده گردد.
ب -ترابری
( )3از نفربرهای زرهي موجود برای حمل نفرات حداکثر بهرهبرداری به عمل آید.
( )2تا وصول به منطقه هدف از حرکت بنه صحرایي یگانها به جلو خودداری شود .وسایل خواب
پرسنل به طور تمرکزی در بنه صحرایي نگهداری و در صورت لزوم به جلو حمل شود.
پ -خدمات :یگانها قبل از عملیات تعمیرات رده  2و  1خود را در منطقه انجام دهند.
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 -1تخلیه و بستري كردن
الف -در هر گروهان حداکثر  1تیم  2نفره امداد تشكیل و هر تیم مجهز به یک دستگاه آمبوالنس یا
جیپ جهت تخلیه مصدومین و مجروحین باشد به طوریکه تخلیه به وسیله این تیمها انجام گیرد.
ب -محل تخلیه مجروحین ابتدای آبادی جاللیه در محور سوسنگرد – اهواز بوده و از آن نقاط به بعد
بهداری لشكر مسئول ميباشد.
پ -محل جمعآوری مصدومین و مجروحین در اهواز ابتدا بیمارستان لشكر اهواز سپس برابر با طرح کلي
بهداری لشكر خواهد بود.
 -1پرسنل :ضمیمه  3طرح پرسنلي
 -1امور غیر نظامیان
الف -از تماس افراد غیر نظامي خودداری گردد.
ب -از خرید و دریافت وسایل از افراد غیر نظامي خودداری شده و در صورت نیاز از نمایندگان یگانها
 -2متفرقه
الف -دژبان لشكر تیمهای کنترل عبور و مرور را در نقاط حساس شامل پلها ،تقاطع جادهها و ابتدای
مسیرهای اعزامي برقرار نماید.
ب -از سوار شدن پرسنل در داخل خودروهای مهمات جلوگیری گردد.
پ -اسكورت همراه خودروهای حامل مهمات باشد.
فرمانده لشكر  30زرهي قزوین :سرهنگ زرهي ستاد سیروس لطفي
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ضمیمه ( )4پرسنلی به پیوست ت اداري و لجستیكی طرح عملیاتی فاتح
نقشه  3:220000اهواز – حمیدیه – سوسنگرد
ماده  :1پرسنل
الف -نگهداری استعداد یگان
( )3آمار و استعداد
(الف) خالصه وضعیت روزانه پرسنلي را از تاریخ (ر) تا (ر )3+هر  29ساعت یک بار از ساعت
 0900تا  0900روز بعد طوری به لشكر ارسال دارند که تا ساعت  3200به قرارگاه لشكر رسیده
باشد.
(ب) درخواست های پرسنلي را برای پرسنل حساس به طور آني و برای سایر پرسنل به طور
روزانه به شرح زیر ارسال دارید:
« »3برای افسران با ذکر درجه و رسته
« »2برای درجهداران با ذکر درجه و تخصص و تعداد.
(ت) گزارش نوبهای پرسنلي را هر  99ساعت یک بار از ساعت  0900روز (ر) تهیه و به قرارگاه
لشكر ارسال دارید.
( )2جایگزیني
(الف) یگان جایگزیني لشكر به استعداد تقریبي در پشتیباني لشكر دایر که مشغول آموزش مي-
باشد که به موقع یگانهای لشكری از نظر پرسنل تأمین خواهد نمود.
(ب) یگانهای کسری پرسنل (افسر و درجهداری را گزارش تا از نزاجا درخواست گردد)
( )1افراد غیر نظامي
(الف) در نگهداری اموال و اشیاء و فرآوردههای کشاورزی و منابع اقتصادی اهالي مراقبتهای
دقیق معمول دارید.
(ب) فرماندهان یگان ها در هر رده به شكایات غیر نظامیان که در مورد اعمال و رفتار نظامیان
واصل ميگردد به سرعت رسیدگي نمایند.
(پ) در مسائل مربوطه به امور غیر نظامیان که با عملیات تاکتیكي و تأمین عدهها ارتباط دارد،
جریان را از طریق سلسله مراتب گزارش و کسب تكلیف نمایند.
(ت) از مایملک اشخاص در عملیات نظامي حتياالمكان استفاده ننمایید مگر ضرورت حیاتي
ایجاب نماید.
(ث) در مواقع ضروری که پشتیباني عملیات نظامي ایجاب مينماید مجاز به استفاده از پرسنل
متخصص غیر نظامي که صالحیت آنان تأیید شده باشد ،ميباشد.
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(ج) عملیات مردمیاری و همچنین عملیات رواني در طول عملیات تاکتیكي و انجام تبلیغات به
وسیله گروه های آموزش داده شده بر علیه دشمن متجاوز را ادامه داده و یا پخش اعالمیه سخن
پراکني رادیویي این وظیفه را به نحو مطلوب انجام دهید.
( )9زندانیان جنگي
(الف) بازداشتگاه زندانیان جنگي در مجاورت پاسگاه دژبان لشكر ميباشد.
(ب) یگانهای لشكر زندانیان جنگي خود را به نزدیکترین نقطه جمعآوری زندانیان اعزام،
سپس به نقطه جمعآوری زندانیان لشكر تخلیه نمایند.
(پ) با دستگیر شدگان تا هنگاميکه هویت آنها روشن نگردیده ،مانند زندانیان جنگي رفتار
شود.
(ت) مقررات قرارداد ژنو در مورد هم زندانیان وسیله فرماندهان رعایت گردد.
(ث) اداره امور زندانیان و حفاظت آنان به عهده دژبان قرارگاهها و سپس از تخلیه به نقطه جمع-
آوری زندانیان جنگي لشكر با دژبان لشكر خواهد بود.
(ج) بازجویي اولیه زندانیان وسیله یگان دستگیر کننده و بازجویيهای بعدی در منطقه پذیرش
زندانیان به وسیله تیم بازجویي لشكر خواهد بود.
پ -نگهداری روحیه و بهبود آن:
( )3روحیه و خدمات پرسنلي
(الف) فرماندهان یگان ها اقدامات الزم را برابر روش جاری به منظور باال بردن روحیه پرسنل به
عمل آورند و با انجام سخنرانيها پرسنل را در این جهاد مقدس بر علیه کفر تهییج و ترغیب نمایند.
(ب) صندوق پستي در محل قرارگاههای عمده و قرارگاه گردان تأسیس و نمایندگان فعالي را
برای انجام امور پستي که بایستي به نحو شایسته انجام شود ،تعیین نمایند.
(پ) اردوگاه استراحت برای تجدید قوای پرسنل در محل مناسبي دایر مختصات آن به موقع
اعالم خواهد شد.
(ت) سهمیه پرسنل اعزامي به اردوگاه استراحت پس از پایان یک دوره عملیات برای پرسنل 0
درصد خواهد بود :یگانهای رزمي  1درصد ،یگانهای پشتیباني رزمي  2درصد و یگانهای پشتیباني
خدمات رزمي  3درصد.
( )2امور درگذشتگان
(الف) گورستان لشكر در عملیات منطقه اهواز در مجاورت گورستان شهرستان اهواز در نظر
گرفته شده یگانها به موقع نقطه جمعآوری در بنه تیپها با یگانهای در خط و از بنه تیپ تا نقطه
جمعآوری در منطقه پشتیباني به عهده لشكر خواهد بود.
(ب) از پشتیباني لشكر یک رسد کفن و دفن مسئول امور درگذشتگان ميباشد.
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(ت) در حال حاضر با امكاناتيکه در اختیار نزاجا قرار دارد ،کلیه درگذشتگان با هواپیما به
مؤطن اصلي متوفي حمل ميگردد.
(ث) اعطاء ارشدیت و ترفیعات برابر مقررات مصوبه انجام ميشود.
( )1حفظ انضباط و قوانین و مقررات
(الف) بازداشتگاه شهر در مجاورت پاسگاه دژبان لشكر خواهد بود .یگانها نقطه جمعآوری
زندانیان جنگي خود را به مشخصات گزارش نمایند.
(ب) در عبور از آبادی ها رفتار سربازان با پرسنل غیر نظامي کنترل گردد .از اجحاف پرسنل غیر
نظامي جلوگیری شود.
( )9اداره قرارگاهها
(الف) قرارگاه اصلي لشكر در حوالي پادگان دشت آزادگان خواهد بود.
(ب) یگانها محل قرارگاه عملیاتي خود را با تعیین مختصات گزارش نمایند.
ف لشكر  :30سرهنگ لطفي
این نسخه معتبر است :سرهنگ  2رضایي
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دستورات تغییر مكان شماره 2

نسخه  33تا  39نسخه
قرارگاه لشكر  30زرهي
دزفول اندیمشک ()TR 22 TR 39
بیست و نهم آذرماه ()3123
الف-ل20-

مدرک :نقشه  3:220000اهواز – اندیمشک
 -4وضعیت
الف -دشمن :حذف شده است.
ب -نیروی خودی :نیروی زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران در منطقه خوزستان به منظور انهدام
دشمن یگانهای مربوطه را هدایت مينماید.
پ -زیر امر و جدا شده
( )3زیر امر :آتشبار کاتیوشا
( )2جدا شده :تیپ  2زرهي و عناصری از یگانهای پشتیباني لشكر ،گردان  990مهن ،گردان
مخابرات و گردان  222سوار زرهي ()-
ت -فرضیات
( )3دشمن قادر است علیه ستونهای کامیوني و خودروهای محمول تک هوایي نماید.
( )2دشمن قادر است با نیروهای چریكي و ستون پنجم بر علیه یگانهای متحرک کمین نماید.
( )1وضعیت جوی جهت حرکات نیروهای خودی مناسب است.
 -2مأموریت لشكر  42زرهی از روز  23/3/23به منظور استقرار در منطقه اهواز و با استفاده از راهآهن
دولتي ایران و جاده آسفالته از محل استقرار فعلي به منطقه اهواز تغییر مكان مينماید.
 -1اجراء:
الف -تدبیر عملیات پیوست الف کالک مسیر
( )3مانور یگانهای لشكر با توجه به واگذاری ماز تانکبر و بنز کمرشكن و قطار خودروهای شنيدار
را به منطقه اهواز حمل مينماید .خودروهای چرخدار در تقدم یكم در صورت واگذاری قطار به صورت
محمول تغییر مكان مي نماید و در غیر این صورت با استفاده از جاده آسفالته اندیمشک – دزفول –
شوش به اهواز حرکت ميکند.
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( )2آتش حذف شده است.
 -1اداري و لجستیكی پیوست (ب) طرح اداري
 -1فرماندهی و مخابرات
الف -مخابرات
( )3هر یگان ارتباط ابتدا و انتهای ستون چرخدار را در حین حرکت در جاده برقرار نماید.
( )2یگان های عمده قبل از خاتمه استقرار در منطقه مربوطه ارتباط خود را در اندیمشک بر طبق
روش جاری برقرار و پس از خاتمه استقرار در منطقه ارتباط آ-ام خود را با لشكر برقرار نمایند.
ب -فرماندهي
( )3محل پاسگاه فرماندهي در حال حاضر در اندیمشک و سپس در حوالي پادگان دشت آزادگان
(سد کرخه) ميباشد.
( )2قرارگاه لشكر به محض استقرار پاسگاه فرماندهي در حوالي پادگان دشت آزادگان با
جنگ افزارهای ضد هوایي سازماني و زیر امر خود تأمین پاسگاه فرماندهي را برقرار نماید.
ف ل  30زرهي :سرهنگ ستاد لطفي
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طرح اداري و لجستیكی ظفر پیوست ب به دستور تغییر مكان شماره 2
 -4كلیات
این طرح به منظور پشتیباني لجستیكي یگانهای لشكر و زیر امر ( )-آن از منطقه اندیمشک تا اهواز
تهیه و تنظیم گردیده است.
 -2آماد و خدمات:
الف -آماد:
( )3یگانهای مصرفي  29ساعته خود را قبل از حرکت از نقاط آمادی در منطقه اندیمشک دریافت
نمایند.
( )2یگان ها به علت عدم وجود جیره اضطراری یک روزه به جای آن جیره عملیاتي دریافت نموده به
طوریکه جمعاً به مدت  1روز جیره عملیاتي همراه داشته باشند.
( )1یگانهای لشكر و زیر امر آن خواروبار  2روزه را دریافت نمایند.
( ) 9پرسنل ستون راهپیمایي موتوری از غذای گرم که در آشپزخانههای صحرایي طبخ ميشود
استفاده نمایند.
( )2یگانهایيکه به وسیله قطار ترابری مي شوند پس از پیاده شدن از قطار تا منطقه مأموریت به
خودرو در جاده ترابری ميگردند.
( )0یگان ها با اعزام گروه پیشرو و آشپزخانه صحرایي آمادگي طبخ غذای پرسنل را در منطقه داشته
باشند.
( )7یگانها قبل از حرکت نسبت به دریافت گلیسیرین آشپزخانه اقدام نمایند.
ب -طبقه 2
کلیه وسایل و تجهیزات سازماني انفرادی همراه نفر بوده و در این مورد فرماندهان قبل از حرکت
نظم و کنترل نمایند.
پ -طبقه 1
( )3باک کلیه خودروها و مخزن تانكرهای سوخت قبل از حرکت پر باشد.
( )2یگانها نفت مورد نیاز خود را قبل از حرکت دریافت و به همراه داشته باشند.
ت -طبقه 9
با توجه به مقدورات و وسایل استحكامات صحرایي مورد نیاز همراه یگان باشد.
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ث -طبقه 2
( )3یگان ها بار مبنا و ذخیره عملیاتي خود را اعم از کالیبر کوچک و کالیبر بزرگ همراه داشته
باشند.
( )2یگانها مواد منفجره ،مینها ،چاشنيها و نارنجکهای مورد نیاز خود را همراه داشته باشند.
( )1یگانها در صورت وارد عمل شدن ميت وانند مهمات مورد نیاز خود را از منطقه آماد مهمات
فوليآباد در غرب اهواز دریافت نمایند.
( )9مهمات آرپيجي و موشک تاو و کاتیوشا محدود ميباشد .سایر آماد طبقه  2محدودیتي ندارند و
در عین حال در مصرف مهمات صرفهجویي الزم به عمل آید.
ح -آماد طبقه :0
وسایل مورد نیاز و احتیاجات شخصي همراه پرسنل بوده و در صورت واگذاری نسبت به تحویل آن
به پرسنل اقدام ميشود .ضمناً با تأمین فروشگاه احتیاجات شخصي را برطرف نمایید.
خ -طبقه 7
کلیه اقالم عمده همراه یگان بوده ضمناً اقالم ضروری گزارش تا در تقدم یكم از طریق نزاجا
درخواست و دریافت گردد.
ج -طبقه 9
یگانها داروی مورد نیاز خود را به وسیله آمبوالنسهای موجود با خود برده ،پزشک و پزشكیار همراه
داشته باشند.
چ -طبقه 3
قطعات رده  2در یگانها موجود باشد و قطعات رده  1تند مصرف نیز از پش لشكر دریافت نمایند.
ر -آب:
( )3کلیه قمقمههای پرسنل ،گالنهای آب ،تانكرهای موجود و خودروهای آبرساني قبل از حرکت
پر باشد.
( )2از آبهای آلوده و مشكوک بین راه استفاده نشود.
( )1در صورت لزوم از قرصهای تصفیه آب استفاده گردد.
ز -ترابری
( )3خودروهای چرخدار در صورت واگذاری قطار از طریق راهآهن و در غیر اینصورت از طریق جاده
اندیمشک – دزفول – شوش – اهواز ميشود.
( )2کلیه خودروهای شنيدار توسط راهآهن و مازهای تانکبر و بنز کمرشكن ترابری ميشوند.
( )1قبل از حرکت نیازمندی ترابری گزارش تا از طریق ق ت نزاجا در جنوب نسبت به تأمین آن
اقدام گردد.
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( )9مسیر حرکت :اندیمشک – دزفول – چهارراه شوش – اهواز به منطقه پراکندگي برابر کالک
پیوستي.
( )2مهمات توسط خودروهای موجود در یگان جابهجا شده و در صورت نیاز به خودرو گزارش تا
اقدام گردد.
( )0هرگونه نارسایي در مورد ترابری یگانها قبالً گزارش شود.
( )7تعداد  32دستگاه ماز از طریق نزاجا به لشكر واگذار شده که پس از حمل خودروهای شنيدار
توپخانه لشكری به منطقه مربوطه در ایستگاه نظامیه اهواز جهت حمل سایر خودروهای شنيدار
یگانهای لشكر مستقر ميگردد.
( )9تعداد  30دستگاه ماز از لشكر  32زرهي اهواز به لشكر مأمور شده که خودروهای شنيدار
یگانها را از طریق ایستگاه نظامیه به منطقه مربوطه در دشت آزادگان حمل نمایند.
( )3جابهجایي تیپ  3به وسیله مازهای اعزامي از نزاجا در دزفول و لشكر  32زرهي اهواز انجام
ميگیرد.
( )30جابهجایي پرسنل از ایستگاه نظامیه به وسیله خودروهای یگان مربوطه ميباشد.
( )33تقدم حرکت جابهجایي یگانها عبارتند از:
تقدم  :3توپخانه لشكری.
تقدم  :2گردان  990مهن ،نقاط آمادی ،قرارگاه لشكر ،دژبان ،گردان مخ.
تقدم :تیپ 1
تقدم  :9پش لشكر
س -خدمات:
( )3یگانها قبل از عزیمت تعمیرات رده  2و  1خود را در منطقه انجام دهند.
( )2در مسیر راهپیمایي تا منطقه مأموریت اکیپهای تعمیراتي با چرثقیل و اتلیه ستون همراهي
معایب موجود را در اسرع وقت برطرف مينمایند.
( )1اعتبار تعمیراتي جهت رفع اشكاالت همراه یگان باشد.
 -1تخلیه و بستري كردن:
الف -تیمهای امداد در هر گروهان تشكیل و حداکثر  2نفره و به هر تیم یک آمبوالنس واگذار و تخلیه
مجروحین به وسیله آمبوالنسها انجام شود.
ب -تخلیه بیماران وسیله آمبوالنسهای موجود به بیمارستان لشكر  32یا درمانگاه نظامي و یا غیر
نظامي انجام گیرد.
پ -در صورت عدم دسترسي به آمبوالنس از خودروهای جیپ استفاده گردد.
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 -1پرسنل :حذف شده.
 -1امور غیر نظامیان:
الف -در طول مسیر راهپیمایي با افراد غیر نظامي تماس حاصل نشود.
ب -از توقف ستون راهپیمایي در داخل شهرها و جلوی قهوهخانهها خودداری گردد.
پ -از خرید وسایل در بین راه جلوگیری شده و در صورت نیاز از نمایندگان یگانها استفاده گردد.
ت -پرسنل از دریافت هرگونه وسیله یا مواد غذایي بدون کسب مجوز از افراد غیر نظامي خودداری
نمایند.
 -2متفرقه:
الف -در جلوی هر خودرو به جز راننده فقط یک سرنشین سوار شود.
ب -اکیپ تعمیراتي در انتهای راهپیمایي موتوری حرکت نمایند.
پ -برای خودروهای مهمات اقدامات تأمیني معمول گردد.
ت -از سوار شدن پرسنل در داخل خودروهای مهمات جلوگیری گردد.
ث -اقالم  2گانه قبل از حرکت به رکن  9گزارش شود.
ج -یگانها زمان حرکت از مبدأ و رسیدن به منطقه اهواز را گزارش نمایند.
چ -رکن  9یگانها را در امر بارگیری نظارت و کنترل نمایند.
ح -در طول مسیر راهپیمایي چنانچه خودرویي اشكاالت فني پیدا نمود ،تا رسیدن اکیپ تعمیراتي سمت
راست جاده توقف نماید و در صورت عدم تعمیر تخلیه گردد.
خ -دژبان لشكر تیمهای کنترل عبور و مرور را در نقاط حساس و ایستگاههای تعمیر و نگهداری دایر و از
حرکت خودروها به صورت انفرادی جلوگیری نماید.
د -دژبان لشكر جهت پرسنل عقب مانده ستونها مقداری کنسرو و غذا پیشبیني نماید.
ذ -در صورت تصادف برابر روش جاری از طریق کمیسیون سوانح اقدام گردد.
امضاء
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طرح حركت سلمان

نسخه  3از  32نسخه
قرارگاه تیپ  1لشكر  30زرهي در مختصات ()39 – 122310
3123/3/9
د-س29-

مدرک:
الف -نقشه  3:220000منطقه
ب -امریه  39ب س –  3123/3/2طرح ابوذر لشكر 30
 -4وضعیت:
الف -نیروهای دشمن (پیوست الف اطالعات)
ب -نیروهای خودی
( )3یگان های ارتش جمهوری اسالمي ایران به منظور جلوگیری از حمله و رخنه دشمن به شهر
سوسنگرد و سایر مناطقي که در دست داشتن آن به وسیله دشمن اهواز را به خطر مياندازد در منطقه
آفند یا پدافند مينماید.
( )2نیروی هوایي ارتش جمهوری اسالمي ایران و هوانیروز این عملیات را پشتیباني مينمایند.
( )1لشكر  30زرهي
پ -زیر امر و جدا شده
( )3زیر امر
گروهان  1گردان  990مهندسي رزمي
آتشبار  1گردان  172پدافند هوایي ( 2قبضه توپ  27مم)
دسته  1جلویي مخابرات
دسته  1گروهان دژبان لشكر
( )2جدا شده ندارد
ت -فرضیات
( )3تک هوایي و چریكي دشمن در منطقه و مسیر حرکت وجود دارد.
( )2وسایل ترابری به تعداد مورد لزوم به موقع در اختیار گذاشته ميشود.
( )1راهآهن کشور جمهوری اسالمي ایران قادر به ترابری کلیه پرسنل و وسایل و وسائط یگانهای
تیپ در یک سری از اندیمشک به اهواز ميباشد.
( )9راه آهن کشور جمهوری اسالمي ایران پرسنل و وسایل و وسائط یگانهای تیپ را در چند سری
از اندیمشک به اهواز تغییر مكان خواهد داد.
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( )2راهآهن کشور جمهوری اسالمي ایران فقط خودروهای شنيدار یگانهای تیپ را از اندیمشک به
اهواز در یک یا چند سری تغییر مكان خواهد داد.
 -2مأموریت:
تیپ  1زرهي همدان مأموریت دارد در ساعت (س) روز (ر) از منطقه استقرار فعلي به اهواز حرکت و در
ارتفاعات شمال غربي اهواز در حوالي فوليآباد (محور اهواز به حمیدیه و سوسنگرد) مستقر و آماده در اجرای
دستورات بعدی ميشود.
 -1اجرا:
الف -تدبیر عملیات پیوست ب (کالک مسیر) خودروهای چرخدار
( )3راه آهن کشور جمهوری اسالمي ایران کلیه پرسنل و وسایل و وسایط یگانهای تیپ را در یک
سری از اندیمشک به اهواز تغییر مكان ميدهد .در این صورت ترتیب حرکت یگانها از مناطق مربوطه با
استفاده از مسیرهای شناسایي شده به ایستگاه اندیمشک و ترتیب بارگیری به شرح زیر ميباشد :گردان
 229تانک ،آتشبار پدافند هوایي ،گروهان مهندسي ،رسد آماد تیپ ،گردان  227تانک ،گردان ،192
قرارگاه تیپ ،دسته جلویي مخابرات ،گردان  329پیاده ،گروهان بهداری ،گروهان نگهداری
( )2راه آهن کشور جمهوری اسالمي ایران کلیه پرسنل و وسایل و وسایط یگانهای تیپ را در چند
سری از اندیمشک به اهواز تغییر مكان مينماید .در این صورت ترتیب حرکت و نحوه بارگیری به شرح
یاد شده در پاراگراف ( )3بند الف ميباشد.
( )1یگانهای تیپ با استفاده از جاده و راهآهن از اندیمشک به اهواز تغییر مكان نمایند.
(الف) خودروهای شنيدار
با استفاده از راهآهن و ماز و بنز کمرشكن به منطقه ترابری خواهند شد که ترتیب بارگیری
و تقدم یگانها با توجه به تعداد واگذاری خودروهای ماز و بنز و واگنهای راهآهن متعاقباً ابالغ
خواهد شد.
(ب) خودروهای چرخدار
یگانهای تیپ در  1سریال راهپیمایي تاکتیكي به شرح زیر از اندیمشک به اهواز تغییر مكان
مينمایند ( .ضمیمه  3جدول حرکت)
« »3سریال یكم چرخدار شامل :گردان  229تانک ،آتشبار پدافند هوایي ،گروهان 1
مهندسي ،عناصری از رسد آماد ،تیپ در ساعت (س) روز (ر) به فرماندهي سرگرد رضایي
« »2سریال دوم چرخدار شامل :گردان  227تانک ،گردان  ،192قرارگاه تیپ ،دسته
جلویي مخابرات در ساعت (س) روز (+3ر) به فرماندهي سروان اسكویي

طرحها و دستورات عملیاتي 307/
« »1سریال سوم چرخدار شامل :گردان  ،329گروهان بهداری ،نگهداری در ساعت 1
روز (+2ر) به فرماندهي سرگرد رضا دادجو.
ب -گردان  229تانک :سریال یكم چرخدار را تشكیل و در ساعت (س) روز (ر) برابر ضمیمه  3از مبدأ
حرکت کنید.
پ -آتشبار پدافند هوایي به فاصله زماني  30دقیقه گردان  229را دنبال کنید.
ت -گروهان  1مهندسي به فاصله زماني  2دقیقه آتشبار پدافند هوایي را دنبال کنید.
ث -گردان  227تانک سریال دوم چرخدار را تشكیل و در ساعت (س) روز (+3ر) از مبدأ حرکت کنید.
ج -گردان  192توپخانه به فاصله زماني  30دقیقه گردان  227تانک را دنبال کنید.
چ -گروهان قرارگاه تیپ به فاصله زماني  2دقیقه گردان  192را دنبال کنید.
ح -گردان  329پیاده سریال سوم را تشكیل و در ساعت (س) روز (+2ر) از مبدأ حرکت کنید.
خ -گروهان بهداری گردان  329پیاده را به فاصله زماني  30دقیقه دنبال کنید.
د -گروهان نگهداری گروهان بهداری را به فاصله زماني  2دقیقه دنبال کنید.
ذ -دستورات همآهنگي
( )3ساعت (س) روز (ر) متعاقباً اعالم خواهد شد.
( )2یگانها عناصر پیشرو خود را آماده و  29ساعت قبل از حرکت هر سریال جهت آماده نمودن
محل و پذیرش یگانها به منظقه اعزام گردند.
( ) 1اقدامات تأمیني و حفاظتي مطمئن علیه حمالت چریكي و هوایي پیشبیني و خدمه تیربار
خودروهای شنيدار و چرخدار آماده مقابله با هرگونه تهاجم را داشته باشند.
( )9برای هر خودرو بارنامه تهیه شود.
( )2با هر ستون راهپیمایي اکیپ تعمیراتي و پزشكي و داروی مورد نیاز توسط فرماندهيهای سریال
پیشبیني شود.
( ) 0گروهان بهداری در انتهای هر سریال یک دستگاه آمبوالنس اعزام نماید.
( )7دسته دژبان از ساعت ( -2س) نقاط کنترلي را در طول مسیر قرار و هدایت ستون را به منطقه
عهدهدار خواهد بود.
( )9یگان ها در حمل مهمات نظارت و خودرو مورد نیاز مهمات را پیشبیني و درخواست نمایند و
خودروهای مهمات در داخل ستون به دنبال هم نباشند.
( )3یگانها برای ستون مهمات یک افسر ورزیده به عنوان سرپرست تعیین و به نام به تیپ معرفي
نماید.
( )30فرماندهان سریالها مسئولیت کلیه تغییر مكان یگانهای زیر امر را برابر ضمیمه  3عهدهدار
ميباشند.
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( )33سرعت متوسط راهپیمایي در روز  10و در شب  20کیلومتر در ساعت تعیین و فواصل
خودروها در روز  300متر و در شب بر حسب نیاز تنظیم خواهد شد.
( )32یگان های تشكیل دهنده هر سریال قبل از حرکت هر ستون آمار پرسنل و وسایل خوود را به
ارکان  1و  9و همچنین به سرپرست سریال تحویل نمایند.
( ) 31فرمانده سریال با برقراری ارتباط مطمئن از تمام طول ستون بایستي اطالع داشته باشد.
( )39از هرگونه بي نظمي و بي ترتیبي در حرکت ستونها جلوگیری و در صورت بروز هر نوع سانحه
مراتب را با اولین وسیله به تیپ گزارش نمایند.
( )32از توقف در داخل شهرها و آبادیها قویاً جلوگیری شود.
 -1اداري و لجستیكی( :پیوست پ دستور اداری)
 -1فرماندهی و مخابرات:
الف -مخابرات :دستور کار مخابرات
ب -فرماندهي
( )3این طرح به محض وصول قابل طرحریزی و بنا به دستور اجرا خواهد شد.
( )2بسته شدن پاسگاه فرماندهي در سبزآب (اندیمشک و افتتاح مجدد آن در محل متعاقباً ابالغ خواهد
شد.
فرمانده تیپ  1زرهي همدان :سرهنگ ستاد جوادی
پیوستها:
الف -اطالعات
ب -کالک مسیر
پ -اداری و لجستیكي
ضمایم:
ضمیمه  3پیوست ب جدول حرکت ستون چرخدار
گیرندگان:
ف لشكر  30زرهي رکن  :1بازگشت به شماره  39ب س –  23/3/2جهت استحضار

جدول حرکت ستون چرخدار

ضمیمه  3پیوست ب کالک مسیر

نقطه مبدأ ابتدای جاده اندیمشک دزفول

مدرک :نقشه  3:220000منطقه

نقاط حساس

آهنگ حرکت در روز  10و در شب  20کیلومتر در ساعت

سازمان سریالها:

تراکم ستون  30خودرو در هر کیلومتر

 -3سازمان سریال  :3گردان  ،229گروهان مهندسي

مسیر حرکت اندیمشک -دزفول -شوشتر -ویس -اهواز -فوليآباد

آتشبار پدافند هوایي
 -2سازمان سریال  :2گردان  ،227گردان 192
قرارگاه دسته جلویي مخابرات
 -1سریال  :1گردان  ،329بهداری و نگهداری

شماره

تاریخ

سریال

سازمان و

تعداد

طبقه بار

فرمانده

خودرو

سنگینترین

سرگرد

79

از

به

مسیر به
نقطه مبدأ

نقاط حساس
محل

زمان رسیدن

مسیر از نقطه
زمان تخلیه

مالحظات

رهایی

خودرو
3

س روز  -ر

2

س روز ر 3+

1

س روز ر2+

 2تن

اندیمشک

رضایي
سرگرد

333

 2تن

//

اهواز-

جاده خاکي

فوليآباد
//

داخل

پلیسراه

خودرو-

منطقه

اندیمشک به اهواز

های ماز

دزفول

س003900+

س9329+

ميباشد که از

از پل

شوشتر

س010000+

س012329+

نقطه مذکور با

شوشتر

مالثاني

س010000+

س002129+

اهواز

001300

س002929+

//

اسكویي
سرگرد
دادجو

300

 2تن

//

//

اندیمشک

ساعت (س)

س2129+

نقطه رهایي

عبور

//

استفاده از
مسیرهای خاکي
به مناطق مربوطه
حرکت نمایند

مالثاني
مقدور
نیست

پیوست (الف) اطالعات به طرح حركت ،ابوذر
مدرک :نقشه  3:220000منطقه اهواز
 -4خالصه وضعیت دشمن
الف -به ثمر رسیدن انقالب اسالمي ایران سردمداران خود فروخته حزب بعث و دولت عراق را به وحشت
انداخته و به منظور جلوگیری از سرایت امواج فراگیر انقالب اسالمي ایران به کشور عراق کوشیدهاند تا به هر
وسیله و طریقي که ممكن است انقالب اسالمي ایران را تضعیف و خنثي کنند .سرانجام در تاریخ 23/7/3
ارتش عراق حمالت همه جانبه هوایي ،زمیني و دریایي خود را در تمام طول مرز علیه کشور جمهوری
اسالمي آغاز نموده که توانست در روزهای اولیه جنگ قسمتي از نوار مرزی کشور جمهوری اسالمي ایران را
اشغال نماید .لیكن در حال حاضر با مقاومت شدید و سرسختانه نیروهای ارتش جمهوری اسالمي مواجه و
حمالت اولیه آنان متوقف گردیده است.
ب -گسترش دشمن
( )3به کالک گسترش دشمن ضمیمه  3مراجعه شود.
( )2گسترش و ترتیب نیروی شناخته شده دشمن در منطقه اهواز به شرح زیر است:
(الف) محور بستان – سوسنگرد
 گردان تانک قتیبه از تیپ  32زرهي لشكر  1زرهي گردان تانک المعتصم از تیپ  32زرهي لشكر  1زرهي گردان  1مكانیزه از تیپ  31زرهي لشكر  1زرهي یک گردان مكانیزه از تیپ  30زرهي یک آتشبار موشكي سام 7 یک آتشبار ضد هوایي شلیكا یک گردان توپخانه صحرایي  310مم یک گردان نیرو مخصوص(ب) جبهه سعدون حمودی در سوسنگرد
 گردان تانک حیفا از تیپ  91زرهي لشكر  3زرهي گردان تانک عكا از تیپ  91زرهي لشكر  3زرهي گردان تانک دیریاسین از تیپ  12لشكر  3زرهي گردان  31مكانیزه از تیپ  12زرهي لشكر  3زرهي گردان تانک بختالنصر از تیپ  39مكانیزه لشكر  3زرهي 2 -گردان توپخانه صحرایي

طرحها و دستورات عملیاتي 373/
 انواع سالحهای ضد هوایي سایر یگانهای پشتیباني جبهه دب حردان گردان تانک الوحده از تیپ  20زرهي لشكر  2مكانیزه گردان تانک الحسین از تیپ  20زرهي لشكر  2مكانیزه گردان تانک قادسیه از تیپ  32زرهي لشكر  1زرهي گردان  3مكانیزه از تیپ  32مكانیزه لشكر  2مكانیزه گردان غزه از تیپ  91زرهي لشكر  3زرهي  9گردان توپخانه صحرایي انواع سالحهای ضد هوایي از قبیل شلیكا و سام سایر یگانهای پشتیباني -2عناصر اصلی اخبار و سایر نیازمنديهاي اطالعاتی
الف -عناصر اصلي اخبار
( ) 3آیا دشمن از مواضع کنوني مجدد مبادرت به اجرای تک خواهند نمود؟ اگر چنین است چه وقت،
کجا ،با چه استعدادی؟
( )2آیا دشمن عناصر مقدم خود را تقویت نموده؟ اگر چنین است کي ،کجا و با چه نیرویي؟
( ) 1آیا دشمن اقدام به تهیه یک مواضع پدافند قطعي خواهد نمود؟ اگر چنین است کي ،با چه
نیرویي و زمیني را چگونه آرایش ميدهد؟
( ) 9آیا دشمن مبادرت به عملیات تأخیری خواهد نمود؟ اگر چنین است کي ،کجا و در کدام محور و
با چه نیرویي؟
ب -سایر نیازمندیهای اطالعاتي
( )3تعیین محل پاسگاههای فرماندهي دشمن تا رده گردان.
( )2تعیین محل و استعداد یگانهای توپخانه.
( )1تعیین محل و نقاط آمادی.
( )9تعیین مناطق تجمع و خطوط خیز.
 -1وظایف جمعآوري اخبار
الف -دستور به یگانهای تابعه و زیر امر.
( )3گردان 227
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به محض دریافت گزارش نمایید .گزارشات منفي در  2ساعت یک بار.
(الف) فعالیتهای هوایي دشمن با ذکر نوع ،تعداد ،ساعت پرواز ،مسیر پرواز هواپیماها
(ب) اجرای آتش دشمن ،توپخانه دشمن به روی مواضع خودی با ذکر زمان ،سمت تقریبي و
تعداد اصابت.
(پ) اصابت موشک دشمن به روی مواضع و تأسیسات خودی.
(ت) فعالیتهای گشتزني دشمن با ذکر منطقه فعالیت ،استعداد و ترکیب گشتي.
(ث) گسترش یگانهای مانوری دشمن در منطقه.
(ج) مشاهده یگانهای پلزن و یا تجهیزات عبور از رودخانه در نزدیكي رودخانههای کرخه،
کرخه کور ،کارون و سایر رودخانههای موجود در منطقه واگذاری.
(چ) محل استقرار یگانهای تانک ،مكانیزه ،پیاده و سوار زرهي دشمن در منطقه.
(ح) هرگونه هویتهای جدید در منطقه.
(خ) ایجاد مواضع مصنوعي نظیر شبكه سیم خاردار ،مواضع ضد تانک و میدانهای مین.
(د) عبو ر و مرور خودروهای آمادی و تانكرهای سوخت و آب در یک مسیر یا نقطه معین.
(ذ) محل استقرار پاسگاههای فرماندهي دشمن.
(ر) هرگونه نقل و انتقاالت یگانهای توپخانه دشمن.
(ز) مشاهده برق دهانه و یا صدای انفجار موشک زمین به زمین.
( )2گردان  :229به محض دریافت مانند گردان  227عمل نمایید.
( )1گردان  :329مانند گردان  227عمل نمایید.
( )9گردان  :192مانند گردان  227عمل نمایید.
( )2یگان پدافند هوایي :گردان  227عمل نمایید.
( )0دسته جلویي مخابرات :گردان  227عمل نمایید.
( )7دسته دژبان :گردان  227عمل نمایید.
ب -درخواست از لشكر  32زرهي اهواز:
از لشكر  32درخواست ميگردد که اطالعات زیرین را پس از دریافت به تیپ  1ابالغ نمایند.
( )3هرگونه تمرکزات و نقل و انتقاالت یگانهای رزمي ،توپخانه در منطقه واگذاری.
( )2هرگونه هویتهای جدید.
( )1هرگونه فعالیتهای گشتزني هوایي دشمن در منطقه.
( )9هرگونه فعالیت هوابرد دشمن در منطقه.
( )2هرگونه مواضع پدافند آرایش یافته دشمن در منطقه.
( )0روش جابهجا کردن پرسنل ،اسناد و تجهیزات دشمن.

طرحها و دستورات عملیاتي 371/
(الف) زندانیان جنگي
زندانیان جنگي ،فراریان ،پناهندگان را بالفاصله پس از یک بازجویي مقدماتي سریعاً به رده
باالتر تخلیه نمایید.
(ب) تجهیزات وسایل اغتنامي از دشمن را بدون دستكاری کردن به رکن دوم رده باالتر تخلیه
نمایید.
(پ) اسناد و مدارک ،نقشهها و کروکيهای به دست آمده از دشمن را بالفاصله به رده باالتر
ارسال دارید.
 -1اسناد و ساز و برگ مورد نیاز یگانهاي خودي
الف -نقشهجات
توزیع نقشه برابر روش جاری آمادی
ب -عكسهای هوایي
درخواستهای شناسایي مورد نیاز تا ساعت  0900هر روز به رکن دوم رده باالتر گزارش شد.
 -1حفاظت اطالعات
الف -حفاظت رادیویي :به پیوست مخابرات مراجعه شود.
ب -حفاظت اسناد و مدارک :یگانها ضمن نگهداری کامل اسناد و مدارک طبقهبندی شده ،اقدامات الزم
را به عمل آورند و در هنگام تغییر مكان  ،محل مربوطه را دقیقاً پاکسازی و در صورت عدم امكان تخلیه
نسبت به انهدام آنان اقدام برای این یک نفر مسئول گردد .در صورت احتمال دستگیر شدن توسط دشمن
کلیه مدارک و تجهیزات و وسایل همراه خود را منهدم نمایید.
پ -گزارشات و توزیع :خالصه اطالعاتي هر  0ساعت یک بار به رکن دوم رده باالتر گزارش گردد.
ت -گزارشات منفي هر  2ساعت یک بار
 -2متفرقه :همآهنگيهای الزم در مورد شناسایي و گشتزني با رده باالتر و همجوار انجام پذیرد.
رسید اطالع دهید.
فرمانده تیپ  1زرهي همدان – سرهنگ ستاد جوادی
گسترش دشمن :ضمیمه شماره 3
گیرندگان:
برابر گیرندگان طرح حرکت ابوذر
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در دستورات شفاهي تغییری داده نشده
از

نسخه

نسخه

تیپ  3زرهي رکن 1
اهواز – خوزستان
دیماه 23
د-م12-

دستور عملیاتی شماره 4
مدرک:
( )3طرح عملیاتي فاتح لشكر  30زرهي
( )2نقشه  3:20000منطقه اهواز – سوسنگرد
گروه رزمي 203

گروه رزمي  392مک

گروه رزمي 220

گردان  203تانک

گردان  392مک ()-

گردان )-( 220

گروهان سوم گردان  392مک

گروهان یكم گردان 220

گروهان دوم گردان  392مک

سپاه پاسداران  320نفر

سپاه پاسداران  320نفر

عدههای تیپ
قرارگاه و گروهان قرارگاه
گروهان سوم گردان  222سوار زرهي
گروهان  3لشكر گردان  990مخ
گردان  123ت (ک م)
آتشبار یكم گردان  172پ هـ  27مم
گروهان اشک بهداری
گروهان اشک تعمیر و نگهداری
دسته یكي جلویي مخ
دسته یكم دژبان
یک رسد از گردان آماد و ترابری
 -4وضعیت:
الف -نیروهای دشمن (پیوست الف اطالعات)
ب -نیروهای خودی

طرحها و دستورات عملیاتي 372/
( )3لشكر  30زرهي با عناصری از تیپهای  3و  1تک مينماید.
( )2نیروی هوایي جمهوری اسالمي ایران نقاط تدارکاتي و ستونهای تراکم دشمن را منهدم ،توان
تعرضي دشمن را سلب و در حین تک یگانهای حملهور را پشتیباني مينماید.
( )1تیپ  1زرهي پس از عبور از منطقه تیپ  2لشكر  32زرهي تک نموده ،نیروهای دشمن را در
منطقه کرانه شمالي کرخه کور نابود هدف مربوطه را تصرف مينماید.
( )9تیپ  2زرهي لشكر  32به عبور یگانهای تیپ  1کمک نموده در منطقه فعلي باقیمانده با یک
تیم گروهان تانک از هویزه به طرف سوسنگرد جناح راست لشكر را مراقبت نموده آماده ميگردد تیپ 3
را دنبال و پشتیباني نماید.
 -2مأموریت:
تیپ  3زرهي در ساعت  3000روز  23/30/32در محورهای ببر و پلنگ تک نموده نیروهای دشمن را در
منطقه کرانه جنوبي کرخهکور نابود ،هدفهای گرگ و خرس را تصرف و خط خیز قرمز را تأمین نماید.
 -1اجرا:
الف -تدبیر عملیات (پیوست ب کالک عملیاتي)
( )3مانور:
تیپ با  2گروه رزمي  203تانک در راست (جنوب) تالش اصلي هدف گرگ و گروه رزمي 392
مک در چپ (شمال) هدف خرس را تصرف و خط خیز قرمز را تأمین مينماید.
گروه رزمي  220تانک احتیاط به دنبال تالش اصلي خواهد بود.
( )2آتش
آتش تهیه به مدت  32دقیقه (-32س) اجرا ميشود و تقدم آتش با گروه رزمي  203تانک مي-
باشد( .پیوست پ طرح آتش پشتیباني)
آتش پشتیباني هوایي در خارج از خط بمب  2دقیقه روی مناطق تدارکاتي و مواضع احتیاط
دشمن اجرا ميگردد.
ب -گروه رزمي  392تانک
( )3تعداد  320نفر از سپاه پاسداران زیر امر بگیرید.
( )2تیم تانک را از سمت چپ میدان مین عبور دهید.
( )1کلیه همآهنگيهای الزم را با یگانهای مجاور خود به عمل آورید.
( ) 9بنا به دستور حرکت نموده ،نیروهای دشمن را در منطقه نابود ،هدف خرس را تصرف ،خط خیز
را تأمین نمایید.
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پ -گروه رزمي 203
( )3کلیه همآهنگيهای الزم را با یگانهای مجاور خود به عمل آورید.
( )2تعداد  320نفر از پرسنل سپاه پاسداران را زیر امر بگیرید.
( ) 1تک نموده نیروهای دشمن را در منطقه نابود ،هدف گرگ را تصرف و خط خیز را تأمین نمایید.
ت -گروهان سوم گردان  222سوار زرهي
( )3در جناح راست گروه رزمي  203و  220تانک حرکت نمایید.
( )2تأمین جناح سمت راست تیپ را برقرار نمایید.
( )1آماده باشید بنا به دستور تک نموده هدف شغال را تصرف نمایید.
ث -گروهان اشک گردان 909
( )3به دنبال گروه رزمي  392مک حرکت نمایید.
( )2آماده باشید هر یک از دستههای مربوطه را بنا به دستور در اختیار گروههای رزمي قرار دهید.
ج -توپخانه
( )3توپخانه صحرایي
گردان ( 123ک م) :تقدم آتش با گروه رزمي  203تانک و سپس با احتیاط به هنگام درگیری.
( )2توپخانه پدافند هوایي
آتشبار یكم گردان  :172تقدم آتش پدافند هوایي ابتدا با یگانهای در خط سپس با پایگاه
فرماندهي احتیاط توپخانه خواهد بود.
چ -احتیاط گروه رزمي  220تانک :ابتدا به دنبال گروه رزمي  203تانک حرکت نموده آماده باشید
مأموریت هر یک از گروههای در خط تقدم با گروه رزمي  203تانک را به عهده بگیرند.
ح -دستورات همآهنگي
( )3فاصله تانکها و نفربرها در تک حداقل  300متر رعایت شود.
( )2غافلگیری و سرعت عمل در اجرا مورد توجه مخصوص کلیه ردههای فرماندهي باشد.
( ) 1در تمام مراحل عملیات انضباط آتش را رعایت نموده سعي شود با هر گلوله یكي از ادوات
دشمن را نابود نمایید.
( )9چون احتمال مینگذاری در مواضع دشمن ميباشد در حین تصرف مواضع به این نكته توجه
دقیق مبذول گردد.
( )2وصول به خطوط خیز را گزارش نمایید.
( )0یگانها کلیه همآهنگيهای الزم را با یگانهای مجاور خود به عمل آورند.

طرحها و دستورات عملیاتي 377/
 -1اداري و لجستیك – پیوست ت
 -1فرماندهی و مخابرات
الف -مخابرات :پیوست ث مخابرات
( )3ساعت (-29س) سكوت رادیویي اف-ام در کلیه شبكهها به شدت اجرا گردد.
( ) 2در مكالمات تلفني در حضوری حداکثر تأمین رعایت شود و از مطرح کردن چگونگي دستور
برای اشخاص غیر مسئول قویاً خودداری شود.
( )1از ساعت (-29س) کلید رمز جدید برای ارتباط رمز اجرا ميگردد.
( )9در مكالمات شبكه اف-ام در حین اجرای حمله از ذکر اسم نقاط ،شهرها ،آبادیها ،رودخانهها،
شماره گردانها ،مشخصات فرماندهان خودداری و برای این اسامي از کد استفاده شود.
ب -فرماندهي
( )3گروه رزمي تغییر مكان پاسگاه خود را به محض آغاز به قرارگاه تیپ گزارش نمایید.
( )2گروه فرماندهي به دنبال گردان  203تانک حرکت مينماید.
( )1پاسگاه فرماندهي در محل فعلي باقیمانده طبق دستور حرکت مينماید.
رسید اطالع دهید.
ف تیپ  3زرهي :سرهنگ ستاد جمشیدی
پیوستها:

الف -اطالعات
ب -کالک عملیاتي
پ -طرح پشتیباني آتش
ت -طرح اداری و لجستیكي – متعاقباً ارسال خواهد شد.
ث -مخابرات
گیرندگان:

 -3ف لشكر 30
 -2ف گردان  392مک ،گردان  220تانک ،ف گردان  ،203ف گردان  123توپخانه
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پیوست پ (پشتیبانی آتش) به دستور عملیاتی شماره 4
مدرک :نقشه  3:20000خوزستان سری K721
 -4وضعیت
الف -نیروهای دشمن :به پیوست الف اطالعات دستور عملیاتي شماره  3مراجعه شود.
ب -نیروهای خودی
( )3لشكر  30با عناصری از یگان های نیروی زمیني جمهوری اسالمي ایران از ساعت

روز

در

منطقه اهواز آفند مينماید پادگان حمید در جنوب اهواز را تصرف ،خط کرکس را تأمین و بنا به دستور
آفند را به جنوب ادامه ميدهد.
( )2نیروی هوایي امكان پشتیباني تیپ  3را دارد و در ساعت

روز

پشتیباني تیپ را تأمین

مينماید.
( )1توپخانه گردان  120توپخانه  322مم خ ک عمل تقویت را به عهده دارد.
پ -زیر امر و جدا شده.
 -2مأموریت:
توپخانه صحرایي و سایر عوامل پشتیباني آتش در ساعت

روز

عملیات تیپ را پشتیباني مينماید.

 -1اجرا:
الف -تدبیر عملیات
( )3مانور :به طرح عملیاتي فاتح مراجعه شود.
( ) 2آتش :آتش تهیه از ساعت ( ) تا ساعت ( ) به مدت
ميشود و آتش پشتیباني هوایي در خارج از خط بمب به مدت (

دقیقه روی مواضع دشمن انجام
) دقیقه روی مواضع احتیاط و نقاط

تدارکاتي دشمن انجام ميشود.
ب -پشتیباني نزدیک هوایي
( )3کلیات
(الف) نیروی هوایي در حالت آمادگي هوایي آماده است مأموریت تیپ را طبق درخواست
پشتیباني نماید.
(ب) تقدم پشتیباني هوایي با تیپ  3و  1است.
( )2تخصصها

طرحها و دستورات عملیاتي 373/
(الف) پشتیباني هوایي تاکتیكي :یگانها درخواست پشتیباني هوایي خود را برابر روش جاری به
مرکز تطبیق آتش تیپ گزارش نمایید.
(ب) تیم ناظر مقدم هوایي
یک تیم در اختیار تیپ گذاشته شود.
پ -پشتیباني توپخانه
آتش توپخانه به مدت ( ) دقیقه از ساعت ( ) تا ساعت ( ) اجرا ميگردد.
( )3سازمان برای رزم
(الف) گردان  123توپخانه  322مم خ ک (ک م) تیپ  3زرهي.
(ب) گردان  120توپخانه  322مم خ ک (عمل کلي تقویت آتش گردان  123توپخانه)
(پ) توپخانه پدافند هوایي :آتشبار دوم گردان  172پ هـ (با  1دقیقه) با آتش توپخانه صحرایي
تیپ را پشتیباني مينماید.
( )2متفرقه
(الف) ضمیمه ( 2طرح آتش توپخانه صحرایي)
(ب) ضمیمه ( 1طرح آتش پشتیباني پدافند هوایي)
( )1دستورات همآهنگي
تجزیه و تحلیل پس از اصابت به هدفها به تیپ گزارش گردد.
 -1خدمات پشتیبانی
(الف) کلیات :به پیوست ت (خدمات پشتیباني) طرح عملیاتي فاتح مراجعه شود.
(ب) وسایل و خدمات از نظر گلوله  322مم خ ک محدودیتي نیست.
 -1فرماندهی و مخابرات
الف -مخابرات به دستور کار مخابراتي مراجعه شود.
ب -فرماندهي
( )3مرکز تطبیق پشتیباني آتش در پاسگاه فرماندهي مستقر است.
مختصات (

)

( )2پاسگاه فرماندهي گردان  123ت از مختصات ()22200 – 29300
( )1پاسگاه فرماندهي گردان  120ت در مختصات (

)
ف تیپ  :3سرهنگ ستاد جمشیدی

ضمیمه  :2طرح آتش توپخانه (متعاقباً ارسال ميشود)
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در دستورات شفاهي تغییری داده نشده است
نسخه

از

نسخه

تیپ  2دزفول لشكر 32
سوسنگرد ()92-97
 30دیماه 23
ت-د 39

طرح عملیاتی ناصر
مدرک :طرح عملیاتي فاتح لشكر  30قزوین و نقشه ( 3:220000هویزه – سوسنگرد)
سازمان رزمی:
گروه رزمي 220

عدههای تیپ

گردان  220تانک ()-

قرارگاه تیپ  2دزفول

گروهان  1گردان  202مكانیزه

گروهان  2مهندس گردان  923مهن

گروه رزمي 207

گروهان  2گردان تعمیر و نگهداری

گروه  207تانک ()-

گروهان  2بهداری

گروهان  1گردان  302مكانیزه

دسته یكم مخابرات

گروه رزمي 302

دسته دژبان

گردان  302مكانیزه ()-
گروهان دوم گردان  207تانک
توپخانه
گردان  120توپخانه
دسته – آتشبار – گردان  21مم
 -4وضعیت:
الف -دشمن پیوست الف اطالعات
ب -نیروهای خودی
( )3لشكر  30قزوین از ساعت (س) روز (ر) در محور شیر  3و شیر  2تک ميکند و کرانه شمالي
رودخانه کرخه کور را تصرف و بنا به دستور تک را به سمت هدف  3و  2ادامه ميدهد و آنرا تصرف و
تأمین مينماید.

طرحها و دستورات عملیاتي 393/
( )2لشكر  32در منطقه اهللاکبر پدافند و با اجرای تکهای محدود و محلي در منطقه دب حردان به
محض وصول لشكر  30به کرانه شمالي رودخانه کرخه کور از رودخانه کارون عبور نموده و پادگان حمید
را تصرف و تأمین مينماید.
( )1نیروی هوایي نقاط تدارکاتي و ستونهای متراکم دشمن را منهدم و توان تعرضي دشمن در
منطقه را سلب و در حین تک یگانهای حملهور را پشتیباني نماید.
پ -زیر امر و جدا شده :برابر سازمان رزمي
 -2مأموریت:
تیپ  2دزفول در ساعت (س) روز (ر) به عبور از خط تیپهای  3و  1لشكر  30کمک نموده و از مواضع
خود تا وصول تیپهای  3و  1به خط کرخه کور پدافند مينماید و آماده ميشود بنا به دستور تیپ  3را
دنبال و یا هدف (ب) را تصرف و خط کرکس را تأمین نمایید.
 -1اجرا:
الف -تدبیر عملیات (پیوست ب کالک عملیات)
( )3مانور عملیات در  2مرحله اجرا ميگردد.
مرحله یكم :تیپ با گردانهای در خط به ترتیب از چپ به راست (گروهان یكم گردان ؟؟؟ گروه
رزمي  – 399گروه رزمي  207گروه رزمي  )220به عبور از خط تیپهای  3و  1لشكر  30کمک
نموده جناح راست لشكر از سوسنگرد به هویزه را مراقبت و تا وصول تیپهای مذکور به رودخانه
کرخه کور از منطقه پدافند مينماید.
مرحله دوم :تیپ با گروه رزمي  207 ،220و  302آماده ميشود بنا به دستور هر یک از
مأموریتهای زیر را اجرا نماید.
 با  1گردان به ترتیب  302 ،220و  207تیپ  3را دنبال و پشتیباني مينماید. منطقه تجمع خود را در شمال شرقي هویزه اشغال و تک را به منظور تصرف هدف (ب)اجرا و خط کرکس را تأمین مينماید.
 با مستقر نمودن گروه رزمي  302در آبادی یزدنو تأمین شمالي هویزه و عقب لشكر راپوشش مينماید.
( )2آتش :آتش تهیه به مدت  32دقیقه از (-32س) تا (س) اجرا ميشود.
تقدم آتش با تیپ  1ميباشد( .پیوست پ طرح آتش پشتیباني)
آتش پشتیباني هوایي در خارج از خط بمب به مدت  2دقیقه روی مناطق تدارکاتي و مواضع
احتیاط دشمن اجرا ميگردد.
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ب -گروه رزمي  220تانک
( )3گروهان سوم گردان  302را زیر امر بگیرید.
( )2به عبور از خط تیپ  3کمک نموده و تا وصول تیپ  3به کرخه کور از منطقه خود پدافند کنید.
( )1جاده سوسنگرد هویزه را تا  2کیلومتری جنوب آبادی معهاریه پوشش نمایید.
( )9آماده باشید بنا به دستور جلوداری ستون تیپ را به عهده گرفته و تیپ  3لشكر  30را دنبال و
پشتیباني نمایید.
( )2آماده باشید بنا به دستور منطقه تجمع خود را در شمال شرقي هویزه اشغال نماید.
( ) 0پس از اشغال منطقه تجمع آماده باشید در جناح راست تیپ به سمت مشرق پیشروی نموده
هدف (ب )3را تصرف و تأمین نمایید.
ت -گروه رزمي 302
( )3گروهان  3گردان را زیر امر گردان  207قرار دهید.
( )2گروهان  1گردان را زیر امر گردان  220قرار دهید.
( )1گروهان  2گردان  207تانک را زیر امر بگیرید.
( )9با استقرار قرارگاه گردان در عقابیه تأمین جاده هویزه سوسنگرد را از هویزه تا  2کیلومتری
جنوب آبادی ساریه برقرار نمایید.
( )2آماده باشید بنا به دستور سپس از گردان  207تیپ  3را دنبال و پشتیباني نمایید.
( )0آماده باشید بنا به دستور در آبادی یزدنو مستقر و قسمت شمال هویزه و عقب لشكر را تأمین کنید.
( )7آماده باشید به هنگام تصرف هدف (ب) احتیاط تیپ را تشكیل و گروه رزمي  202را دنبال نمایید.
ث -گروه رزمي  - 399گروهان یكم گردان 300
( ) 3گروهان رها شده را زیر امر بگیرید و در پشت گردان در احتیاط قرار دهید .استفاده از این یگان
فقط به دستور تیپ خواهد بود.
( )2به پدافند خود تا وصول تیپ  3و  1به شمال کرخه کور ادامه دهید و آماده باشید بنا به دستور
زیر امر تیپ  2رها شده و مأموریتهای واگذاری را اجرا نمایید.
ج -توپخانه – گردان  120توپخانه  322مم
( )3عمل کلي تقویت گردان  123در هنگام عبور از خط تیپ  1تا وصول تیپ  1به کرخه کور.
( )2کمک مستقیم تیپ  2دزفول به هنگام درگیری.
( )1آماده باشید در حوالي منطقه تجمع در شمال شرقي هویزه مستقر و پیشروی یگانهای تیپ را
تا تصرف هدف (ب) با آتش پشتیباني کنید.
( )9آتشبار کاتیوشا عمل کلي
( )2آتشبار  310عمل کلي

طرحها و دستورات عملیاتي 391/
( 2 )0آتشبار  372عمل کلي
چ -گروهان  2مهندس گردان 923
( )3یک گروه مینیاب به گردانهای  207و  220اعزام کنید.
( )2آماده باشید بنا به دستور گروه رزمي  220را دنبال کنید.
ح -دستورات همآهنگي
( )3ساعت (س) روز (ر) بنا به دستور قرارگاه عملیاتي لشكر مستند به قرارگاه تاکتیكي نیروی
زمیني تعیین و ابالغ ميگردد.
( )2خط عزیمت تیپهای  3و  1خط تماس تیپ  2با نیروهای دشمن خواهد بود.
( )1به محض وصول طرح از منطقه مأموریتهای داده شده شناسایي و طرحریزی نمایید.
( )9در هنگام حرکت فاصله تانکها و نفربرها حداقل  300متر باشد.
( )2هرگونه تغییرات در این طرح با دستور جزء به جزء ابالغ ميگردد.
( )0غافلگیری و سرعت عمل در طرحریزی و اجرا مورد توجه مخصوص کلیه ردههای فرماندهي
باشد.
( ) 7در تمام مراحل عملیات انضباط آتش را رعایت نموده سعي شود با هرگلوله یكي از ادوات دشمن
نابود گردد.
( )9چون احتمال مینگذاری در مواضع دشمن ميباشد در حین تصرف مواضع به این نكته توجه
دقیق مبذول گردد.
( )3با استفاده از زمان موجود شناسایي تا رده گروه – دسته و در صورت امكان تا رانندگان به عمل آید.
( )30وصول به خط خیزها را گزارش نمایید.
 -1پشتیبانی خدمات رزمی – پیوست ت پشتیباني خدمات رزمي
 -1فرماندهی و مخابرات:
الف -مخابرات – پیوست ت مخابرات
( )3از ساعت (-29س) سكوت رادیویي اف-ام در کلیه شبكهها به شدت اجرا گردد.
( ) 2در مكالمات تلفني و حضوری حداکثر تأمین رعایت شود و از مطرح کردن چگونگي طرح برای
افراد غیر مسئول قویاً خودداری گردد.
( )1از ساعت (-29س) کلید رمز جدید برای ارتباط رمزی اجرا ميگردد.
( )9در مكالمات شبكه اف-ام در حین اجرای حمله از ذکر اسم نقاط ،شهرها ،آبادیها ،رودخانهها،
شماره گردانها ،مشخصات فرماندهان خودداری و برای این اسامي از کد استفاده شود.
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ب -فرماندهي
( )3پاسگاه فرماندهي تیپ در حمیدیه مستقر ميباشد و گروه فرماندهي در هنگام عبور از خط و
تک تیپهای  3و  1در گلبهار ( )92-97و در هنگام تغییر مكان گروه رزمي  220را دنبال خواهد کرد.
( )2پاسگاه فرماندهي گردانها حتيالمقدور در خط مقدم یگانها باشد.
( )1پاسگاه فرماندهي لشكر  30در حوالي پادگان دشت آزادگان و گروه فرماندهي از شروع عملیات
به دنبال تیپ  3خواهد بود.
ف تیپ  2لشكر  :32سرهنگ شهبازی
رسید اطالع دهید.
پیوستها:

گیرندگان:

الف -اطالعات

 -3ف لشكر  30زرهي

ب -کالک عملیات

 -2ف لشكر  32زرهي

پ -طرح پشتیباني آتش (حذف شده)

 -1ف گردان  220تانک

ت -اداری و پشتیباني خدمات رزمي

 -9ف گردان  207تانک

ث -مخابرات

 -2ف گردان  302مكانیزه
 -0ف گردان مهندس
 -7ف گردان  120توپخانه

طرحها و دستورات عملیاتي 392/
نسخه از نسخه
تیپ  1زرهي همدان
حمیدیه خوزستان
 9دیماه 23
ل – م 20
در دستورات شفاهي تغییری داده نشده است.

طرح عملیاتی نصرت
 33ب س

مدرک:

23/30/31 3320

 -3طرح عملیاتي فاتح لشكر  30زرهي
 -2نقشه  3:20000منطقه سوسنگرد
سازمان رزمی
گروه رزمي  329مكانیزه

گروه رزمي  227تانک

گردان  329مكانیزه ()-

گردان  227تانک ()-

 3گروهان تانک از گردان  229تانک

یک گروهان پیاده مكانیزه از گردان 329

گروهان یكم گردان  227تانک

گروه رزمي  229تانک

عدههای تیپ

گردان  229تانک ()-

قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ

یک گروهان پیاده مكانیزه از گردان  329مكانیزه

گروهان دوم گردان  222سوار زرهي
گردان  192توپخانه  322مم خ ک (ک م)
آتشبار  1گردان  172پدافند هوایي
گروهان  1گردان  991مهندس (پ-م)
گروهان  1بهداری
گروهان  1نگهداری
دسته  1جلویي مخ
دسته  1دژبان
رسد  1آماد و ترابری
 -4وضعیت:
الف -نیروهای دشمن (پیوست الف اطالعات)
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ب -نیروهای خودی
( ) 3نیروی زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران با عناصری از لشكرهای  32و  30زرهي در منطقه
اهواز مبادرت به تک نموده پادگان حمید را در جنوب اهواز تصرف و بنا به دستور تک را به سمت جنوب
ادامه ميدهد.
( ) 2نیروی هوایي ارتش جمهوری اسالمي ایران نقاط تدارکاتي و ستونهای متراکم دشمن را منهدم
و توان تعرضي دشمن را سلب و در حین تک یگانهای حملهور را پشتیباني مينماید.
( )1لشكر  32زرهي در منطقه اهللاکبر پدافند نموده و با اجرای تکهای محدود محلي در منطقه دب
حردان به محض وصول لشكر  30زرهي به کرانه شمالي رودخانه کرخه کور از رودخانه کارون عبور
نموده ،پادگان حمید را تصرف و تأمین مينماید.
( )9لشكر  30زرهي از ساعت (س) روز (ر) با  2تیپ در خط تک نموده و کرانه شمالي رودخانه
کرخه کور را تصرف و تأمین و بنا به دستور از کرخه کور عبور نموده و تک را به منظور انهدام دشمن و
تصرف پادگان حمید ادامه ميدهد.
پ -زیر امر و جدا شده
( )3زیر امر :گروهان  2گردان  222سوار زرهي زیر امر تیپ 1
( )2جدا شده :ندارد.
ت -فرضیات
( )3تغییرات وضع جوی و بارندگيهای محلي و فصلي به حدی نخواهد بود که اجرای این طرح را
غیر ممكن سازد.
( )2تا خاتمه اجرای این طرح نیروهای دشمن تعرض گستردهای نكرده و تغییرات عمدهای در وضع
کنوني جبههها نسبت به وضع موجود ایجاد نخواهد شد.
( ) 1در صورت تغییر ناگهاني وضعیت جوی در حین اجرای طرح عدم امكان پشتیباني هوایي مانع
مهمي در اجرای عملیات نخواهد بود.
 -2مأموریت:
تیپ  1زرهي در ساعت (س) روز (ر) پس از عبور از خط یگانهای لشكر  32در محور آبي و بنفش تک
نموده نیروهای دشمن را در منطقه نابود کرده و کرانه شمالي کرخه کور را تصرف و تأمین مينماید و آماده
مي گردد بنا به دستور از کرخه کور عبور نموده و هدف شیر و پلنگ را تصرف و خط خیز کرکس را تأمین
نماید.

طرحها و دستورات عملیاتي 397/
 -1اجرا:
الف -تدبیر عملیات (پیوست ب کالک عملیات)
( )3مانور :تیپ با  2گروه رزمي در خط گروه رزمي گردان  237تانک به چپ (شرق) تالش اصلي و
گروه رزمي  229به راست (غرب) تالش پشتیباني و گروه رزمي  329در احتیاط با عبور از خط یگانهای
لشكر  32تک مينماید.
( )2آتش تهیه به مدت  32دقیقه از ساعت (-32س) الي ساعت (س) اجرا ميشود .تقدم آتش با
گروه  227تانک و سپس بنا به درخواست خواهد بود( .پیوست پ طرح آتش پشتیباني)
ب -گروه رزمي گردان  227تانک
( )3یک گروهان پیاده مكانیزه از گردان  329را زیر امر بگیرید.
( )2گروهان یكم تانک را زیر امر گردان  329قرار دهید.
( )1در ساعت (س) روز (ر) با عبور از خط یگانهای لشكر  32زرهي تک نموده و نیروهای دشمن را
در منطقه منهدم و هدف ب را تصرف و کرانه شمالي کرخه کور را تأمین نمایید.
( )9آماده باشید بنا به دستور از کرخه کور عبور نموده تک را به سمت هدف شیر ادامه دهید.
( )2با گروهان  2سوار زرهي (یگان سمت چپ خود) همآهنگي الزم را انجام دهید.
پ -گروه رزمي  239تانک
( )3یک گروهان پیاده مكانیزه از گردان  329را زیر امر بگیرید.
( )2یک گروهان تانک ( 9تانكي) را زیر امر گردان  329قرار دهید.
( )1در ساعت (س) روز (ر) با عبور از خط یگانهای لشكر  32تک نموده و نیروهای دشمن را در
منطقه منهدم و هدف الف را تصرف و کرانه شمالي کرخه کور را تأمین نمایید.
( )9آماده باشید بنا به دستور از کرخه کور عبور نموده تک را به سمت هدف پلنگ ادامه دهید.
ت -گروهان  2گردان  222سوار زرهي
( )3هرگونه همآهنگي الزم را گروه رزمي  227تانک انجام و حرکات خود را با آن تطبیق نمایید.
( )2جناح چپ گروه رزمي  227تانک را پوشش و تأمین نمایید.
ث -گروهان  1گردان  990مهندس
( )3در پشتیباني مستقیم یگانهای در خط.
( )2مسیر پیشروی یگانها را از مواضع و میادین مین پاک نمایید( .تقدم با گروه رزمي  227تانک)
( 7 )1دستگاه پل تي.ام.ام را از گردان  329زیر امر بگیرید.
( )9یگانهای در خط را دنبال کنید.
( )2آماده باشید بنا به دستور محل عبور یگانها را پلگذاری کنید (تقدم با گروه رزمي  227تانک)
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ج -گردان  192ت  322مم خ ک (ک م)
( )3از ساعت (-32س) تا س به مدت  32دقیقه آتش تهیه اجرا نمایید.
( )2یگانهای در خط را بنا به درخواست پشتیباني کنید (تقدم آتش با گروه رزمي  227تانک)
چ -آتشبار  1گردان  172پدافند هوایي ()-
تأمین هوایي پاسگاه فرماندهي تیپ را برقرار کنید.
ح -گروه رزمي  329پیاده مكانیزه (احتیاط)
( )3به هر کدام از یگانهای در خط یک گروهان پیاده مكانیزه مأمور کنید.
( )2گروهان  2گردان  239تانک را زیر امر بگیرید.
( )1گروهان یكم ( )-را زیر امر گروه رزمي  227تانک زیر امر بگیرید.
( )9احتیاط تیپ را تشكیل و گروه رزمي  227تانک را دنبال کنید.
( ) 2آماده باشید بنا به دستور در منطقه هر یک از یگانهای در خط به کار روید (تقدم یک در
منطقه گردان )227
( )0آماده باشید در سمت چپ گروه رزمي  227تانک به کار روید.
( )7دستگاه پل تي.ام.ام را زیر امر گروهان مهندس قرار دهید.
خ -دسته  1گروهان دژبان لشكر
( )3نقطه جمعآوری زندانیان جنگي را برقرار و طبق دستور نقاط کنترل عبور را دائر نمایید.
د -دستورات همآهنگي
( )3ساعت (س) روز (ر) متعاقباً ابالغ خواهد شد.
( )2خط عزیمت خط تماس یگانهای تیپ  2لشكر  32ميباشد.
( )1این طرح به محض وصول برای طرحریزی معتبر و بنا به دستور قابل اجرا است.
( )9یگانهای عملیات شناسایي خود را از منطقه مربوطه معمول دارند.
( )2فاصله تانکها و نفربرها در حین تک حداقل  300متر خواهد بود.
( )0از پلهای تي.ام.ام در عبور از رودخانه کرخه کور حداکثر استفاده به عمل خواهد آمد.
( )7غافلگیری و سرعت عمل در طرحریزی و اجرا مورد توجه مخصوص کلیه ردههای فرماندهي باشد.
( ) 9در تمام مراحل عملیات انضباط آتش را رعایت نموده و سعي شود با هر گلوله یكي از ادوات
زرهي دشمن نابود گردد.
( )3از روش های آتش و حرکت و استفاده صحیح از زمین دیدباني و تیراندازی و ایجاد روح تعرضي و
شجاعت و استف اده از قدرت آتش تانک ،در پشتیباني پیاده نظام هنگام برخورد به مواضع ضد تانک
دشمن تأکید ميگردد.

طرحها و دستورات عملیاتي 393/
( )30چون احتمال مینگذاری در مواضع دشمن ميباشد ،در حین تصرف مواضع این نكته توجه
خاصي مبذول گردد.
( )33با حداکثر استفاده از زمان شناسایيهای خود را تا رده فرمانده گروه و دسته و در صورت امكان
رانندگان به عمل آورید.
( )32یگانهای مقدم از صورتبندیهای مثلث استفاده نمایند.
( )31وصول به خطوط خیز را گزارش کنید.
( )39سمت حرکت خود را حفظ کنید.
 -1دستورات اداري و لجستیكی (به پیوست ت مراجعه شود)
 -1فرماندهی و مخابرات:
الف -مخابرات (پیوست ث مخابرات)
( )3از ساعت (-29س) سكوت رادیویي اف-ام در کلیه شبكهها به شدت اجرا گردد.
( ) 2در مكالمات لفظي و حضوری حداکثر تأمین رعایت شود و از مطرح کردن چگونگي طرح برای
اشخاص غیر مسئول قویاً جلوگیری شود.
( )1از ساعت (-29س) کلید رمز جدید برای ارتباط آ-ام اجرا ميگردد.
( )9در مكالمات شبكه اف -ام در حین اجرای تک از ذکر اسم نقاط و شهرها و آبادیها و رودخانهها و
گردانها و مشخصات فرماندهان خودداری و برای این اسامي از کد استفاده ميشود.
ب -فرماندهي
( )3یگانها محل ابتدایي پایگاه فرماندهي خود را در طرحها به منظور تغییر مكان آن را به محض
آغاز به قرارگاه تیپ گزارش نمایید.
( )2فرماندهان تا رده فرمانده گردان داخل حتيالمقدور در خط مقدم یگانهای مربوطه قرار گیرند و
با ارائه شجاعت و شهامت و کنترل بصری رهبری و فرماندهي یگان مربوطه را به نحو مطلوب اعمال
نمایند.
( )1پاسگاه فرماندهي تیپ در حوالي جاللیه مستقر و گروه فرماندهي در شروع عملیات به دنبال
گروه رزمي  227حرکت خواهد کرد.
ف تیپ  :1سرهنگ ستاد جوادی
رسید اطالع دهید.
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گیرندگان الف
پیوستها:
الف -اطالعات
ب -کالک عملیاتي
پ -طرح اداری و لجستیكي
ت -طرح آتش پشتیباني
ث -مخابرات

طرحها و دستورات عملیاتي 333/

دستور جزء به جزء شماره 4
از تیپ  1زرهي (ر )1 -
مدرک :نقشه  3:20000منطقه
طرح عملیاتی نصرت
 -4تغییرات سازمان رزمی :در سازمان رزمي تغییری داده نشده است.
 -2مأموریت :به پیوست الف کالک عملیات .تیپ  1زرهي با  2گروه رزمي در خط گروه رزمي  229تانک به
چپ (شرق) تک اصلي و گروه رزمي  227به راست (غرب) برابر کالک عملیات تک مينمایند.
الف -گروه رزمي  229تانک در ساعت (س) روز (ر) از یگانهای تیپ  2لشكر  32عبور از خط نموده
دشمن را در منطقه منهدم و کرانه شمالي کرخه کور را تأمین نمایید و آماده باشید بنا به دستور از کرخه کور
عبور نموده تک را به منظور تصرف پادگان حمید به شرق ادامه دهید.
ب -گروه رزمي  227تانک در ساعت (س) روز (ر) از یگانهای تیپ  2لشكر  32عبور از خط نموده
دشمن را در منطقه منهدم و کرانه شمالي کرخه کور را تأمین نمایند .آماده باشید بنا به دستور از کرخه کور
عبور نموده و تک را به منظور تصرف پادگان حمید به شرق ادامه دهید.
پ -گروهان  2سوار زرهي
تأمین جناح چپ گروه رزمي  229تانک را برقرار نمایند.
ت -گروهان  1گردان  990مهندسي
( 7 )3دستگاه پل های تي.ام.ام را زیر امر بگیرید و آماده باشید بنا به دستور از روی کرخه کور پل-
گذاری کنید.
( )2به دنبال گروه رزمي  227تانک حرکت نمایید.
( )1تیمهای مینروب را سازمان داده و بنا به دستور وارد عمل شوید.
ث -آتشبار پدافند هوایي:
ابتدا در محل مناسبي از یگانهای عبور شونده گروه رزمي  227مستقر و هم زمان با حرکت یگانهای در
خط با خیزهای متناوب حرکت و تأمین هوایي یگانهای در خط را برقرار کنید.
ج -گردان  192توپخانه  322مم خ ک – ک م
 یگانهای در خط را بنا به درخواست پشتیباني کنید .تقدم آتش با گروه رزمي  229تانک.چ -گروه رزمي ( 329مک احتیاط)
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( )3گروه رزمي  229تانک را دنبال کنید.
( )2آماده باشید بنا به دستور در منطقه هر یک از یگانهای در خط به کار روید.
( )1آماده باشید در سمت چپ گروه رزمي  229تانک به کار روید.
ح -خط عزیمت خط تمامي یگانهای تیپ  2لشكر  32زرهي با دشمن ميباشد.
ف تیپ  1زرهي :سرهنگ ستاد جوادی
معتبر است ر-ر  :1سرگرد زرهي شهرگان
رسید اطالع دهید.
پیوستها:
پیوست الف :کالک عملیات
گیرندگان:
 -3ف لشكر  30زرهي جهت استحضار
 -2ف گردانهای  ،329 ،227 ،229سوار زرهي ،گروهان مهندس ،آتشبار پدافند هوایي گردان توپخانه
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نسخه از نسخه
رکن  1لشكر  30زرهي
خوزستان
حمیدیه
 29دیماه 23
س – ل 39

دستور عملیاتی (پدافندي) شماره 9
 -3مدرک :نقشه  3:20000سوسنگرد
 -2دستور شماره  391سیار نزاجا
سازمان رزمی
تیپ  3زرهي
گردان  392مک
گردان  203تانک
گردان  220تانک
گروهان  2گردان  233تانک
گردان  123ت ک م
گروهان  3مهندسي پ م
آتشبار پدافند هوایي
دسته جلویي مخابرات
دسته  3دژبان
تیپ توپخانه لشكری
ارکان و آتشبار ارکان توپخانه
گردان  139توپخانه  322مم
آتشبار سوم کاتیوشا
آتشبار سوم گردان  110ت  310مم
آتشبار سوم گردان  199ت  372مم خ ک
آتشبار سوم گردان  197ت  372مم خ ک
پشتیباني لشكر
ارکان و گروهان ارکان پشتیباني لشكر
گردان  203بهداری ()-
گردان  202نگهداری ()-
گردان  201آماد و ترابری ()-

تیپ  2لشكر 32
گردان  302مک
گروه رزمي  399پیاده
یک گروهان از گردان  300مک
گردان  207تانک
گردان  220تانک
گردان  120ت ک م
آتشبار پدافند هوایي
گروهان مهندسي
عدههای لشكر
قرارگاه و گروهان قرارگاه لشكر
تیپ  1زرهي
گردان  222سوار زرهي
گردان  972مخ ()-
گردان  990مهن ()-
گروهان دژبان ()-
احتیاط لشكر
گروه رزمي )-( 233
یک گروهان تانک شامل  32دستگاه ام97-
یک گروهان پیاده
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 -4وضعیت:
الف -نیروهای دشمن (به خالصههای اطالعاتي مراجعه شود)
ب -خودی:
( ) 3نیروی زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران در منطقه خوزستان پدافند نموده نیروهای دشمن را
در منطقه نابود مينماید.
( )2لشكر  32زرهي در منطقه مربوطه پدافند مينماید.
( ) 1نیروی هوایي جمهوری اسالمي ایران در پشتیباني از یگانهای زمیني عملیات شناسایي و
پشتیباني را در صورت مساعد بودن هوا اجرا مينماید.
( )9هوانیروز منطقه اهواز یگانهای زمیني را پشتیباني مينماید.
( )2آتشبارهای توپخانه از گروه  33و  22و  11یگانهای مانوری را پشتیباني مينماید.
( ) 0نیروهای بسیج آقای دکتر چمران با اجرای عملیات ایذایي و نفوذ در مناطق اشغالي دشمن
ضربات مهلک به یگانهای دشمن وارد ميآورند.
پ -زیر امر و جدا شده (به سازمان رزمي مراجعه شود)
 -2مأموریت:
لشكر  30زرهي از ساعت  3700روز  21دیماه در جنوب محور سوسنگرد حمیدیه از رودخانه مالكیه تا
حوالي گلبهار در مشرق به منظور جلوگیری از پیشروی دشمن و حفظ محور هویزه سوسنگرد حمیدیه به
پدافند ادامه ميدهد.
 -1اجرا:
الف -تدبیر عملیات (پیوست الف کالک عملیاتي)
( )3مانور :لشكر با  2تیپ در خط ،تیپ  2لشكر  32در مشرق از مختصات ( )90-93تا (،)10-97
تیپ  3در وسط از مختصات ( )10-97تا ( )11-33000و گردان  222سوار زرهي در مغرب از مختصات
( )12-33تا جنوب ساریه (رودخانه مالكیه) به منظور آزاد نگاه داشتن محور سوسنگرد حمیدیه هویزه
پدافند مينماید.
( )2آتش :آتشهای پشتیباني در تمام مدت بنا به درخواست اجرا ميشود .تقدم آتش با گردان 222
سوار زرهي ميباشد.
ب -تیپ :3
( )3در منطقه مربوطه پدافند نمایید.
( )2سعي شود به منطقه پدافندی عمق داده شود و روزانه حداقل  100متر به جلو پیشروی نمایید.
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( )1جناح چپ خود را با لجمن تیپ  2تطبیق و همآهنگ نمایید.
( )9تماس فیزیكي خود را با گردان  222سوار زرهي برقرار سازید.
پ -تیپ :2
( )3در منطقه مربوطه پدافند نمایید.
( )2سعي شود به منطقه پدافندی عمق داده شود و روزانه حداقل  200متر به جلو پیشروی نمایید.
ت -گردان  222سوار زرهي
( )3حداقل خط مقدم دفاعي را در جنوب آبادی ساریه انتخاب و تحكیم نمایید.
( )2با اجرای شناسایيهای مداوم با رزم و آتش در محور سوسنگرد هویزه این محور را از قطعي
دشمن خارج نمایید.
( )1با جلو بردن تدریجي خط دفاعي به سمت جنوب در حدود امكانات خط دفاعي را در جاده هویزه
سوسنگرد به سمت هویزه متمایل نمایید.
ث -توپخانه لشكری
( )3توپخانه صحرایي
(الف) گردان  123کمک مستقیم تیپ  3و بنا به درخواست گردان  222را پشتیباني نمایید.
(ب) گردان  120کمک مستقیم تیپ 2
(پ) یک آتشبار از گردان  192در پشتیباني گردان  222سوار زرهي
(ت) گردان  139عمل کلي تقویت گردان 123
(ث) گردان  192عمل کلي تقویت گردان 120
(ج) آتشبار سوم گردان  102کاتیوشا عمل کلي
(چ) آتشبار سوم گردان  111ت  310مم عمل کلي
(ح) آتشبار سوم گردان  199ت  372مم عمل کلي
(خ) آتشبار دوم گردان  197ت  372مم عمل کلي
( )2توپخانه پدافند هوایي( :پیوست ت طرح پدافند هوایي)
(الف) گردان  172پ هـ تیپ  3و گردان  – 222توپخانه لشكری و قرارگاه لشكر را با یک
آتشبار پشتیباني نمایید.
(ب) تیپ  2لشكر  32آتشبار پدافند هوایي زیر امر
ج -گردان  990مهندس ()-
تیپ  3را با یک گروهان پشتیباني نمایید.
چ -گروه رزمي  )-( 233احتیاط لشكر
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آماده باشید بنا به دستور در هر یک از مناطق یگانهای در خط وارد عمل شوید .تقدم به کار رفتن
در گردان  222سوار زرهي.
ح -دستورات همآهنگي:
( )3با اجرای شناسایي با رزم و با آتش مواضع دشمن را مشخص و حداکثر تلفات را وارد سازید.
( ) 2در صورت نزدیک شدن عناصر سبک دشمن به مواضع پدافندی با اجرای پاتک محلي تک
دشمن را خنثي سازید.
( )1تماس خود را با یگانهای همجوار حفظ نمایید.
( ) 9سعي شود در خط مقدم پدافندی پرسنل پیاده به آرپيجي  7و تفنگ  300و موشک تاو و
نفربرهای پي-ام-پي  3مستقر گردد.
( )2تیم های گشتي شناسایي و رزمي روزانه جهت کسب اطالعات از دشمن مجهز به ؟؟؟ سبک و
آرپيجي  7به جلو اعزام گردند و تماس تیم مزبور با یگان اصلي در تمام مراحل عملیات حفظ گردد.
( )0هر تیپ با همكاری گروهان مهندسي در منطقه مربوطه در مسافت مناسب در جلو به میدان
مین مبادرت نماید( .پیوست پ طرح موانع)
( )7یگانهای عمده (تیپ  3و  2و گردان سوار زرهي) در خط در مورد تماس بيسیمي یگان زیر امر
خود با واحد همجوار اقدام نمایند.
( ) 9با استفاده پرسنل غیر نظامي از بسیج دکتر چمران و ترکیب کردن آن با پرسنل نظامي جهت
اعزام به خط مقدم و نسبت به تشكیل تیمهای چریكي اقدام نمایند.
 -1اداري و لجستیكی :حذف شده است.
 -1فرماندهی و مخابرات:
الف -مخابرات :به دستور کار مخابرات مراجعه شود.
ب -فرماندهي :محل پاسگاه فرماندهي به طور ثابت در مختصات  03-33یدکي در  22-30و در تمام
مدت به طور متحرک همراه یگانهای در خط ميباشد.
ف لشكر  30زرهي سرهنگ ستاد سیروس لطفي
پیوستها:
الف -کالک گسترش یگانها.
ب -دستورالعمل ایجاد میدان مین.
پ -پدافند هوایي.
گیرندگان:
ف ق ت نزاجا جهت استحضار
ف تیپ  3و  2و  – 1گردان  222سوار زرهي – گردان  – 233ت ل – گد مخ – گد مهن
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پیوست الف :كالك عملیاتی به دستور عملیاتی شماره 9
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جدول تلفات پرسنلی نیروهاي خودي و دشمن در عملیات كرخه كور
نیروهاي دشمن

نیروهاي خودي
مشخصات

شهید

مجروح

مفقود

اسیر

افسر

30

20

-

3

درجهدار

09

397

9

1

سرباز

00

319

9

3

غیر

2

-

-

-

کشته

زخمي

اسیر

نظامي
جمع

412

144

42

1

211

2411

211

توضیحات:
 -3تلفات خودی ذکر شده فقط مربوط به یگانهای نزاجا مـيباشـد .اطالعـات سـایر نیروهـا میسـر
نگردید.
 -2تعداد آمار کشتهها و زخميهای دشمن به صورت تقریبي ميباشد.

قسمت چهارم
پیامها  ،دستورات و هدایت عملیات

333
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پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 203/
از :لشكر 30

«آني  -آني»

به :تیپ  3و  2و  1و گد مخ و گد  990مهن و توپخانه لشكری

شماره3737 :
تاریخ23/3/27 :

آگهي به ق ت نزاجا
دستور آگهي
لشكر بنا به دستور به منطقه اهواز حرکت مي نماید .فرماندهان مشروحه زیر جهت شناسایي از منطقه
رأس ساعت  0700روز  3/29جاری در قرارگاه لشكر حضور یابند .ضمناً نیازمندی ترابری یگانها را به رکـن
چهارم لشكر گزارش نمایند.
سرهنگ هوشیار – سرهنگ دوم محبوبي – سرهنگ دوم رضایي فرمانده پشتیباني لشـكر – فرمانـده
گردان  – 990ف گردان مخابرات سروان اقبالي – سرگرد شهرگان – سرگرد عباس ف قرارگاه لشكر
ف لشكر 30
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پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 201/
نسخه

از

نسخه

صفحه  3از  2صفحه
قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب
دزفول
م – ن – 23

گزارش نوبهاي اطالعاتی شماره 22
مدت دوره از ساعت  3200روز  23/3/29الي  32روز 23/3/23
مدرک :نقشههای  3:20000خوزستان سری کا 721
توجه :ده روز پس از انتشار معدوم شود.
 -4وضعیت كلی دشمن
الف -دزفول :در خطوط تماس تغییری حاصل نشده .تبادل تیراندازی توپخانه روی یكدیگر و تیراندازی
دشمن روی مناطق مسكوني شهر دزفول به طور ایذایي ادامه داشته است.
ب -سوسنگرد  :مبادله آتش توپخانه روی مواضع طرفین ادامه داشته و دشمن اقدام به اجرای آتش روی
مناطق مختلف شهر سوسنگرد به طور متناوب نموده است.
پ -اهواز  :توپخانه دشمن مناطق مسكوني شهر اهواز و مواضع یگانهای خودی را به طور ایذایي مورد
هدف قرار داده است.
ت -اروند :وضعیت دشمن در شمال شرقي بهمنشیر ،مارد ،دارخوین تغییری حاصل نگردیده است.
 -2فعالیتهاي دشمن
الف -زمیني
( )3زرهي و مكانیزه
 دیدبان ها و عناصر پیاده زرهي دشمن در منطقه جنوب غربي زعن و شمال شرقي انگوش بهسمت نیروهای خودی پیشروی که وسیله آتش توپخانه به عقب رانده شدهاند.
 به گزارش دیدبانهای مستقر در تپه سپتون در ساعت  0310روز  23/2/23تعدادی از تانک-های دشمن زیر پوشش آتش توپخانه خود به صورت تاکتیكي در  2سمت یكي به طرف ارتفاعات
شاوریه و قسمت دیگر به سمت شرق در حال پیشروی بوده و همزمان با پیشروی یگانهای مزبور
محل دیدبانهای زیر آتش توپخان ه قرار گرفته است که با اجرای آتش شدید توپخانه خودی حرکات
دشمن متوقف و به محل اولیه مراجعت نمودند.
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نظریه :حرکات مزبور احتماالً به منظور تعویض یگانهای در خط بوده است.
( )2پیاده
 ارتش عراق جهت پیشگیری از عملیات شبانه نیروهای ایراني و حمالت متقابل در شبها بهکلیه یگانهای زرهي و توپخانه مستقر در جبهههای مختلف یگانهایي از تیپهای مكانیزه و کماندو
و به عنوان تقویت اعزام داشته است .یگانهای مذکور ضمن همكاری با خدمه تانکها و توپها و
حفاظت از تجهیزات در مقابل دستبرد عناصر خودی مأموریت ضربه زدن به نیروهای ایراني را در
شبها نیز عهدهدار شدهاند.
( )1توپخانه و پدافند هوایي
(الف) توپخانه
 در ساعت  2000روز  23/3/29دشمن با توپخانه کالیبر سنگین شهر دزفول را هدف قرارداد که در نتیجه  2نفر غیر نظامي شهید و  9نفر زخمي شدند.
 از ساعت  3310روز  23/3/29نقاط مسكوني شهر اهواز زیر آتش توپخانه دشمن قرارگرفت.
 تیراندازی توپخانه دشمن روی مواضع یگانهای خودی مستقر در اطراف کرخه در طولمدت دوره به طور پراکنده ادامه داشته است.
(ب) پدافند هوایي
 فرماندهي عملیات ارتش عراق در منطقه جنوب در مورد  23/3/29به واحدهای توپخانهعراق مستقر در روی آبادان و خسروآباد دستور داده است که به منظور مختل نمودن پرواز و
فرود آمدن هلي کوپترهای ایراني در پایگاه خسروآباد یک خط آتش موقت ایجاد گردد که در
اوقات مختلف از مواضع موقت منطقه را زیر آتش مداوم خود قرار دهند.
( )9مهندسي
 نیروهای عراقي در قسمت پاسگاه حمید مشغول تهیه سنگر با استفاده از تراورسهای راهآهنهستند.
 دشمن به وسیله چند دستگاه گریدر در اطراف کرخه مشغول تهیه استحكامات ميباشد. یک یگان از تیپ  19دشمن مستقر در غرب کرخه در تاریخ  23/3/29تعداد  3200کیسه شنو مواد استحكاماتي از قرارگاه لشكر  3درخواست نموده است.
( )2لجستیكي:
تعدادی از تریلرها و خودروهای چرخدار دشمن دیده شده که از بستان به سمت سوسنگرد در
حرکت بودهاند.
( )0اداری
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ب -هوایي
 نیروی هوایي عراق پروازهای شبانه ای با هواپیماهای مختلف در ارتفاع کم بر فراز شهرهای مختلفعراق انجام مي دهد .احتمال دارد که این پروازها به منظور تمرین بوده تا خلبانان عراقي بتوانند خود را
جهت حمالت هوایي شبانه بر فراز شهرهای ایران آماده نمایند.
 -1ترتیب نیرو
الف -ترکیب
 نیروی دریایي عراق عالوه بر تیپهای  7و  22دریایي دارای یک گردان ویژه تكاوران دریایي باشماره  399و یک گردان پاسداری با شماره  22و گردان  22دفاع واجبات نیز ميباشد.
ب -گسترش
در غرب تپه های رادار بین رادار و دوسلق منطقه تجمع یک یگان به استعداد تقریبي یک گردان
تانک و یک گردان مكانیزه ميباشد که خارج از سنگر در مناطق پراکنده ميباشند.
پ -استعداد
( )3تلفات و ضایعات
 در روز  23/3/29تلفات و ضایعات مشروحه زیر در منطقه دزفول به دشمن وارد گردید:تلفات :کشته  2نفر ،زخمي  32نفر
ضایعات شامل :تانک  2دستگاه – خودرو یک دستگاه – مهمات  0جعبه – خمپاره  00مم
– چادر انبار یک دستگاه – نفربر  1دستگاه – موشک ضد تانک یک دستگاه – موتور مولد برق
یک دستگاه – خمپارهانداز  2دستگاه – تیربار  7/02یک قبضه – تیربار  39/2یک قبضه –
خمپارهانداز  320مم یک قبضه منهدم گردید.
 تلفات و ضایعات وارده به دشمن در روز  23/3/29در اثر تک هوانیروز در محور فكه – بستانبه شرح زیر بوده است:
کشته  2نفر – زخمي  30نفر – انهدام  2انبار مهمات و  9دستگاه خودرو
 بر اثر دستبرد عناصر نامنظم خودی به نیروهای دشمن مستقر در دامنه تپههای شاوریهتعدادی از عناصر دشمن کشته و در حدود  30نفر زخمي شدند.
( )2وسایل اغتنامي
 وسایل مشروحه زیر در مورخه  23/3/20توسط لشكر  23از دشمن به غنیمت گرفته شده است.تیربار کالشینكف یک قبضه ،موشک مالیوتكا یک عدد ،ماسک ضد گاز  2عدد ،طپانچه اعالم
خبر یک قبضه ،پریسكوپ نفربر پيامپي  3دو عدد ،خشاب تفنگ کالشینكف  2عدد ،چیب
خشاب کالشینكف  3عدد ،جعبه کمکهای اولیه  2عدد ،جعبه ابزار نفربر پيامپي  3یک عدد.
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( )1استعداد کنوني :در وضعیت کلي استعداد دشمن تغییر عمدهای حاصل نشده است.
ت -تاکتیکها :گزارشي دریافت نشده است.
ث -آموزش :افراد احتیاط دشمن که جهت جنگ با ایران به جبهه اعزام گردیدهاند .از آموزش کافي
برخوردار نبوده و فقط قبل از اعزام چند هفته آموزش صف جمع و آشنایي با اسلحه کالشینكف را طي
نمودهاند.
ج -شایستگي رزمي :گزارشي نرسیده است.
 -1حفاظت اطالعات
الف -کلیات
 در هفته های اخیر رژیم بعثي عراق تعداد زیادی از هواپیماهای جنگي خود را که در کشور اردن وبعضي از کشورهای عربي مستقر نموده به خاک خود بازگردانیده و در فرودگاههای مختلف نگهداری
مينماید و نام فرودگاهها را تغییر داده و با شمارهگذاری آنان هویت و استعداد فرودگاهها را مخفي
ميسازد.
ب -خرابكاری
دشمن با تخریب و تطمیع و ایراد سخنراني بعضي از اهالي بومي منطقه به خصوص جوانان را فریب
داده و ضمن دادن آموزشهای خرابكاری و جمع آوری پنهاني آنان را به منظور خرابكاری و جاسوسي به
داخل منطقه خودی اعزام مينمایند.
 -1جو :وجود مه صبحگاهي امكانات دیدباني را برای طرفین محدود ميسازد.
 هوایي سرد درون سنگرها رو ی سربازان عراقي که فاقد وسایل کافي جهت گرم شدن ميباشند اثرگذاشته و کارایي رزمي آنان را به خصوص در هنگام بارندگي کاهش ميدهد.
 -2زمین :تغییری نسبت به دوره قبل نداشته است.
 -2تجزیه و تحلیل و بحث
الف -آسیبپذیریها
 دشمن از تعداد زیادی افراد در منطقه پشتیباني استفاده نموده به محض اینكه در یگانهای مقدمجبهه تلفات زیاد ميشود از این افراد استفاده مينمایند .با توجه به اینكه این افراد از احتیاط ميباشند و

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 207/
از آموزش کافي برخوردار نیستند .در مقابل عوامل گشتي رزمي خودی و آتشهای توپخانه و عملیات
دستبرد فوقالعاده آسیب پذیرند.
 دشمن قادر به جایگزیني افراد آموزش دیده و فني در یگانهای رزمي خود نیست.ب -توانایيها :در توانایيهای دشمن تغییری حاصل نشده است.
پ -نتیجه :محتملترین راهکارهای دشمن عبارتند از:
 حفظ مواضع اشغالي فعلي و تحكیم و تقویت آنها در جبهه دزفول. تقویت یگانهای اطراف سوسنگرد به منظور تصرف و تهدید شهر اهواز.جانشین اطالعاتي ف نزاجا در جنوب :سرهنگ ستاد امین
از طرف
گیرندگان

به گیرندگان گزارش نوبهای شماره  20مراجعه شود

سرگرد نبوی
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پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 203/
از :نزاجا عملیات

شماره139 :

به :لشكر  – 09لشكر  – 93لشكر 32

تاریخ23/3/23 :

آگهي به فرمانده قرارگاه تاکتیكي جنوب – قرارگاه مقدم نزاجا
]پشتیبانی هوایی[

تعداد  20سورتي به منظور پشتیباني و شناسایي به شرح زیر برنامهریزی گردیـده اسـت .در صـورتيکـه
پشتیباني نزدیک به صورت پیشبیني شده مورد نیاز نیروهای سطحي مـيباشـد ،مراتـب را سـریعاً اعـالم تـا
طرحریزی گردد .دستور دهید از سورتيهای واگذاری در هنگام اضطراری و هنگاميکه نیروهـای سـطحي در
عملیات ميباشند بهرهبرداری و نتیجه را اعالم دارند.
 -3پشتیباني نزدیک هوایي از لشكر  30 – 09سورتي اف 2-از پایگاه دوم شكاری تبریز
 -2پشتیباني نزدیک هوایي بصری و عكاسي از لشكر  2 – 09سورتي اف 2-از پایگاه دوم شكاری تبریز
 -1پشتیباني نزدیک هوایي از لشكر  2 – 93سورتي اف 9-از پایگاه سوم شكاری همدان
 -9پشتیباني نزدیک هوایي از لشكر  9 – 32سورتي اف 9-از پایگاه چهارم دزفول
 -2پشتیباني نزدیک هوایي از لشكر  9 – 32سورتي اف 2-از پایگاه چهارم دزفول
 -0پشتیباني نزدیک هوایي از لشكر  9 – 32سورتي اف 9-از پایگاه ششم بوشهر
 -7شناسایي بصری و عكاسي لشكر  2 – 32سورتي اف 2-از پایگاه چهارم دزفول
توضیح:
الف -به منظور جلوگیری از هرگونه اشتباه خلبانان در مأموریتهای پشتیباني نزدیـک هـوایي خـط
بمب لجمن بایست ل از طرف واحد درخواست کننده مشخص شده.
ب -پوشش هوایي از هليکوپترهای هوانیروز به درخواست و هماهنگي قبلي انجام خواهد گرفت.
سرهنگ منصوری
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از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

شماره3737 :

به :تیمسار جانشین ف نزاجا-خواهشمند است پاسخ سماجا  1به ترتیب زیر داده شود

تاریخ23/3/10 :

]مشكالت نزاجا در تجزیه مسئولیت[

بازگشت به شماره 23/3/29 – 203/09/0/209
در جلسه مورخه  23/3/27متشكله در دزفول که تیمسار جانشـین سـتاد مشـترک نیـز در آن جلسـه
حضور داشتند به عـرض ریاسـت جمهـوری و فرمانـدهي کـل قـوا رسـید کـه نیـروی زمینـي بـا توجـه بـه
مسئولیتهای خطیر در  2جبهه بس خطرناک ،بس بزرگ و بس طویل دزفول ،اهـواز کـه سـقوط هـر کـدام
سبب سقوط تمام خوزستان و یا قسمت عمده حیاتي آن خواهد شد ،دیگر قادر نميباشد چه حـاال و چـه در
جریان عملیات فرماندهي اروند  ،عنصری در اختیار آن فرماندهي قرار دهد .نیروی زمیني همانطوریکه بارها
گفته است اعتقاد دارد که تشكیل فرماندهي تک نیرویي اروند در داخل فرماندهي نیروی زمیني ،عملي اسـت
مخالف قواعد کلي و با توجه به کمبود قابل توجه که حداکثر معادل نیمي از نیروهای دشـمن اسـت .اقـدامي
است در راه تجزیه نیروهای موجود و تضعیف نیروی زمیني در مقابل  2محور خطرناک به خاطر تمرکز نیـرو
در معبر درجه سوم و تالشي است که نیروی زمیني را ندانسته بـه طـرف شكسـت در انجـام مأموریـتهـای
انقالبي و میهني خود در خوزستان در سطح کشور سـوق مـيدهـد .نیـروی زمینـي همچنـین معتقـد اسـت
مأموریت تعرضي فرماندهي اروند را ميتوان با عملي در معبری دیگر بدون صرف نیرو و هزینه به دست آورد.
در حاليکه توفیق در مأموریت بس مهمتر تضمین نسبي پیدا مينماید .در هر صورت چنانچه بـا همـه ایـن
محدودیت ها باز هم فرماندهي اروند در خیال دریافت عناصر دیگر و یا تبدیل موجودیهای خـود بـا حسـاب
جبهههای دیگر باشد نیروی زمیني پیشنهاد مينمایـد کـه بـا اختصـاص همـه نیروهـا بـه فرمانـدهي ارونـد
مسئولیت همه مأموریتهای نیروی زمیني در سطح مملكت نیز به آن سپرده شود تا فرماندهي تمامي مسائل
نظامي مملكت را در نظر گرفته و نیروهای موجود با درک و احساس کامل مسئولیتها بـه نسـبت اهمیـت و
ارزش مناطق و تالشهای ضروری به طور منطقي تقسیم و واگذار نماید.
ف نزاجا – سرتیپ ظهیرنژاد

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 233/
از :ق ع ت نزاجا (دزفول)

شماره1003-17 :

به :ف لشكر 32

تاریخ23/3/10 :

]یگانهاي توپخانه[

بازگشت به شماره 23/3/10 – 203/99/30
دستور فرمایید تا هنگام درگیری لشكر  30گردان  123توپخانه را به عنوان عمل کلـي تقویـت گـردان
 120در منطقه تیپ  2زرهي به کار برید.
ج ق ع ت نزاجا سرهنگ ستاد حسیني
از طرف

سرهنگ افرایي

***
از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

شماره1003/12 :

«سری»

تاریخ23/3/10 :

به :فرماندهي لشكر  30زرهي
موضوع :تغییر مكان به اهواز

پیرو طرح ابالغي دستور فرمایید پیشبیني شده در طرح طوری به اهـواز تغییـر مكـان نماینـد کـه در
تاریخ  23/30/1تغییر مكان خاتمه یافته باشد.
فرمانده نزاجا سرتیپ ظهیرنژاد
از طرف سرهنگ ستاد حسیني

***
از :قرارگاه مقدم نزاجا (دزفول)

«آني»

به :ف -لشكر 32
]نفربرها[

بازگشت به شماره 23/30/2 – 203/99/29
یگان اعزامي (گروه رزمي  233لشكر  )77در زیر امر آن لشكر و برای تقویت آن لشكر ميباشد .لشكر با
برآورد نیازمندیها ميتواند از یگان دیگر نفربر بگیرد یا از نفربرهای تيبيآر  20و یا  00که نفربرهای بيامپي
 3جایگزین آنان گردیده و فعالً در هر لشكر زرهي حداقل  90دستگاه از آن به طور اضافه بـر سـازمان وجـود
دارند استفاده نموده و در اختیار گروهان یاد شده قرار دهد .چنانچه واگذاری نفربر بـه هـیچ وجـه و از هـیچ
طریقي به یگان مزبور در مقدورات آن لشكر نیست و از طرفي امكان کاربرد یگان پیاده نیز در عملیات پیش-
بیني شده وجود ندارد با تغییر در سازمان رزمي و تعویض جای این گروهان مأموریت دیگری به این گروهـان
واگذار گردد .دستور فرمایید نتیجه را اعالم نمایند.
ج ع ف نزاجا – سرهنگ ستاد حسیني
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از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب
به :ف لشكر  32زرهي
آگهي به :ف لشكر  30زرهي

«فوری  -محرمانه»

شماره1003/3 :
تاریخ23/30/1 :

]وسایل سنگین مهندسی[

لشكر  30زرهي به منظور تهیه مواضع و جان پناه نیاز بـه  9دسـتگاه بلـدوزر و  9دسـتگاه لـودر دارد.
دستور فرمایید وسایل یاد شده را از طریق جهاد سازندگي اهواز در اختیار نماینده لشكر  30سرگرد مهنـدس
نجفي قرار داده و بهره را به این قرارگاه اعالم فرمایند.
ج عملیاتي ف نزاجا – سرهنگ ستاد حسیني

***
از :لشكر  30زرهي ر( 9-اندیمشک)

شماره:

به :ت ف نزاجا ق تاکتیكي (دزفول)

تاریخ:

موضوع :بلدوزر و لودر

مقام عالي را آگاه ميسازم:
به منظور حفر مواضع و تهیه جان پناه برای یگانهای ایـن لشـكر احتیـاج بـه  9دسـتگاه بلـدوزر و 9
دستگاه لودر ميباشد .استدعا مي شود مقرر فرمایند وسایل یاد شده فوق را از طریق جهاد سازندگي اهـواز در
اختیار نماینده این لشكر سرگرد مهندس نجفي قرار دهند.
ف لشكر  30زرهي – سرهنگ ستاد لطفي

***
از :لشكر  30قزوین
به :ق ت نزاجا در جنوب

شماره3773 :
تاریخ23/30/1 :

]گردان سوارزرهی[

با شناسایي که از منطقه به عمل آمد به علت باز بودن جناح راست منطقـه ،احتیـاج بـه گـردان سـوار
زرهي خود لشكر ميباشد .در صورت تصویب در مورد اعزام آن اوامر مقتضي را صادر فرمایید.
ف لشكر 30

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 231/
از :ق ع نزاجا (عملیات دزفول)

«رمز  -آني»

به :ف لشكر 32

شماره1003/3 :
تاریخ23/30/9 :

]تقویت یگانهاي دشمن[

برآوردهای اطالعاتي نشان ميدهد که دشمن یگانهای خود را در جبهه اهللاکبر و بستان تقویت نموده
است .دستور فرمایید هرگونه اقدامات ممكن برای تحكیم مواضع پدافندی و دشت آزادگان و غرب سوسنگرد
به عمل آید .ترتیبي اتخاذ شود که هر نوع تک دشمن در محور بستان اهللاکبر و بستان سوسـنگرد بـه شـدت
خنثي شود.
سرهنگ ستاد حسیني

***
از :لشكر  30قزوین به تیپ  – 1پش لشكر  – 30گروه  990مهن
به :قرارگاه تاکتیكي نزاجا دز جنوب

شماره3902 :
تاریخ23/30/9 :

]عمل استقرار قرارگاه لشكر[

پاسگاه فرماندهي لشكر در مختصات  13درجه و  11دقیقه و  32ثانیه و  99درجـه و  23دقیقـه و 91
ثانیه در حوالي پادگان دشت میشان روی نقشه  3:20000مستقر گردیده .دستور فرمایید مختصـات پاسـگاه
فرماندهي یگانها را تا رده گردان سریعاً به لشكر گزارش نمایند.
ف لشكر 30

***
از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا (دزفول)

شماره1003/3 :

به :نزاجا (مدعملیات)

تاریخ23/30/2 :

]تغییر مكان یگانهاي لشكر[

عناصر لشكر  30زرهي (منهای تیپ  )2و گروه رزمي  233تانک لشكر  77از تاریخ  23/30/2از منطقه
دزفول به منطقه اهواز تغییر مكان نموده و لشكر  30کمافيالسابق زیر امر قرارگاه تاکتیكي و گروه رزمي 233
زیر امر لشكر  32قرار خواهند گرفت .پس از پایان استقرار و انجام کامل تغییر مكـان مجـدداً جهـت در نظـر
گرفتن مراتب و عمل در نقشه وضعیتها اعالم ميگردند.
ج ع ف نزاجا – سرهنگ ستاد حسیني

 /239عملیات نصر
از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا دزفول

شماره1003/3 :

«آني  -خیلي محرمانه»

تاریخ23/30/2 :

به :نزاجا (مد عملیات)
]تغییر مكان عناصر لشكر  42زرهی[

عناصر لشكر  30زرهي (منهای تیپ  )2و گروه رزمي  233تانک لشكر  77از تاریخ  23/30/2از منطقه
دزفول به منطقه اهواز تغییر مكان نموده و لشكر  30کمافيالسابق زیر امر قرارگاه تاکتیكي و گروه رزمي 233
زیر امر لشكر  32قرار خواهند گرفت .پس از پایان استقرار و انجام تغییر مكان مجددا در نظر گرفتن مراتب و
عمل در نقشه وضعیتها اعالم ميگردد.
ج ع ف نزاجا سرهنگ ستاد حسیني

***
از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا (دزفول)

شماره1003/27 :

«آني»

تاریخ23/30/0 :

به :ف مرکز زرهي معاونت پرسنلي نزاجا
آگهي به :ف مرکز زرهي
]خدمه تانك چیفتن[

دستور فرمایید خدمه سازماني  30دستگاه تانک چیفتن از هر یگان با سازمان غیر از یگانهای درگیـر
در عملیات که مقدور باشد به اهواز اعزام و در اختیار لشكر  32زرهي قرار گیرند .چنانچه خدمه آموزش دیده
جدید هم باشند اعزام شوند .اجرای امر ضرورت سریع دارد .نتیجـه اقـدامات و امكانـات در روز  23/30/7بـه
قرارگاه تاکتیكي نزاجا اعالم گردد.
ج عملیاتي ف نزاجا – سرهنگ ستاد حسیني

***
از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا (دزفول)

«آني»

به :ف لشكر  – 30ف لشكر 32

شماره1003/30 :
تاریخ23/30/0 :

]ارتباط[

با توجه به اینكه لشكرهای  30و  32در یک منطقه عملیاتي مسئولیت دارند برای برقراری هـمآهنگـي
کامل بین  2لشكر .دستور فرمایید ارتباط دائمي بین قرارگاه لشكرها برقرار شود و هرگونه اقـدامات عملیـاتي
در منطقه مسئولیت مشترک با همآهنگي قبلي بین  2لشكر اجرا گردد.
ج ع ف نزاجا – سرهنگ ستاد حسیني

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 232/
از :لشكر 30

شماره3933 :

به :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

تاریخ23/30/7 :

آگهي به :ف مرکز زرهي
]افسر ناظر هوایی[

مقرر فرمایید به منظور انجام همآهنگيهایي جهت پشتیباني هوایي از عملیات لشكر افسران ناظر مقدم
هوایي و نمایندگان نهاجا جهت تشكیل دسک سرفصل به قرارگاه تاکتیكي لشكر اعزام گردد.
ف لشكر 30

***
از :قرارگاه تاکتیكي نیروی زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران

شماره1003/13 :

به :ریاست محترم راهداری دزفول

تاریخ:

موضوع :درباره واگذاري یك دستگاه بلدوزر

خواهشمند است به منظور همكاری در پیشبرد فعالیتهای نظامي نسـبت بـه واگـذاری یـک دسـتگاه
بلدوزر به نماینده لشكر  30اقدام الزم معمول فرمایید.
فرمانده نیروی زمیني ارتش جمهوری اسالمي ایران – سرتیپ ظهیرنژاد
سرهنگ پورموسي

از طرف

***
شماره32/703/01/102 :

از :معاونت پرسنلي مد کارگزیني گروه کار

تاریخ23/30/7 :

به :ف قرارگاه تاکتیكي نزاجا دزفول
آگهي به :ف مرکز زرهي
]خدمه تانك چیفتن[

بازگشت به پیام 23/30/0 – 1003/27
با هماهنگي تلفني مورخه  23/30/7با سرکار سرهنگ همتي به جـای  30نفـر خدمـه تانـک چیفـتن
تعداد  39دستگاه نفربر با خدمه مزبور در تاریخ  23/30/2به لشكر  32اعزام گردید.
معاون پرسنلي نزاجا – سرهنگ مكری

 /230عملیات نصر
از :قرارگاه ع ت نزاجا (دزفول)

شماره1003/2 :

«آني  -حضوری»

تاریخ23/30/7 :

به :ف لشكر  30زرهي
]نقل و مكان به مواضع پیشبینی شده[

بازگشت به 23/30/0 – 3907
دستور دهید ظرف روز جاری جابهجایي را تمام .چنانچه با ماز میسر نیست کلیه نفربرها با راهپیمـایي
روی جاده به مواضع پیشبیني شده نقل و مكان کنند.
ج عملیاتي ف نزاجا – سرهنگ ستاد حسیني

***
شماره/3001/02/20/92 :آج

از :مر زهـ (ر 3-و آج)

تاریخ23/30/7 :

به :ف قرارگاه تاکتیكي نزاجا  -دزفول
آگهي به :معاونت پرسنلي نزاجا
]اعزام نیرو[

بازگشت به شماره 23/30/0 – 1003/27
در تاریخ  23/30/9تعداد  39نفر راننده چیفتن نیروی هوایي به اهـواز اقـدام اعـزام شـدند و در تـاریخ
 30/31تعداد  29نفر توپچي چیفتن نیروی هوایي و تعداد  29نفر فرمانده چیفتن نیروی هوایي به اهواز اعزام
خواهند شد.
سرپرست مر زهـ  -سرهنگ ستاد همتي

***
از :لشكر 30
به :تیپ  1زرهي

«آني با تقدم»

شماره3390 :
تاریخ23/30/9 :

آگهي به :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب
لشكر  32تیپ  2لشكر 32
]اعزام گروه رزمی[

دستور دهید سریعاً یک گروه رزمي آماده نموده و به محض ابالغ به صـورت نفـوذی موضـع شناسـایي
شده توسط رئیس رکن سوم تیپ سرگرد شهرگان در شمال آبادی جزاهلل را با همـاهنگي تیـپ  2لشـكر 32
اشغال نمایند.
ف لشكر 30

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 237/
از :لشكر 30

شماره3320 :

به :لشكر  – 32تیپ  2دزفول

تاریخ23/30/9 :

آگهي به :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب جهت استحضار
]اشغال مواضع[

یگانهای تیپ  3زرهي جنوب کرخه کور حوالي هویزه را از ساعت  3900مورخه  23/30/7بـه ترتیـب
اشغال مينماید .مراتب جهت آگهي اعالم ميگردد.
ف لشكر 30

***
از :ق ت نزاجا در جنوب

شماره1003/30 :

«اقدام سریع»

تاریخ23/30/9 :

به :ف باقیمانده لشكر ( 30دزفول)
]اعزام یگان سوار زرهی[

دستور فرمایید یک گردان سوار زرهي از گردان  222مستقر در شوش را به منطقه اهواز اعزام و نتیجه
را گزارش نمایند .در مورد وسایل ترابری از طریق جانشین لجستیكي اقدام و همـاهنگيهـای الزم را معمـول
دارند.
ج عملیاتي ف نزاجا در جنوب – سرهنگ ستاد حسیني
از طرف

سرهنگ پورموسي

گیرندگان:
 -3جانشین لوج نزاجا جهت آگاهي و اقدام.
 -2جانشین پرسنلي نزاجا جهت آگاهي و اقدام.

***
از :لشكر 30

شماره3327 :

به :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

تاریخ23/30/9 :

]ترابري وسایل سنگین[

پیرو شماره 23/30/9 – 3320
تا ساعت  0700مورخه  23/30/9یک دستگاه پیاده مكانیزه و  7دستگاه تانک که در مواضـع جدیـد جنـوب
کرخه کور حوالي هویزه مستقر گردیدهاند .اشغال سریع مواضع جدید بستگي به واگذاری ماز و بنز دارد.
ف لشكر 30

 /239عملیات نصر
از :لشكر 30

شماره3390 :

به :تیپ  2در اندیمشک

تاریخ23/30/9 :

آگهي به :قرارگاه تاکتیكي در جنوب
]اعزام یگان[

دستور فرمایید یک گروهان سوار زرهي کامل از گردان  222به سرپرستي معاون گردان و با همآهنگي
فرمانده عملیات جنوب از طریق راهآهن سریعاً به ایستگاه اهواز اعزام گردند و ساعت حرکت گزارش گردد.
ف لشكر 30

***
شماره101 :

از :نزاجا
از :لشكر  30قزوین در منطقه

شماره3390 :

به :تیپ  2دزفول اندیمشک

تاریخ23/30/3 :

آگهي به :قرارگاه تاکتیكي دزفول جهت استحضار
]اعزام گروهان سوار زرهی[

پیرو شماره 23/30/9 – 3390
دستور فرمایید یک گروهان سوار زرهي کامل به سرپرستي معاون گردان سریعاً بارگیری و بـه منطقـه
لشكر اعزام دارند تا خیر موجب مسئولیت خواهد بود.
لشكر  30قزوین از منطقه

***
از :سماجا ( 2عملیات)
به :گیرندگان مراجعه شود

شماره3/203-00-910 :
«شخصاً مفتوح فرمایید»

تاریخ23/30/3 :

آگهي:
]اجراي بالدرنگ فرمان امام امت[

 -3این نامه تا رده گردان (در نزاجا و ژاجا) ،فرمانده پایگاه (نهاجا) و گروه رزمي (در نداجا) داخل و بـا
طبقهبندی تعیین شده و شخصاً مفتوح فرمایند/نمایند ابالغ شود.
 -2حفاظت این نامه کامالً مورد توجه قرار گیرد.
الف -ارتش جمهوری اسالمي ایران که از بطن جامعه مسلمان ایران برخاسته ،بـا اتكـا بـه ذات الیـزال
خداوندی و برخورداری از نیروی پرتوان ایمان و پشتیبانيهای همه جانبه امام امت ،همواره در ایفای رسـالت
خویش بوده و توانسته با انجام رسالت اسالمي و میهني خود رضایت خاطر رهبر کبیرمان را فراهم سازد.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 233/
امام خمیني بنیانگذار جمهوری اسالمي ایران همیشه و در همه حال پشتیبان و حـامي ارتـش بـوده و
ميفرمایند:
«ملت ایر ان موظفند از ارتش اسالمي استقبال کنند و احترام برادرانه از آنان نمایند ،اکنـون ارتـش در
خدمت اسالم است و ارتش اسالمي است و ملـت شـریف الزم اسـت آن را بـه ایـن سـمت رسـم ًا بشناسـد و
پشتیباني خود را از آن اعالم کند».
بدین جهت پرسنل شجاع و جان بر کف نیروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران تمام تـوان خـود را از
آغاز جنگ تحمیلي و قبل از آن در مبارزه با عناصر مسلح غیر قانوني برای دفاع از میهن اسالمي خـویش بـه
کار بسته و تا زماني که دشمن متجاوز را از میهن اسالمي خود بیرون نراند آرام نخواهند نشست.
هنگاميکه در روز شنبه  23/3/23جناب آقـای دکتـر بنـيصـدر ریاسـت جمهـوری و فرمانـدهي کـل
نیروهای مسلح همراه حجتاالسالم والمسلمین سید علـي خامنـهای نماینـده امـام در شـورای عـالي دفـاع،
جانشین ریاست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمي ایران و سرکار سرهنگ فكوری وزیـر دفـاع و فرمانـده
نیروی هوایي به حضور امام رسیدند ،رهبر بزرگ کشورمان بار دیگر پشـتیبانيهـای پیـامبر گونـه خـود را از
نیروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران اظهار داشتند و فرمودند:
«شما تعرض کنید ،ملت ایران پشتیبان شماست و من هم پشتیبان ارتش هستم»
ب -خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به فرمان رهبر کبیر انقالب اقدامات الزم در مورد اجـرای
طرحهای مربوطه معمول و نتیجه را سریعاً به ستاد مشترک اعالم فرمایند.
پ -اجرای بالدرنگ فرمان امام امت مورد تأکید ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمي ایران است.
جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمي ایران – سرتیپ ولي فالحي
از طرف

گیرندگان:
 -3نزاجا (معاونت عملیات و اطالعات) جهت آگاهي و اقدام
 -2نهاجا (معاونت عملیات) جهت آگاهي و اقدام

سرهنگ ستاد هاشميروان

 /220عملیات نصر
از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

شماره9003/17 :

«خیلي محرمانه»

تاریخ23/30/3 :

به :ترابری ف لوج حرکات
آگهي به :معاونت لوج
]ترابري  1دستگاه تانك[

برابر امر ریاست جمهوری ،فرماندهي کل قوا ابالغي به ف لشكر  30سرهنگ لطفي در منطقه ،دستور
فرمایید در ظرف روز جاری نسبت به ترابری  2دستگاه تانک از لشكر  30قزوین به دشت آزادگان سریعاً اقدام
و نتیجه را به این قرارگاه و لشكر  30مستقر در جنوب اعالم نمایند.
لجستیكي نزاجا در جنوب سرهنگ ستاد حشمت
گیرنده:
معاون لوج – جهت آگهي ،باقیمانده لشكر  30رکن  9در قزوین جهت آگهي و اقدام
ف ق ع پش منطقه  2جهت آگهي و اقدام

***
از :نزاجا
به :سماجا  2مرکز فرماندهي

شماره101 :
تاریخ23/30/30 :

آگهي به :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب
]گزارش نوبهاي[

 -3برابر اعالم لشكر  32زرهي در ساعت  3210روز  23/30/3شهر اهواز زیر آتش توپخانه دشمن قـرار
گرفته است.
 -2توسط گروهان مهندس زیر امر تیپ  3میدان مین دشمن از دهكده حردان تا حدود آبگرفتگي پاک
گردیده و تعداد  2033عدد مین دشمن انواع ضد تانک ،ضـد نفـر ،منـور ،خوشـهای از تـاریخ  23/30/3الـي
 23/30/1قسمت راست ایستگاه آب تیمور شرق دهكده سكینه و از شرق ایسـتگاه آب تیمـور تـا لبـه جـاده
سلیمان و تقاطع جاده محمد خان و اهواز خرمشهر جمع آوری گردیده است .مراتب جهت استحضار به عرض
ميرسد.
سرهنگ مفید

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 223/
از :ق ع ت نزاجا (عملیات دزفول)

شماره1003/92 :

به :ف تیپ 99

تاریخ23/30/30 :

آگهي به :نزاجا معاونت عملیات
ف لشكر 23
]حمله احتمالی دشمن[

بازگشت به 23/30/30 – 132
اطالع واصله حاکي است ارتش مزدور بعث عراق قصد دارد به دهلران و ارتفاعات مشرف به جاده عـین
خوش دهلران حمله نماید .دستورات مراقبتي الزم به گروههای گشتي و عناصر تأمیني و یگانهای مستقر در
م واضع و مناطق تجمع تاکتیكي بدهید .تیپ آماده باشد هرگونه پیشروی نیروهای متجاوز را در معابر نفـوذی
به سمت محور زرین آباد آبدانان و مورموری قویاً جلوگیری نمایند.
سرهنگ ستاد حسیني

***
از :ف تیپ  2لشكر  30در عملیات
به :ف لشكر  30در منطقه

«آني»

شماره122 :
تاریخ23/30/30 :

آگهي به :ف قرارگاه تاکتیكي جنوب ر1-
]ارسال تجهیزات[

وسایل زیرین با قطار ساعت  3210به سرپرستي ستوان نظری به ترمینال نظامي اهـواز راهآهـن اعـزام
نمایند:
 -3تانک اسكورپیون  7دستگاه
 -2نفربر شنيدار روسي  1دستگاه
 -1نفربر شنيدار حامل یک دستگاه ،نفربر شنيدار پيامپي  1دستگاه ،نفربر شنيدار پست فرمانـدهي
یک دستگاه
ف تیپ  2لشكر  30قزوین در عملیات

 /222عملیات نصر
از :ق ع ت نزاجا (عملیات)

شماره1003-13 :

«خیلي فوری»

تاریخ23/30/30 :

به :ف لشكر 32
]اعزام تیم شناسایی[

یک تیم شناسایي از افسران تیپ  22هـوابرد در تـاریخ  23/30/33بـه منطقـه دشـت آزادگـان اعـزام
ميگردند .دستور فرمایند تیپ  1آن لشكر همكاریهای الزم را با تیم مزبور معمول دارند.
سرهنگ ستاد حسیني
از طرف سرهنگ پورموسي

***
از :لشكر  30قزوین در منطقه

شماره2020 :

به :ف ق ت در جنوب

تاریخ23/30/30 :

]ناظر مقدم هوایی[

یک نفر افسر هوایي جهت همآهنگيهای الزم در مورد پشتیباني هوایي مـورد نیـاز قرارگـاه تـاکتیكي
لشكر ميباشد .مقرر فرمایند قبل از شروع عملیات به لشكر اعزام گردد.
لشكر  30قزوین از منطقه

از :لشكر  30قزوین در منطقه

شماره2010 :

به :ف قرارگاه تاکتیكي در جنوب

تاریخ23/30/30 :

]اشغال مواضع[

لشكر با تالش مستمر در حال اشغال مواضع است .لیكن با توجه به کمبود وسایل ترابری مـاز و بنـز و
بارندگي مداوم جابهجایي به کندی صورت ميگیرد.
ف لشكر  30در منطقه

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 221/
از :لشكر  30قزوین در منطقه

شماره3331 :

به :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

تاریخ23/30/30 :

آگهي به :ف لشكر  32زرهي
]استقرار یگانها[

گردانهای  192و  139توپخانه و گروه رزمي  220تانـک بـه ترتیـب در حـوالي مختصـات – 33200
 22 – 99292 – 97 – 19200نقشه  3:20000مستقر و  30دستگاه تانک تیپ  1در خط یگانهـای لشـكر
 32قرار گرفتهاند.
لشكر  30قزوین از منطقه

***
«خیلي فوری»

از :لشكر  30قزوین در منطقه
به :ق ت نزاجا در جنوب

شماره2003 :
تاریخ23/30/33 :

]تخلیه مجروحین[

به منظور تخلیه مجروحین در خط عملیات لشكر نیاز به  2دستگاه هليکوپتر ميباشد .استدعا ميشود
مقرر نمایند در مورد واگذاری آن اوامر الزم صادر نمایند.
لشكر  30قزوین در منطقه

***
از :لشكر  30در منطقه

شماره2323 :

به :فرماندهي تاکتیكي جنوب

تاریخ23/30/32 :

]حمله هوایی دشمن[

بازگشت به شماره 23/3/22 – 203/70/77/139
از ساعت  3200مورخه  23/30/33الي ساعت  3200مورخه  23/30/32در منطقه استقرار یگـانهـای
تابعه لشكر مستقر در جنوب حمالت هوایي دشمن انجام نشده است.
ف لشكر 30

***
از :لشكر  30قزوین در منطقه

شماره2300 :

به :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

تاریخ23/30/32 :

]گروهان سوم گردان  212سوار زرهی[

گروهان سوم  222سوار زرهي به منطقه وارد و زیر امر تیپ  3قرار گرفت.
لشكر  30قزوین
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از :لشكر  30قزوین

شماره2200 :

«آني»

تاریخ23/30/31 :

به :تیپ 1
آگهي به :ف ق نزاجا در جنوب
]طرحریزي تك به جناح چپ دشمن[

طرح تیپ بررسي شد .تدبیر لشكر تک جبههای نیست .با توجه به اینكه یگانهـای تیـپ  3در جنـوب
کرخه کور (شرق هویزه) مستقر و عمل خواهند کرد تک خود را به جناح چپ دشمن طرحریزی نمایید.
ف لشكر  30قزوین در منطقه

***
از :نزاجا – معاونت عملیات و اطالعات – مد عملیات
به :تیمسار فرماندهي نزاجا (قرارگاه تاکتیكي جنوب) دزفول

شماره203-09/303 :
تاریخ23/30/31 :

]تأكید امر به پیروي[

«شخصاً مفتوح فرمایید»
پیرو دستورالعمل شماره  3/203-00-910سماجا  1که طي شماره  23/30/3 – 203/09/00کتبـي و
سری به وسیله سرکار سرهنگ عبادی تقدیم گردیده است.
سماجا  1طي شماره  23/30/33 – 3/203/00/993اعالم داشته است کـه مفـاد پیـروی فـوق مجـدداً
مورد تأیید و تأکید شخصیت و مقام مندرج در شماره پیروی فوق قرار گرفته ضمن اینكه مـردم و فرمانـدهي
کل قوا موضوع را تأیید نمودهاند و خواسته شده است .در مورد اقدامات بند  2پیروی تسـریع گـردد .اسـتدعا
ميشود مقرر فرمایند تدبیر کلي را جهت یگانهای درگیر امر به ابالغ فرمایند.
ج ت ف نزاجا سرتبپ خزاعي

***
از :نزاجا (عملیات)

«آني -حضوری»

به :لشكر  -93ف مقدم نزاجا در کرمانشاه -لشكر  -32قرارگاه تاکتیكي جنوب

شماره130 :
تاریخ23/30/31 :

در دزفول-لشكر -09ستاد اروند ماهشهر
]پشتیبانی نزدیك هوایی[

برابر اعالم سماجا  1مرکز فرماندهي پشتیباني نزدیک و عكاسـي و شناسـایي مشـروحه زیـر در تـاریخ
 23/30/39در اختیار قرار گرفته است.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 222/
 -3پشتیباني نزدیک هوایي و شناسایي و عكاسي از لشكر  09ارومیه
 30سورتي اف 2-و  2سورتي آر اف2-
 -2پشتیباني نزدیک هوایي از فرماندهان منطقه غرب مستقر در کرمانشاه
 2سورتي اف9-
 -1پشتیباني نزدیک هوایي و شناسایي و عكاسي از لشكرهای  23 ،32و  30در اهواز
 2سورتي اف 2-و  9سورتي اف 9-و  2سورتي آر اف2-
 -9پشتیباني نزدیک هوایي از فرماندهي ستاد اروند که در اختیار مرکز عملیاتي هوایي مستقر در بندر
امام خمیني  9سورتي اف9-
توضیح :بهرهبرداری از سورتيها فقط در مواقع ضروری و هنگاميکـه یگـانهـای سـطحي در عملیـات
مي باشند انجام شود .پشتیباني از هليکوپترهای هوانیروز و نیروی دریایي بنا به درخواست و هـمآهنگـي بـه
منظور جلوگیری از اشتباه خلبان توسط یگان درخواست کننده مشخص شود.
ف نزاجا

***
از :لشكر  30قزوین

«آني»

به :تیپ  3و تیپ  1قزوین

شماره2209 :
تاریخ23/30/31 :

آگهي به :ق ت نزاجا در جنوب
وسیله لشكر  32دفتر آقای دکتر چمران
]هماهنگی با برادران سپاه[

صبح روز جاری سرپرست سپاه پاسداران اهواز – حمیدیه – سوسنگرد – هویزه و سرهنگ سـلیمي در
پاسگاه فرماندهي لشكر  30حضور یافتند .بعد از مذاکره مقرر گردید رؤسای سپاه پاسداران و نیروهای دکتـر
چمران در موارد زیرین با فرماندهان تیپ  3و  1لشكر همآهنگي نمایند.
الف -مناطق مینگذاری شده توسط یگانهای خودی و دشمن مشخص گردید بـه نیـروی الزم جهـت
پشتیباني از یگانها و پوشش جناحین لشكر مأمور تیپها گردد.
ب -جهت حفظ سمت به تعداد کافي به تیپ هـا مـأمور تـا بـا فرمانـدهان دسـته در خـط همكـاری و
همآهنگي نمایند تا اطالعات از منطقه عملیات و مقدورات خود را حتياالمكان در اختیار لشكرها قرار دهند.
لشكر  30قزوین در منطقه
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از :لشكر  30قزوین

«آني»

به :قرارگاه تاکتیكي

شماره2202 :
تاریخ23/30/31 :

آگهي به :تیپ  3و  1و تیپ  2لشكر 32
]عدم تغییر در سازمان رزمی[

دستور فرمایید به شمارخ  33مدرک طرح عملیاتي پاسخ یک در سازمان رزمي تغییری داده نشده است.
 -2تیپ  3در جنوب کرخه کور و شرق هویزه مستقر گردیده است.
 -1تیپ  2و گردانهای توپخانه مواضع خود را اشغال نمودهاند.
 -9مأموریت بدون تغییر
 -2تیپ  3گروهان سوار زرهي زیر امر را در جناح راست خود از مختصات  79-22تا  73-37مستقر سازید.
 -0تیپ  2جناح راست لشكر را از سوسنگرد تا هویزه تأمین نمایید.
گیرندگان :تیپ  3و  1و تیپ  2لشكر  32به وسیله لشكر  ،32توپخانه لشكری لشكر 32
لشكر  30قزوین در منطقه

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 227/
صفحه  3از

صفحه

از

صفحه

نسخه

قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب
 39دیماه 23

گزارش نوبهاي اطالعاتی شماره 22
مدت دوره از ساعت  3200روز  23/30/31الي ساعت  3200روز 23/30/39
مدرک :نقشه  3:20000خوزستان
 30روز پس از بهرهبرداری منهدم شود.

 -4وضعیت كلی دشمن:
الف -در جبهه دزفول :تغییر عمدهای روی نداده است.
ب -در جبهه سوسنگرد :گزارش مهمي دریافت نگردیده.
پ -اهواز:
ت -در جبهه اروند :در وضعیت دشمن نسبت به دوره قبل تغییری حاصل نشده.

 -2فعالیتهاي دشمن:
الف -زمیني
( )3زرهي مكانیزه
 یگان مستقر در ارتفاعات مشرف به دشت عباس از ساعت  20روز  23/30/32یک ستونخودرویي دشمن به استعداد  32دستگاه که از دچه به سمت عین خوش در حرکت بود مشاهده
نمود.
 نقل و انتقاالت زیاد در اطراف پادگان حمید مشاهده گردید .به نظر ميرسد دشمن اقدام بهتحكیم مواضع و تخلیه عناصر خود از پادگان نموده است.
( )2پیاده :گزارشي دریافت نشده است.
( )1توپخانه پدافند هوایي
(الف) توپخانه
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 شهر اهواز از صبح روز  23/30/31زیر آتش متناوب دشمن قرار گرفت و خیابانهاینادری ،ادهم ،نظامي و خاقاني مورد اصابت قرار گرفت و  9نفر مجروح گردیدند.
 در تاریخ  23/30/31سوسنگرد زیر آتش شدید دشمن قرار گرفت.(ب) پدافند هوایي :گزارشي دریافت نشده است.
( )9مهندسي :گزارشي دریافت نشده است.
( )2لجستیكي:
 عراق از کشور اردن لباس نظامي و پوتین و از کشورهای کویت و عربستان سعودی آرد وبرنج دریافت ميدارد.
 تیپ  29تقاضای واگذاری  2بشكه نفت و  2بشكه بنزین جهت تمیز کردن جنگافزارهایخود نموده و ضمناً خواستار واگذاری  90تخته پتو از سررشته داری شده است.
( )0اداری 1 :نفر سرباز از تیپ  29در روز  23/30/31محل خدمت خود را ترک و متواری شدند.
 فرماندهان برجهای دیدباني نوار مرزی آبي بصره روز  23/30/39به قرارگاه ساحلي بصرهاحضار شدند.
ب -هوایي :تعداد  7فروند هليکوپتر دشمن در ساعت  2روز  23/30/32در شمال منطقه جفیر واقع در
مختصات  21-11در حال پرواز به طرف غرب مشاهده شده است.
پ -نامنظم :گزارشي دریافت نشده است.
ت -ش.م.ر :گزارشي دریافت نشده است.

 -1ترتیب نیرو:
الف -ترکیب :بازجویي از سرباز پناهنده حاکیست:
 گردان  31مكانیزه در بین یگانهای تانک تقسیم شد .ضمناً دارای نفربرهای بيامپي  3توپ و بي-آر-دی-ام بوده که روی بيامپي  3موشک تانک مالیوتكا و یک قبضه توپ  71مم سوار ميباشد.
 در هر گردان تانک  2قبضه توپ  27مم خودکششي ضدهوایي قرار دارد. در بین هر  1تانک یک خودرو حامل موشک ضد تانک مالیوتكا قرار دارند .برابر اظهارات یکپناهنده عراقي ،عراق بیش از  30دستگاه موشک فراک ندارد و تقاضای واگذاری  20دستگاه دیگر از
شوروی نموده که جواب رد داده شده است.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 223/
 در بین یگانهای در خط عراقي تعداد افراد نیرو مخصوص به منظور نفوذ چریکهای ایراني مستقرميباشند.
ب -گسترش:
 یگانهای تیپ  93عراق به طور کامل در کرانه اروند از منطقه امالقصر تا حدود واصلیه گسترشیافته و به احتمال زیاد قرارگاه عملیاتي مذکور در امالقصر دائر گردیده است.
 گردان تانک امیر یاسین روبهروی کوهه مستقر و دارای  10دستگاه تانک تي 02-ميباشد. گردان تانک البدر در سعدون حمودی مستقر و حدود  20تا  22دستگاه تانک دارد. تیپ  91زرهي لشكر  3در سعدون حمودی مستقر ميباشد. تیپ  32لشكر ؟؟ در سمت راست و عقب گردان امیر یاسین ميباشد. تیپ  9لشكر  1منهای یک گردان از کیلومتر  90به طرف اهواز مستقر ميباشد. تیپ  20لشكر  2در  1کیلومتری شرق جاده اهواز خرمشهر در کیلومتر  90پادگان حمید مستقرميباشد.
 گردان تانک الكندی :یک گردان در کرخه کور با قرارگاه تیپ و یک گردان روبهروی کوهه ميباشد.پ -استعداد:
( )3تلفات و ضایعات:
 در تاریخ  23/30/33گردان  123با اجرای تیراندازی در منطقه کرخهکور  1دستگاه خودرودشمن را منهدم نمود.
 در اثر یورش رزمندگان دالور در جبهه فیاضیه  2دستگاه خودرو از انواع مختلف یک دستگاهبلدوزر و  2دستگاه کمپرسور دشمن منهدم گردید.
 روز گذشته در منطقه لشكر  32ضمن کشته شدن  20نفر از پرسنل دشمن تعدادی ازتانکهای عراقي آسیب دیدند.
 تیپ  29در تاریخ  30/39گزارش نمود که در اثر تیراندازی  20گلوله توپ و  220گلولهخمپاره به یک دستگاه نفربر زرهي خساراتي وارد و  2مایل کابل درجه  3از گروهان مخابرات و
قرارگاه تیپ طعمه حریق گردید.
 سپاهیان دلیر لشكر  23در غرب کرخه موفق شدند بیش از  20نفر از پرسنل دشمن را کشته 2انبار مهمات و  2خودرو را منهدم نمایند.
( )2استعداد کنوني :گزارشي دریافت نشده است.
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ت -آموزش :گزارشي دریافت نشده است.
ث -گزارشي دریافت نشده است.
ج -متفرقه :در ساعت  3320روز  23/30/31روی ارتفاعات شاوریه یک شیئ نوراني که دارای  2بشقاب و
بال مانند بود به مدت  2دقیقه در فضا به حرکت درآمدند و سپس در جنوب تپه شاوریه به زمین نشست.
گزارشگر نظر ميدهد احتماالً هدف یاب دشمن است.

 -1حفاظت و اطالعات:
الف -جاسوسي :گزارشي دریافت نشده است.
ب -خرابكاری :گزارشي دریافت نشده است.

 -1جو :مه صبحگاهي باعث کاهش دید ميگردد.
 -2زمین :تغییری نسبت به دوره قبل نداشته است.
 -2تجزیه و تحلیل بحث:
الف -آسیبپذیریها :تغییری نسبت به دوره قبل نداشته است.
ب -توانایيها :تغییری نسبت به دوره قبل نداشته است.
نتیجه:
الف -در محور دزفول کرخه :تحكیم هدف و ادامه پدافند با استعداد فعلي
ب -در محور سوسنگرد حمیدیه به صورت نیروهای مستقر در جنوب کرخه کور و غرب سوسنگرد با
احتمال زیاد جهت تعرض به سوسنگرد و تصرف آن شهر.
پ -در محور دب حردان اهواز :پدافند در منطقه با نیروهای موجود.
ت -در محور شلمچه خرمشهر آبادان :تقویت نیرو و آفند جهت تصرف شهر آبادان.
جانشین اطالعاتي ف نزاجا در جنوب سرهنگ ستاد امین
گیرندگان :به گزارش نوبهای شماره  03مراجعه شود.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 213/
از :ق ع ت نزاجا (عملیات)

شماره1003/20 :

«خیلي فوری»

تاریخ23/30/39 :

به :نزاجا (معاونت عملیات و اطالعات)
آگهي به:
]دستورات فرماندهی نزاجا[

بازگشت به23/30/31 – 203/09-303 :
مراتب به عرض ت ف نزاجا مقرر فرمودهاند مراتب به یگانها بخشنامه گردیده و اقدامات الزم با توجه
به مقدورات معمول گردیده و مراتب جهت استحضار امام به دفتر ایشان آگهي شده است.
سرهنگ ستاد حسیني
از طرف سرهنگ پورموسي

***
از :لشكر  30قزوین در منطقه

«آني»

به :ف ق ت نزاجا

شماره2217 :
تاریخ23/30/39 :

آگهي به :ف تیپ  22هوابرد
]مشكالت بارندگی[

وسیله لشكر  32به عرض جناب سرهنگ حسیني برسد.
با توجه به بارندگيهای گذشته زمین منطقه عملیات لشكر حـداقل بررسـي مـدت  99سـاعت جهـت
حرکت تانک و سایر خودروهای شنيدار مناسب نیست .مراتب جهت هرگونه اوامر مقتضي به عرض ميرسد.
لشكر  30قزوین

***
از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا (دزفول)
به :ف تیپ  22هوابرد

«آني -حضوری»

شماره1003/90 :
تاریخ23/30/32 :

]تغییر مكان تیپ[

آماده باشید بنا به دستور تیپ از منطقه استقرار فعلي تغییر مكان نموده و در اهواز مستقر گـردد .دسـتور
فرمایید پیشبینيهای الزم را معمول و یک نفر افسر مطلع جهت انجام همآهنگي به اهواز اعزام نمایید.
ج ع ف نزاجا سرهنگ ستاد حسیني
از طرف سرهنگ ستاد احمدی

 /212عملیات نصر
از :سماجا ( 1عملیات)
به :گیرندگان مراجعه شود

«سری»
شخصاً مفتوح فرمایند.

شماره:
تاریخ:

پیرو شماره 23/30/3 – 3/203-00-910
آگهي:
]پشتیبانی مجدد امام از ارتش[

 -3این نامه تا رده گردان (در نزاجا و ژاجا) ،فرمانده پایگاه (در نهاجا) و گـروه رزمـي در (نـداجا) داخـل و بـا
طبقهبندی تعیین شده و شخصاً مفتوح فرمایید/فرمایند ابالغ شود.
 -2حفاظت این نامه کامالً مورد توجه قرار گیرد.
مفاد پیروی فوق تأکید مجدد امام امت ،فرماندهي کل نیروهای مسلح و ملت مسلمان ایران ميباشد .بنابراین
دستور فرمایید در مورد اقدامات بند  2شماره پیروی فوق تسریع نمایند.
جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمي ایران سرتیپ فالحي
سرهنگ ستاد هاشميروان

از طرف

گیرندگان:
 -3نزاجا معاونت عملیات و اطالعات جهت آگاهي و اقدام
 -2نهاجا (معاونت عملیات)
 -1نداجا (معاونت عملیات)
 -9ژاجا (رکن  – 1عملیات)

***
از :لشكر  30قزوین
به :ق ت نزاجا در دزفول

«آني»

شماره2231 :
تاریخ23/30/32 :

]برخورد تیپ  1با دشمن[

تیپ  3و  1همزمان به قیصریه رسیدند .تیپ  1با مقاومت دشمن برخورد نموده است.
لشكر  30در منطقه

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 211/
از :لشكر  30قزوین

شماره2239 :

به :ق ت نزاجا در جنوب

تاریخ23/30/32 :

آگهي به :لشكر  32اهواز
]تلفات دشمن[

 -3دیدبان جلو توپخانه به یک واحد توپخانه دشمن در مختصات  9092-19000-9092برخورد نموده
و  1عراده توپ  310مم با مهمات زیاد به غنیمت گرفته شده.
 -2برابر گزارش خلبان نیروی هوایي پادگان حمید و منطقه جفیر را بمباران نموده و کلیه دشمن نابود
شده است.
 -1دشمن به گردان  229تیپ  1زرهي حمله نموده است.
لشكر  30قزوین

***
از :لشكر  30قزوین

شماره2132 :

به :ق ت نزاجا در جنوب

تاریخ23/30/32 :

آگهي به :لشكر  32اهواز
]انهدام هلیكوپتر دشمن[

یگانهای تیپ  3گزارش نموده که در ساعت  3200روز جاری  2فروند هليکوپتر دشمن به یگانهـای
خودی حمله و در اثر آتشبارهای ضدهوایي یک فروند از آنها سقوط نموده است.
لشكر  30قزوین

***
از :لشكر  30قزوین در منطقه

شماره2133 :

به :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

تاریخ23/30/32 :

]عبور تیپ [4

 -3تیپ  3در ساعت  3922از حاجي بدر  2کیلومتر رد شده است.
 -2به یگانها در خط ابالغ گردید قبل از شروع تاریكي دفاع دور تا دور بگیرند.
لشكر  30قزوین
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از :لشكر  30قزوین در منطقه

«آني»

به :ق ت نزاجا جنوب

شماره2127 :
تاریخ23/30/32 :

]آخرین وضعیت یگانها[

آخرین وضعیت یگانها به لشكر به شرح زیر به استحضار ميرسد.
 -3تیپ  3زرهي در حدود  2کیلومتر جلوتر از حاجي بدر.
 -2تیپ  1زرهي در حوالي قیصریه
 -1تعداد  3200الي  3000نفر از دشمن در اسـارت مقـدار قابـل مالحظـهای وسـایل و تجهیـزات در
منطقه از دشمن به جا مانده است.
 -9دستور داده شد یگانها در مواضع فعلي دفـاع دور تـا دور گرفتـه و از سـاعت  3910از ارتبـاط بـه
صورت کشف خودداری و پس از تجدید سازمان بنا به دستور نزاجا آماده ادامه تک باشند.
ف لشكر  30قزوین در منطقه

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 212/
نسخه

از

نسخه

لشكر  30زرهي
دشت آزادگان
 32دیماه 23
شماره 207/93/2/9
تاریخ23/30/32 :

گزارش نوبهاي عملیاتی شماره 2
مدت دوره :از  3200روز  23/30/31تا  2900روز 23/30/32
مدرک:
 -4وضعیت خودي در پایان مدت:
یگان های لشكر پس از استقرار در موضع سریعاً شروع به شناسایي از منطقه عملیاتي خود نمـوده اخبـار
الزم از محل استقرار نیروهای دشمن کسب و آماده اجرای مأموریت گردیدند.

 -2اخبار مربوطه به یگانهاي همسایه و عدههاي پشتیبانی كننده:
لشكر  32زرهي در مواضع پدافندی مستقر بوده و با نیروهای دشمن در منطقه مربوطه درگیـری اسـت.
آتشبارهای توپخانه نیروهای دشمن را زیر آتش دارند.
هوانیروز مستقر در منطقه اهواز در پشتیباني از یگانهای زمیني عملیات شناسایي و رزمي را اجـرا مـي-
نماید.

 -1عملیات خودي در این مدت:
تیپ  3زرهي مستقر در هویزه موفـق گردیـد در سـاعت  0300روز  23/30/39تعـداد  2دسـتگاه تانـک
دشمن را منهدم نماید.
تیپ  1زرهي همآهنگي الزم را با تیپ  2لشكر  32جهت اجرای مأموریت به عمـل آورده و کـامالً آمـاده
است.
توپخانه لشكری در ساعت  3000روز  23/30/32آتش تهیه مؤثری روی مواضع دشمن اجرا و تیپ  3و 1
لشكر تک خود را آغاز نمودند .تیپ  3جهت احاطه نیروهای دشمن در جنوب کرخه کور آغاز به حمله نموده
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تیپ  1از جناح چپ به مواضع دشمن رخنه نموده لشكر تا ساعت  3210نیروهـای دشـمن را نـابود و اسـیر
نمود.
پس از تأمین کرخه کور یگانها حالت پدافندی دورادور اتخاذ نمودند.

 -1تلفات رزمی:
تلفات نیروهای خودی در این عملیات بسیار ناچیز و روحیه در سطح عالي و آمادگي کامل جهت اجـرای
مأموریت دارند.

 -1نتایج عملیات:
الف -تأمین خط رودخانه کرخه کور.
ب -انهدام نیروهای دشمن.
پ -به اسارت درآمدن تعدادی متجاوز از  700نفر افسر ،درجهدار و سرباز دشمن.

 -2متفرقه:
وضعیت جوی برای اجرای عملیات یگانها مطلوب بوده است.
ف لشكر  30زرهي – سرهنگ ستاد سیروس لطفي

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 217/
از :لشكر 30

شماره2123 :

به :ف ق ت نزاجا در جنوب

تاریخ23/30/30 :

]حمله دشمن به گردان [221

دشمن که از سمت چپ به گردان  220حملهور شده بود در ساعت  0392به وسیله یگانهای خـودی
تار و مار در حال فرار هستند.
ف لشكر  30در منطقه

***
ژاجا مرالف20
از :نزاجا مد عملیات

شماره3909/03/270 :

«فوری»

تاریخ23/30/30 :

به :ق تاکتیكي جنوب در دزفول  -قرارگاه مقدم نزاجا کرمانشاه
ف عملیات اروند ماهشهر  -ف لشكر  - 29ف مرآ توپخانه
]حمله هوایی دشمن[

احتمال دارد دشمن کافر بعثي تالفي ضربات مهلک که روز گذشته رزمندگان دلیر ارتش مسلمان ایران
اقدام به تکهای هوایي تالفي جویانه بنماید .لذا الزم به ذکر است به پرسنل خدمه سالحهای پدافنـد هـوایي
توجه الزم داده شود که بر مراقبتهای روزانه خود به خصوص بین ساعتهای  3200الي  3700بیفزایند.
ف نزاجا
خرسند – صالحآبادی 303102 -

***
از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا (دزفول)

شماره1003/0 :

«آني»

تاریخ23/30/30 :

به :نزاجا (مد عملیات)
]اعزام افسر توپخانه[

بازگشت به شماره 23/30/33 – 203/09/0/370
سرهنگ توپخانه ستاد جعفر سعادت اختر که به عوض سرهنگ  2توپخانه ستاد احمـد احـدی تعیـین
گردیده بود ،در تاریخ  23/30/30خود را به قرارگاه تاکتیكي نزاجا در دزفول معرفي نمود.
ج ع ف نزاجا – سرهنگ ستاد حسیني
از طرف

گیرنده :ج پرسنلي قرارگاه تاکتیكي نزاجا (دزفول) جهت آگهي و اقدام مقتضي.

سرهنگ ستاد احمدی
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از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا (دزفول)

شماره2003/9 :

«آني»

تاریخ23/30/30 :

به :نزاجا-عملیات
]استقرار محل یگانها[

برابر گزارش لشكر  30از منطقه جنوب کرخه کور وضعیت تابعه یگانهای لشكر تـا سـاعت  3910روز
 23/30/32به شرح زیر اعالم ميگردد.
 -3تیپ  3زرهي در حدود  2کیلومتر جلوتر از حاجي بدر
 -2تیپ  1در حوالي قیصریه
 -1تعداد  3200الي  3000نفر از پرسنل دشمن اسیر و مقدار قابل مالحظهای وسـایل و تجهیـزات در
منطقه دشمن به جا مانده است.
 -9به یگانها دستور داده شد که در ساعت  3910روز گذشته در مواضع فعلي دفاع دور تا دور گرفتـه
و پس ار تجدید سازمان بنا به دستور آماده تک شوند.
 -2چون اسامي مناطق استقرار گزارش شده محلي بوده و روی نقشههـا موجـود نیسـت بـه لشـكرهـا
دستور داده شده که یک نسخه نقشه گویا شده با نامهای محلي را به قرارگاه تاکتیكي ارسال نماید .یـا اینكـه
موقعیتها را با مختصات گزارش دهد.
ج ع ف نزاجا سرهنگ ستاد حسیني
از طرف

سرهنگ ستاد احمدی

***
از :لشكر  30قزوین

شماره2170 :

به:

تاریخ23/30/30 :

آگهي به :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب
]حالت پدافندي لشكر[

یگان های لشكر در شمال رودخانه کرخه کور حالت پدافندی اتخاذ نمودند .لشكر احتیاج به پشـتیباني
هوایي و هوانیروز دارد .مقرر فرمایید اوامر عالي را در مورد پشتیباني هوایي صادر فرمایند.
لشكر  30قزوین در منطقه

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 213/
از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

شماره1003/9 :

«آني  -خیلي محرمانه»

تاریخ23/30/30 :

به :نزاجا عملیات
]محل استقرار یگانها[

برابر گزارش لشكر  30از منطقه جنوب کرخه کور وضعیت تابعه یگانهای لشكر تا ساعت  3910روز
 23/30/32به شرح زیر اعالم ميگردد:
 -3تیپ  3زرهي در حدود  2کیلومتر جلوتر از حاجيبدر
 -2تیپ  1در حوالي قیصریه
 -1تعداد  3200الي  3000نفر از پرسنل دشمن اسیر و مقدار قابل مالحظهای وسایل و تجهیزات در
منطقه از دشمن به جا مانده است.
 -9به یگانها دستور داده شد که از ساعت  3910روز گذشته در مواضع فعلي دفاع دور تا دور گرفته و
پس از تجدید سازمان بنا به دستور آماده تک شوند.
 -2چون اسامي مناطق استقرار گزارش شده محلي بوده ،روی نقشهها موجود نیست .به لشكر دستور
داده شد که یک نسخه نقشه گویا شده با نامههای محلي را به قرارگاه تاکتیكي ارسال نماید یا اینكه
موقعیتها را با مختصات گزارش دهد.
ج ع ف نزاجا سرهنگ ستاد حسیني
از طرف

سرهنگ احمدی

***
از :قرارگاه تاکتیكي جنوب (دزفول)

شماره1003/27 :

به :لشكر -23تیپ  2لشكر -30تیپ -99تیپ  22هوابرد

تاریخ23/30/37 :

]تك لشكر  41دشمن[

آگهي به :معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات) فرماندهي نزاجا مستقر در لشكر 32
برابر اعالم لشكر  23یگانهای لشكر  30زرهي دشمن از  1راهي قهوهخانه بـه طـرف پـای پـل کرخـه
(نادری ) تک نموده است .دستور فرمایید با حداکثر امكانات و هوشیاری کامل اقدامات الزم به عمل آید.
ج ع ف نزاجا – سرهنگ ستاد حسیني
از طرف

گیرنده کتبي :ف گروه  22توپخانه جهت آگاهي و اقدام الزم

سرهنگ سعادت اختر
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«خیلي محرمانه-آني»

از :قرارگاه تاکتیكي جنوب (دزفول)

به :لشكر -23تیپ  - 2لشكر -30تیپ -99گروه  22توپخانه

شماره1003-32 :
تاریخ23/30/37 :

آگهي:
]لشكرهاي  9و  41دشمن[

برابر اطالع واصله ،لشكرهای  3و  30ارتش متجـاوز عـراق وارد عمـل خواهنـد شـد .دسـتور فرماییـد
پیشبینيهای الزم معمول دارند.
ج ف ع نزاجا سرهنگ ستاد حسیني
از طرف

سرهنگ سعادت اختر

گیرنده :گروه  22توپخانه

***
از :ق تاکتیكي

شماره:

به :ف لشكر 30

تاریخ:

آگهي به :گروه فرماندهي تاکتیكي نزاجا در لشكر 32
]درخواست نیازمندي هوایی[

بازگشت به شماره
دستور فرمایید هرگونه نیازمندی پروازی از قبیل پشتیباني هوایي نزدیک و پشتیباني هـوانیروز را بـه وسـیله
افسر رابط مربوطه از دسک درخواست نماید .زیرا کلیه مقدورات پشتیبانيها در اختیار دسک مربوطه ميباشد.

***
از :لشكر ( 30ر )1

شماره2933 :

به :ق ت نزاجا در جنوب

تاریخ23/30/37 :

آگهي به:
]آخرین وضعیت[

آخرین وضعیت به شرح زیر ميباشد :جبهه در حدود  2/2کیلومتر در جنوب کرخه کـور از راسـت بـه
چپ به ترتیب تیپ  1 ،3 ،2مقاومت ميکردند و نهایت جانبازی را به عمل آوردند و در جایي هستم که دیروز
بودم و تا آخرین لحظه خواهم بود.
گزارش نوبهای 30/39

ف لشكر  30در منطقه

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 293/
از :نزاجا عملیات

«خیلي محرمانه-آني»

به :ف قرارگاه مقدم جنوب ،ف لشكر  ،30ف لشكر  23دزفول ،ف لشكر 32

شماره130 :
تاریخ23/30/37 :

ف لشكر  ،09ف لشكر  ،93ف قرارگاه مقدم نزاجا
]پشتیبانی هوایی[

پشتیباني هوایي زیر در مورخه  23/30/39اختصاص داده شده است.
 30 -3سورتي اف 2-و  2سورتي اف 32-از پایگاه دوم پشتیباني نزدیک هوایي از لشكر  09و شناسایي
عكاسي
 2 -2سورتي اف 9-از پایگاه سـوم پشـتیباني نزدیـک هـوایي از فرمانـدهي منطقـه غـرب مسـتقر در
کرمانشاه.
 2 -1سورتي آر اف 2-و  2سورتي اف 2-و  9سورتي اف 9-از پایگاه چهارم پشتیباني از لشكرهای ،30
 23و 32
 9 -9سورتي اف 9-از پایگاه ششم پشتیباني از فرماندهي اروند  /دسک ماهشهر
توضیح:
الف -بهرهبرداری از سورتيها فقط در مواقع ضـروری و هنگـاميکـه یگـانهـای سـطحي در عملیـات
ميباشند انجام شود.
ب -پشتیباني از هليکوپترهای نیروی دریایي و هوانیروز بنا به درخواسـت و همـاهنگي قبلـي از کلیـه
پایگاهها انجام خواهد شد.
پ -خط بمب و لجمن بایستي به منظور جلوگیری از اشتباه خلبـان توسـط واحـد درخواسـت کننـده
مشخص شود.
ت -پشتیباني نزدیک هوایي به صورت پیشبیني شده مورد نیاز از قبل اعالم گردد.
سرهنگ نوبهار
خرسند صالح آبادی
37223

 /292عملیات نصر
از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

شماره1003-20 :

«آني»

تاریخ23/30/39 :

به :ت ف نزاجا معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)
آگهي به:
]دفع تك دشمن[

بازگشت به شماره 23/30/39 – 107
برابر اعالم لشكر  23تک دشمن در بعدازظهر روز  23/30/37انجام گردید که تک مزبور دفع و در حال
حاضر وضعیت تثبیت ميباشد.
جانشین عملیاتي نزاجا – سرهنگ ستاد حسیني
از طرف

سرهنگ ستاد سعادت اختر

***
از :لشكر 30

شماره2999 :

به :ق ت نزاجا در جنوب

تاریخ23/30/39 :

آگهي به:
]ادامه مقاومت پرسنل[

من همان مواضع که منظور قرارگاه است اشغال نمودم .هر چه هواپیما و کمک خواستم نرسیده اسـت.
با تدبیر و شهامت کامل پرسنل به مقاومت ادامه ميدهند.

***
از :نزاجا

شماره190 :

به :قرارگاه تاکتیكي جنوب دزفول قرارگاه مقدم نزاجا

تاریخ23/30/39 :

آگهي به :لشكر  ،32لشكر  ،93لشكر  ،30لشكر  ،23لشكر  ،29لشكر  ،09تیپ 99
]گزارش نهاجا از پشتیبانیهاي هوایی[

 -3برابر اعالم سماجا مستند به گزارش نهاجا در ساعت  0302مورخـه  23/30/39دو فرونـد هواپیمـا
اف 9-به شماره پروازی سهند به منظور انجام مأموریت پشتیباني در منطقه پرواز نموده و طبق اظهار خلبـان
در ساعت  0390از سوی نیروهای خودی به تعداد زیادی به سمت هواپیماهـا آتـش گشـودند کـه در نتیجـه
هواپیمای شماره یک صدمه دیده و به ناچار در پایگاه چهارم مبادرت به فرود اجباری مينماید.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 291/
 -2به گزارش خلبان الوند که در ساعت  0722مورخه  23/30/37به مأموریـت مخصـوص اعـزام گردیـد،
نیروهای خودی شدید به هواپیما تیراندازی نموده که خلبان به منظور جلوگیری از انهدام نیروهای خودی مسیر
خود را تغییر داده و به پایگاه مربوطه مراجعت مينماید .در نتیجه از مأموریت خود بهرهگیری نشده است .دستور
فرمایید به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه ناگوار دستورات مؤکدی در این مورد صادر فرمایند.
ف نزاجا
 330100صالح آبادی

سرتیپ ظهیرنژاد

از طرف سرهنگ ستاد عمیدی

 /299عملیات نصر
نسخه

از

نسخه

لشكر  30زرهي
دشت آزادگان
 33دیماه 23
شماره 207/93/2/2
تاریخ23/30/33 :
گزارش نوبهاي عملیاتی شماره 1
مدت دوره :از  2900روز  23/30/32تا  2900روز 23/30/33
مدرک:
 -4وضعیت خودي در پایان مدت:
الف -تیپ  2در مغرب و تیپ  3در وسط و تیپ  1زرهي در مشرق در خط کرخه کور پدافند مينمایند.
ب -یگانهای لشكر در خط رودخانه کرخه کور سرسختانه پدافند نموده و به علت ازدیاد فشار دشمن بنا
به دستور نزاجا به مواضع قبلي تغییر مكان نموده مواضع خود را در محور سوسنگرد حمیدیه اشغال نمودند.

 -2اخبار مربوط به یگانهاي همسایه و عدههاي پشتیبانی كننده:
الف -لشكر  32زرهي با یگانهای سازماني و زیر امر در منطقه مربوطه پدافند نموده به تکهای محدود
محلي مبادرت مينماید.
ب -نیروی هوایي و هوانیروز مستقر در منطقه روی مواضع دشمن تک مينمایند.

 -1عملیات خودي در این مدت:
الف -تیپ  3زرهي از ساعت  0300صبح روز  23/30/30در مقابل پاتک دشمن مقاومت نموده شدیداً
درگیر ميباشد.
ب -پس از تأمین خط کرخه کور به منظور جلوگیری از احاطه تیپ  3توسط دشمن تیپ  2زرهي
مواضع خود را در خط رودخانه کرخه کور اشغال نمود.
 -1تلفات رزمی:
الف -به علت درگیری شدید و تلفات وارده و از دست دادن حدود  90دستگاه تانک استعداد یگانها تا
حدی کاهش یافته است.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 292/
ب -استعداد لشكر 77 ،درصد است.
پ -تلفات تیپ  32 ،3درصد ،تیپ  2درصد و تیپ  7 ،1درصد ميباشد.
ت -کارایي رزمي لشكر در حد خوب است.

 -1نتایج عملیات:
الف -تیپ  3مواضع خود را از اشغال ابوحمیظه تا جاللیه اشغال نموده است.
ب -تیپ  2مواضع خود را از جاللیه تا گلبهار اشغال نموده است.
پ -تیپ  1جهت بازسازی و تجدید سازمان در منطقه تجمع ميباشد.
ت -گروهانهای سوار زرهي جناح راست لشكر را پوشش مينمایند.

 -2متفرقه:
وضعیت جوی خوب است .گرد و غبار حاصله در جادههای خاکي و زمینهای مجاور هرگونه حرکات را
آشكار و از غافلگیری جلوگیری مينماید.
ف لشكر  30زرهي – سرهنگ ستاد سیروس لطفي

 /290عملیات نصر
از :قرارگاه تاکتیكي جنوب (دزفول)

شماره1003-21 :

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

تاریخ23/30/33 :

آگهي به :ف لشكر 77
]تعویض یگانها مقدور نیست[

بازگشت به شماره 23/30/37 – 002/02/9/397
به علت درگیری یگانهای نزاجا در خوزستان و غرب کشـور در شـرایط موجـود تعـویض هـیچ یگـاني
مقدور نميباشد.
ج ع ف نزاجا سرهنگ ستاد حسیني
از طرف سرهنگ ستاد سعادت اختر

***
از :جانشین عملیاتي نزاجا در اهواز

«آني-حائز اهمیت و خیلي مهم»

به :ف قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

شماره 01 :سیار
تاریخ23/30/33 :

]تغییر مكان گردان  212زرهی ظرف امروز[

دستور فرمایید ظرف روز جاری باقیمانده گردان  222سوار زرهي لشكر  30به اهواز تغییر مكان کند و
در منطقه سوسنگرد زیر امر قرارگاه مربوطه قرار گیرد
جانشین عملیاتي نزاجا سرهنگ ستاد حسیني
خرسند – صالح آبادی 333290 -

***
از :لشكر 30

شماره2229 :

به :ق ت نزاجا در جنوب

تاریخ23/30/33 :

آگهي به :ف لوج نزاجا – پش منطقه  2در دزفول – تیپ  2لشكر 30
]ضایعات گردان [421

بر اثر برخورد گلوله توپخانه دشمن یک ریو حامل موشک تاو ،یک قبضه موشکانداز تـاو و مقـداری از
موشک تاو از گردان  322منهدم گردیده است.
لشكر  30قزوین

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 297/
از :ر  1تیپ  2لشكر 30

شماره900 :

به :لشكر  30ر 1

تاریخ23/30/20 :

آگهي به :ق ت نزاجا
]حركت ستون چرخدار گردان  212زرهی به اهواز[

ستون چرخدار  222سوار زرهي در ساعت  3200روز  23/30/20بـه اهـواز حرکـت مـيکنـد .سـاعت
حرکت ستون متعاقباً اعالم خواهد شد.
ف تیپ  2لشكر 30

***
ن رمز الف23

«خیلي محرمانه»

از :نزاجا معاونت عملیات و اطالعات مد عملیات

آني -شخصاً مفتوح شود
شماره203/09/0/221 :

به :قرارگاه تاکتیكي جنوب دزفول تیمسار فرماندهي نزاجا

تاریخ23/30/20 :

]اعزام یك افسر از قرارگاه به منطقه[

برابر اطالع واصله تلفني سرکار سرهنگ قاسمي فرمانده لشكر  32زرهـي درگیـریهـایي بـین تیـپ 1
لشكر  30و تیپ  2لشكر  32زرهي رخ داده است .استدعا دارد در صورت تصویب یک نفر افسر از آن قرارگـاه
به منطقه اعزام تا مراتب را به طور مشروح بررسي و نتیجه را به عرض تیمسار فرماندهي نزاجا رسـانیده و بـه
معاونت عملیات و اطالعات نزاجا امر به ابالغ فرمایند.
ج ف نزاجا سرتیپ خزاعي
 203711صالح آبادی

***
از :لشكر  30قزوین

«آني»

به :ق ت نزاجا در جنوب

شماره2227 :
تاریخ23/30/20 :

آگهي به:
]نیاز به یك گروهان تانك با خدمه[

تیپ  3زرهي غیر از تانکهای موجود به یک گروهان تانک با خدمه نیاز مبرمي دارد تـا بتـوان مواضـع
پدافندی خود را حفظ و از پیشروی دشمن جلوگیری نماید .مقرر فرمایید سریعاً نسبت به واگـذاری گروهـان
تانک در صورت لزوم حتي از تیپ  2زنجان اوامر مقتضي صادر فرمایند.
لشكر  30قزوین

 /299عملیات نصر
از :جانشین عملیاتي نزاجا در اهواز

شماره 30 :سیار

«آني»

تاریخ23/30/20 :

به :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب
آگهي به:
]گردان  294تانك زیر امر لشكر [42

بازگشت به شماره 23/30/20 – 1003/39
کلیه عناصر گردان  233تانک لشكر  77که زیر امر لشكر  32بود از زیر امر آن لشكر خارج و زیـر امـر
لشكر  30زرهي قرار داده شد .فعالً نیازی به اعزام یگان دیگر نیست.
جانشین عملیاتي نزاجا در قرارگاه تاکتیكي
خرسند – صالح آبادی 202097

سرهنگ ستاد حسیني

***
از :جانشین عملیاتي – قرارگاه تاکتیكي در اهواز

شماره32 :

به :ف ق تاکتیكي نزاجا در جنوب

تاریخ23/30/20 :

]هدایت عملیات در مجموع خوب بود[

بازگشت به شماره 23/30/20 – 1003/39
در هر عمل مشترک امكان اختالف سلیقه وجود دارد ولي در عملیات نظامي اختالف سـلیقه بـه هـیچ
وجه مانع همآهنگي کلي نميتواند باشد .عملیات لشكر  30زرهي بـا زیـر امـر گـرفتن تیـپ  2لشـكر  32بـا
همآهنگي کامل اجرا شد و هدایت عملیات در مجموع بسیار خوب بود .اگر هم بر فرض  2فرمانده تیپ گفـت
و گوهایي صورت گرفته در هدایت عملیات مؤثر نبوده است .فقط نظر شخص  2فرمانده تیپ بوده است.
خرسند – صالح آبادی 202092

جانشین عملیات نزاجا سرهنگ ستاد حسیني

***
از :ق ع ت نزاجا (اهواز)

شماره 392 :سیار

به :فرماندهي لشكر  32زرهي (ر )1

تاریخ23/30/20 :

]پشتیبانی منطقه لشكر  42با آتش توپخانه لشكر [92

دستور فرمایید آتش یگانهای عمل کلي آن لشكر در منطقه دشت آزادگان بـه محـض حملـه دشـمن
منطقه لشكر  30با نظر توپخانه لشكر  ،32لشكر  30را پشتیباني نماید.
در شرایط معمولي به هدفهای تأیید شدهای پاسخ داده شود که از برد توپخانهها و سالح سـازماني آن
یگان خارج بوده و تیر دیدباني شده اجرا شود.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 293/
الزم است از آن لشكر افسر رابطي به توپخانه لشكر  30اعزام گردد .با توجه به کمبـود افسـر آن لشـكر
ارجح است که یک نفر افسر از گردان  199اعزام شود.
ج .ع .ق .ت .نزاجا (اهواز) سرهنگ ستاد حسیني
گیرندگان:
 -3فرماندهي لشكر  30جهت اطالع
 -2ت لشكر  32جهت اطالع و ابالغ به افسر تطبیق آتش در دشت آزادگان
 -1ت لشكر  30جهت اطالع و درخواست آتش با توجه به محدودیتهای مختلفه موجود
 -9ق ع ت نزاجا (دزفول) جهت ثبت در سوابق

***
از :لشكر  30قزوین

شماره2200 :

به :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

تاریخ23/30/20 :

]لشكر زیر آتش توپخانه دشمن[

از ساعت  0710روز  23/30/20دشمن با آتش شدید توپخانه و سایر یگـانهـای در خـط لشـكر را در
محور حمیدیه سوسنگرد زیر آتش قرار داده.
لشكر  30قزوین

***
از :لشكر  30قزوین

«خیلي فوری»

به :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

شماره2070 :
تاریخ23/30/20 :

]پیشروي دشمن در محور هویزه سوسنگرد[

دشمن در مختصات  30-10به طرف دهكـده سـار  1در محـور هـویزه سوسـنگرد در حـال پیشـروی
ميباشد و با سالح سنگین تیراندازی مينمایند.
لشكر  30قزوین

 /220عملیات نصر
نسخه

از

نسخه

لشكر  30زرهي
اهواز (دشت آزادگان)
شماره207/93/2/0 :
تاریخ23/30/22 :
قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

گزارش نوبهاي عملیاتی شماره 1
مدت دوره :از ساعت  2900مورخه 23/30/33
مدرک:
 -4وضعیت خودي در پایان مدت:
الف -یگانهای لشكر در محور سوسنگرد حمیدیه پدافند مينمایند.
ب -گردان  222سوار زرهي از مختصات  1139تا  1332تا  1333ضمن تأمین سوسنگرد در محور
سوسنگرد به طرف ساریه – هویزه گشتزني و کسب خبر مينماید.
پ -تیپ  2از غرب ابوحمیظه تا شرق جاللیه پدافند مينماید.
ت -تیپ  2لشكر  32زیر امر از شرق جاللیه تا شرق گلبهار در منطقه مربوطه پدافند مينماید.
ث -گروه رزمي  232تانک ( )-در احتیاط لشكر در حوالي مختصات  9297مستقر است.
ج -تیپ  1زرهي در منطقه تجمع در حال تجدید سازمان ميباشد.
 -2اخبار مربوط به یگانهاي همسایه و عدههاي پشتیبانی كننده:
الف -تیپ  1زرهي لشكر  32در منطقه اهللاکبر پدافند مينماید.
ب -آتشبارهای توپخانه  372و  310عمل کلي روی مواضع دشمن در حال اجرای آتش هستند.
پ -هليکوپترهای خودی از ساعت  3000صبح روز  23/30/22بر علیه مواضع دشمن اجرای آتش
مينمایند.
ت -نیروی هوایي به علت محدودیت قادر به پشتیباني یگانهای خودی نميباشد.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 223/
 -1عملیات خودي در این مدت:
گردان  222سوار زرهي با اجرای گشتزني در محور سوسنگرد ساریه با دشمن اخذ تماس نموده است.
سایر یگانها در منطقه مربوطه نیروهای دشمن را زیر آتش مستقیم و غیرمستقیم دارند.
 -1تلفات رزمی:
یگانها تالش ميکنند با حفر سنگر در جلو مواضع خود را به یگانهای دشمن نزدیک نمایند.
 -1نتایج عملیات:
در حال حاضر از پیشروی نیروهای دشمن به طرف سوسنگرد جلوگیری و تعدادی از تانکهای دشمن
مجبور به عقبنشیني شدهاند.
 -2متفرقه:
الف -ریزش باران شدید از ساعت  3200روز  23الي  0900روز  23/30/22ادامه داشته و حرکات خارج
از جاده را محدود نموده است.
ب -برابر گزارش نوبهای اطالعات لشكر در ساعت  0200مورخه  23/30/23تعداد  2کامیون مهمات ضد
هوایي دشمن منهدم گردیده است.
ف لشكر  30زرهي سرهنگ ستاد سیروس لطفي
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از :عملیات و اطالعات نزاجا

«آني»

به :ف ق ت نزاجا – ف لشكر 32

شماره130 :
تاریخ23/30/22 :

]هویزه محاصره شده ،سپاه پاسداران در محاصره هستند[

برابر اعالم سماجا مستند به گزارش سپاه پاسداران اهواز ،هویزه محاصره شده و پاسـداران یگـانهـای
رزمي هویزه به سوسنگرد انتقال داده شده است و سپاه پاسداران در محاصره است .وضع لشـكر  30در جـاده
حمیدیه سوسنگرد خوب نیست .الزم است لشكر  32اهـواز بـه کمـک لشـكر  30اقـدام سـریع نمایـد .کلیـه
نیروهای سپاه موجود در اهواز به سوسنگرد فرستاده شده است .خطر محاصره سوسنگرد زیاد است .خطر بـه
اهواز و حمیدیه وجود دارد .مراتب جهت آگهي هرگونه اقدام الزم اعالم ميگردد.
عملیات و اطالعات نزاجا

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 221/
آمار اقالم ضایعاتی اردنانس لشكر  42زرهی تا تاریخ 19/41/22
تیپ3

تیپ1

تل

پش ل

گد مخ

گد مهن

گد 222

قرارگاه ل

جمع

3

تانک چیفتن

99

13

-

-

-

-

-

-

97

2

نفربر پست فرماندهي

2

3

-

-

-

-

-

-

1

1

نفربر ام 331-معمولي

2

3

-

-

-

-

-

-

0

9

نفربر ام 331-آ یک

2

9

-

-

-

-

-

-

0

2

نفربر شنيدار روسي

-

39

-

-

-

-

-

-

39

0

نفربر چرخدار روسي

-

3

-

-

-

-

-

-

3

7

چرثقیل شنيدار

1

-

3

-

-

-

-

-

9

9

پل گذار تيامام

3

3

-

-

-

-

-

-

2

3

تانک جمعآوری

3

-

-

-

-

-

-

-

3

30

تفنگ ژ1

23

03

19

3

-

-

-

-

09

33

سرنیزه

27

73

0

3

3

-

-

-

99

32

تیربار  7/02روسي

19

99

3

3

3

2

-

-

32

31

تیربار 32/3

33

1

1

-

-

-

-

-

22

39

تیربار ام ژ 1آ 3

-

1

-

-

-

-

-

-

1

32

کلت

-

02

-

-

-

-

-

-

02

30

کارد سنگری

33

91

+

-

-

-

-

-

22

37

نارنجک تفنگي

-

30

-

7

2

-

-

-

33

39

آرپيجي 7

2

0

-

-

-

-

-

-

9

33

ماسک ضد گاز

22

229

30

2

-

-

-

-

03

20

دوربین چشمي

-

99

7

-

-

-

-

-

23

23

آمبوالنس اواز

2

1

3

-

-

-

-

-

3

22

خودرو  3/9تن

7

30

3

-

-

-

-

-

39

21

خودرو  1/9تن

1

3

3

-

-

-

-

-

2

29

خودرو  2/2تن

9

7

9

2

-

9

-

-

23

22

خودرو  2تن

3

7

9

-

-

-

-

-

32

20

تانكر سوخت

3

3

3

3

-

-

-

-

9

ردیف

شرح اقالم
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ردیف

شرح اقالم

تیپ3

تیپ1

تل

پش ل

گد مخ

گد مهن

گد 222

قرارگاه ل

جمع

27

تانكر آب

1

3

2

-

-

-

-

-

0

29

تانكر ماز

-

3

-

-

-

-

-

-

3

23

نفربر پيامپي 3

2

9

-

-

-

-

-

-

3

10

دوربین چشمي شبانه
تفنگ ژ1

3

-

-

-

-

-

-

-

3

13

رمورک

2

-

-

-

-

-

-

3

1

12

خودرو حامل تفنگ
300

2

-

-

-

-

-

-

-

2

11

تانک تي 29-حامل
توپ  27مم

-

-

3

-

-

-

-

-

3

19

هویتزر  322مم خ ک

1

-

-

-

-

-

-

-

1

12

زاویهیاب فرماندهي

1

-

-

-

-

-

-

-

1

10

مهماتبر شنيدار

-

-

3

-

-

-

-

-

3

17

طپانچه اعالم خبر

-

-

2

-

-

-

-

-

2

19

نفربر ام 331-آ 3
حامل خمپاره

9

3

-

-

-

-

-

-

2

رئیس رکن چهارم ستاد لشكر  30زرهي سرگرد رائفي

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 222/
از :اهواز

«آني»

شماره203/99/23 :

به :عملیات دزفول

تاریخ23/30/21 :

مد عملیات – اداره سوم – قرارگاه مقدم نزاجا جنوب
]گزارش تیپ  2لشكر [92

 -3تیپ  2زرهي این لشكر که هم اکنون زیر امر لشكر  30قرار دارد ،با توجـه بـه  320روز مـداومت و
مواجه بودن پرسنل تیپ روبهروی دشمن در منطقه پل کرخه و سوسنگرد تلفات و ضایعات بسیاری محتمـل
شده و استعداد رزمي خود را به کلي از دست داده است.
 -2وضعیت این تیپ به شرح زیر است:
الف -گردان  220چهار دستگاه تانک ،استعداد رزمي  7درصد.
ب-گردان  207چهار دستگاه تانک ،استعداد رزمي  9درصد.
پ -گردان  302فقط یک دستگاه موشک تاو حاضر به کار و چهار دستگاه بيامپي  ، 3استعداد رزمـي
 9درصد.
ت -گروه رزمي  399مأمور این تیپ هفت دستگاه تانک ،استعداد رزمي  20درصد.
تیپ مزبور توانست با تالش و جانبازی در مورخه  23/3/20محاصره سوسنگرد را شكسته و از آن تاریخ
تا شروع تک لشكر قزوین روز به روز دشمن را تضعیف و مواضع پدافند مناسبي نیز تهیه نماید .لیكن بـا تـک
لشكر قزوین نه تنها مواضع تیپ  2در هم شكسته ،بلكه با این ترتیب مواضع و یگانهای تیپ  1این لشـكر و
در نتیجه پادگان و شهر حمیدیه و همچنین شهر اهواز با خطر بسیار جدی تهدید و یادآور ميشـود چنانچـه
شرایط دشمن اجازه دهد قادر خواهند بود با عدم وجود یک یگان با استعداد رزمي قابـل قبـول کـه در حـال
حاضر این کمبود کامالً احساس ميشود ،اهواز و حمیدیه را تصرف و کلیه یگانهای نظامي و مردم را منهـدم
و نابود سازد و کلیه تأسیسات اقتصادی را نیز تصرف نماید .من مصرانه استدعا دارم هـر چـه زودتـر تـدبیری
اندیشیده شود و هرچه سریعتر برای نجات شهرهای سوسنگرد ،حمیدیه و اهواز و مردم و یگانهای نظـامي و
انتظامي و پاسداران و منابع عظیمي که در اهواز وجود دارد باشند کـه در غیـر ایـنصـورت بـا وضـعیتي کـه
یگانهای این لشكراز نظر پایین بودن استعداد رزمي دارند به هیچوجه نخواهند توانست از ضایعهای که ممكن
است به وجود آید جلوگیری کند .ضمناً تیپ  2زرهي که استعداد رزمي آن به عرض رسید به عقـب کشـیده
شود و تجدید سازمان گردد.
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آمار تلفات و ضایعات پرسنلی لشكر  42زرهی از تاریخ  19/41/41الی 19/41/21
افسر

شرح

سرباز

درجهدار

یگان

شهید

زخمي

گمشده

شهید

زخمي

گمشده

شهید

زخمي

گمشده

لشكر  30زرهي

3

20

2

90

372

32

92

332

09

رئیس رکن یكم ستاد لشكر سرهنگ  2رضایي

رئیس رکن دوم لشكر  30زرهي سرهنگ  2زرهي ستاد عمرانلو

***
از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

«به کلي سری»

به :لشكر  32زرهي

شماره1003/22 :
تاریخ23/30/29 :

]دفاع تا آخرین نفر با وسایل و امكانات موجود[

بازگشت به شماره 23/30/21 – 203-99-23
 -3چرا پیام به کلي سری با رمز مخابره شده است؟ توضیح داده شود.
 -2مفاد پیام لشكر فقط برای رفع مسئولیت است وگرنـه مـردان جانبـاز و فـداکار و بـاالخره فرمانـده
لشكریان اسالم غیر از اینكه بیان کنند تا آخرین نفس و آخرین جنـگ از وطـنم دفـاع خـواهم کـرد مطلـب
دیگری عنوان نميکنند.
 -1مفاد پیام های دیگر لشكر در گذشته نیز هر وقت که احساس تنگنا کرده است درخواست بي مـورد
یگانهای رزمي بوده است.
 -9دستور نیروی زمیني این است که با وسایل و امكانات موجود دفاع تا آخرین نفر و کساني را کـه از
این دستور احیاناً سرپیچي نمایند فوراً صورت دهید.
 -2تا کنون نیروی زمیني تعداد زیادی از یگانهای دیگر نیرو را در اختیار آن لشـكر گذاشـته و لشـكر
همه آنها را در مقدمترین خطوط جبهه به کار برده است.
ف نزاجا سرتیپ ظهیرنژاد
گیرنده:

معاونت عملیات و اطالعات نزاجا (مد .عملیات) جهت ثبت در سوابق

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 227/
از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب – اهواز «خیلي محرمانه»

شماره 391 :سیار

به :فرماندهي لشكر  32و  30زرهي و لشكر  23پیاده ،قرارگاه مقدم دزفول

تاریخ23/30/22 :

]مواضع پدافندي تحكیم شود[

دستور فرمایید مواضع پدافندی با برقراری میدانهای مین و ایجاد خندقهای ضدتانک و هرگونه
مواضع دیگر تحكیم شود ،به نحویکه پیاده نظام بتواند در پشت مواضع مستقر و در پدافند منطقه به طور
مؤثر با جنگافزارهای سازماني شرکت نماید و تنها اکتفا به ادوات زرهي نشود.
خرسند 203909

جانشین عملیاتي نزاجا در اهواز سرهنگ ستاد حسیني
***

از :قرارگاه تاکتیكي نزاجا در جنوب

«اقدام سریع  -خیلي محرمانه»

به :فرمانده پایگاه چهارم (دزفول)

شماره1003/31 :
تاریخ23/30/22 :

]ناظر هوایی[

با توجه به اینكه منطقه عملیاتي تیپ خرمآباد نیاز مبرمي به حضور ناظر هوایي دارد .خواهشمند است
دستور فرمایید نسبت به اعزام و استقرار در آن یگان مزبور اقدام و نتیجه را اعالم فرمایند.
ج .ع .ف .نزاجا سرهنگ ستاد حسیني
از طرف

سرهنگ سعادت اختر

گیرنده:
نزاجا .معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات) جهت اقدام از طریق سماجا 1
***

از :معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات)

«آني»

به :قرارگاه تاکتیكي جنوب (دزفول)

شماره203-09-0-39 :
تاریخ23/30/20 :

آگهي به :قرارگاه مقدم (کرمانشاه)
]اجراي عملیات پرسنل ژاجا[

بازگشت به 23/30/22 – 002-02-7-301
برابر اعالمیه شماره  23/30/29 – 309-3703-23-2-2900سماجا  1مستند به گزارش ناحیه
ژاندارمری کرمانشاه گزارش نموده در مورخه  2 23/30/20گروه پرسنل از ژاجا با خمپاره  320مم و

 /229عملیات نصر
تجهیزات کافي به منظور عملیات علیه نیروهای دشمن به سمت چیالت عزیمت و از موقعیت و استعداد
دشمن شناسایي و به علت نا مساعد بودن هوا عملیات موکول به مرحله بعدی گردیده است .در اولین فرصت
عملیات چریكي انجام مي گردد .ضمناً برابر همین گزارش پرسنل فوق به منظور پیشرو بیرون راندن دشمن
در منطقه چیالت و بیات آمادگي کافي دارن د ،ولي احتیاج به پشتیباني از طریق زرهي و توپخانه دارند.
استدعا ميشود مقرر فرمایند همآهنگيهای الزم در مورد اجرای عملیات فوق انجام گردد.
ف نزاجا

سرتیپ ظهیرنژاد

از طرف سرهنگ ستاد وصالي

***
«آني»
از :معاونت اطالعات و عملیات نزاجا (مد عملیات) جهت اقدام از طریق سماجا 1

به :سماجا ( 1عملیات)

شماره203-09-0-301 :

تاریخ23/30/27 :

آگهي به:
]بررسی تجاوز دشمن[

با بررسي که از منطقه عملیات نیروهای متجاوز و خودی و مأموریت لشكر  30زرهي به عمل آمد ،به
نظر مي رسد با توجه به نكات زیر متجاوز قصد محاصره و حمله به سوسنگرد و انهدام یگانهای لشكر  30و
 32که در منطقه مستقر ميباشند دارد.
 -4استقرار نیروهاي دشمن:

الف -خبر واصله حاکیست که در مورخه  23/30/20بین ساعت  3000تا  3300یک نیروی تقویت
شده عراقي مشتمل بر تانک و نفربر در جاده هویزه به طرف سوسنگرد در حال حرکت و پیشروی بودهاند.
ب -در ساعت  0300روز  23/30/20یک گردان تانک عراقي در  7کیلومتری شرق جاده هویزه
سوسنگرد در نزدیكي صدر جاللیه مستقر شده است و در نظر دارد روی رودخانه کرخه در حوالي جاللیه
پل بزند.
پ -فعالیت دشمن در منطقه جنوب ساریه ( 99 3شرقي و  13 11شمالي) افزایش یافته است.
 -2استقرار و مأموریت نیروهاي خودي:

الف -یک نسخه کالک گسترش تیپ  3و  1لشكر  30و تیپ  2لشكر  32زرهي و منطقه پدافندی آنها
طي شماره  23/30/27 – 002-02-2-70تقدیم گردیده است.
ب -استقرار تیپ  3و لشكر  – 30تیپ  2و لشكر 32

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 223/
تیپ  ،3از جرگه سید علي تا سوسنگرد
تیپ  2لشكر  32از حمیدیه تا جرگه سید علي
 -1پیشنهاد میگردد:

الف -سهمیه پشتیباني هوایي زیادتری به لشكر  30زرهي و لشكر  32اختصاص داده شود.
ب -از طریق آن فرماندهي به نهاجا اعالم شود که متجاوز را از جلو مواضع پدافندی تا هویزه زیر آتش
شدید قرار دهند.
پ -ادامه شناسایي هوایي روی محور سوسنگرد حمیدیه.
گیرندگان رمز:

 -3قرارگاه تاکتیكي جنوب دزفول جهت استحضار و صدور اوامر مقتضي به منظور جلوگیری از
محاصره شدن و منهدم شدن یگانها.
 -2لشكر  30زرهي (دشت آزادگان) جهت آگهي و پیشبینيهای الزم.
 -1لشكر  32زرهي به منظور ابالغ به تیپ  2لشكر  32جهت آگهي و پیشبینيهای الزم به منظور
جلوگیری از محاصره شدن و استفاده از سورتيهای واگذاری از نهاجا.
ج ف نزاجا سرتیپ خزاعي
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پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 203/

جدول حوادث قرارگاه لشكر  42در عملیات نصر (كرخه كور) در تاریخ 19/41/41
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

3

30/32 0312

لشكر 30

تیپ  2از این ساعت زیر آتش شدید دشمن قرار گرفت.

2

30/32 0327

لشكر 30

به دستور فرمانده لشكر تک از ساعت  23/30/32 3000آغاز
ميشود.

1

// 3022

تیپ 1

از یگانهای خودی عبور نموده و با دشمن در تماس هستم و
دشمن در حال عقبنشیني ميباشد.

9

// 3300

م .ع .ت

برابر اوامر نزاجا مراقب باشید به کمینگاه موشکهای دشمن
کشیده نشوید .حمله همآهنگ شده تا خاتمه مرحله یكم
تأمین کامل اجرا و رعایت شود .مگر دشمن به حالت فرار
درآید.

2

// 3301

تیپ 1

دشمن در حال فرار است 2 .تانک در حال سوختن و چند اسیر آنها را دنبال کنید .تأمین جناح راست
را برقرار و به سمت مشرق برای تأمین
گرفته شده است.
کرخه کور حرکت کنید.

0

// 3309

تیپ 1

واحدها به پیشروی خود ادامه ميدهند .تعدادی تانک دشمن
نابود شده و تعدادی اسیر گرفتیم.

7

// 3320

ف لشكر

توپخانه االن منطقه عقب تیپ  3را دشمن ميزند .تالش کنید

 /202عملیات نصر

ردیف

گروه تاریخ و زمان

شرح پیام

یگان

اقدامات انجام شده

که جلوی تیپ  3را با آتش بپوشاند.
9

// 3327

تیپ 3

روبهروی ابوسعید هستم.

3

23/30/32 3399

تیپ 1

در قیصریه جلو ما را سد کردهاند .تقاضای آتش پشتیباني به توپخانه ابالغ شد در ساعت 3390
جواب مثبت داده شد.
بشود.

30

// 3322

تیپ 3

ما االن در مقابل قیصریه هستیم .عقب ما را تهدید نكنند.

تا زمانيکه شما را متوقف نكنند جلو
بروید.

33

// 3203

تیپ  2ل 32

دشمن از سمت چپ ما فرار ميکند .به تیپ  1بگویید دشمن به تیپ  1دستور داده شد دشمن را
تعقیب و منهدم نماید.
را تعقیب و منهدم نماید.

32

// 3232

تیپ 1

گردان  227به یک کیلومتری قیصریه رسیده و گردان  229به ت لشكر آتش خود را تا یک کیلومتر
باالتر از قیصریه ادامه ميدهد.
پیشروی خود ادامه ميدهد.

31

// 3227

تیپ 1

یگانهای تیپ از کرخه کور عبور کردند

39

// 3212

ف لشكر

تیپ  3االن از کرخه کور عبور نمود .همآهنگي نمایید به سمت
مشرق به حرکت خود ادامه دهید.

32

// 3290

ف لشكر

تیپ  1موقعیت خود را گزارش کنید.
از کدام سمت

به تک خود ادامه دهید

پاسخ :دشمن به یگانهای ما حمله
نموده .از سمت گردان .229

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 201/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

از ت لشكر درخواست پشتیباني آتش نمایید.
توپخانه لشكر با آتش تیپ  2را
پشتیباني ،ضمناً تیپ  2لشكر  32تیپ
 1را کمک کنید.

30

// 3291

تیپ 1

دشمن از پشت به من تک نمود .تقاضای احتیاط مينمایم.

37

23/30/32 3291

ف لشكر

(م .ع .ت) با هر چند هليکوپتری که دارید یگانها را کمک مختصات ( )19-79از سمت هویزه
کنید .تیپ  1مختصات حمله دشمن را اعالم نمایید.

39

// 3223

ف لشكر

تیپ  1متكي به کرخه کور با احتیاط به پیشروی خود ادامه
دهید .توپخانه مختصات درگیری تیپ )19-79( 1

33

// 3222

ف لشكر

(م .ع .ت) یک یگان از تیپ  2لشكر  32به کمک تیپ  2اعزام به تیپ  2لشكر  32ابالغ یک گروه
رزمي به کمک تیپ  1اعزام دارند.
شود.

20

// 3229

تیپ 2لشكر 32

یک گروه رزمي به تیپ  1اعزام شد.

23

// 3222

تیپ 1

دشمن درست در  3290حمله کرده است.

22

// 3102

م .ع .ت

تیپ  .1تیپ  2لشكر  32در سمت چپ شما یگان کمكي
فرستاد .اشتباهي تیراندازی نكنید .ضمناً هواپیما و هليکوپتر
برای پشتیباني شما فرستاده شده .تماس حاصل نمایید

 /209عملیات نصر

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

21

// 3103

م .ع .ت

ف لشكر .برابر گزارش پست استراق سمع ،تعدادی از یگانهای
دشمن در شمال کرخه کور به محاصره افتادهاند و با رده باالتر
خود تماس گرفتهاند .آیا تسلیم شوند یا خیر؟ رده باالتر گفته
است تسلیم نشوید .از کرخه کور عبور کنید.

29

23/30/32 3133

تیپ 1

گردان  229تعداد زیادی از تانکهای دشمن را نابود کرده و
خیلي قهرمانانه به پیش ميرود و دشمن محاصره شدهاند.

22

// 3110

تیپ 3

ما به نیروهای دشمن رسیدیم .آنها به شدت فرار ميکنند و
ارتباط با توپخانه قطع شده است.

20

// 3112

تیپ 3

ما با مقاومت شدید دشمن مواجه شدیم .تقاضای هليکوپتر (م .ع .ت) فوراً هليکوپتر جهت تخلیه
دارم .مختصات الزم نیست و خودم تماس برقرار ميکنم و آنها مجروحین به منطقه تیپ  3اعزام و
خلبانان را توجیه کنید که به طرف
را هدایت ميکنم .ما نزدیک خوویش هستیم.
حاجي غالب بروند .افسر رابط توپخانه
در گردان  329مجروح شده کسي
نیست تخلیه کند.

27

// 3197

تیپ 1

ما نیاز به پاکسازی داریم .حدود  700الي  900نفر اسیر ف لشكر دستور داد از هرجا هست
بفرستید غنایم و اسراء را تخلیه نمایند.
گرفتیم .تانک ،توپ ،داریم .پرسنل اعزام دارید.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 202/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

29

// 3197

تیپ 2لشكر
32

یک دسته دارم ميتوانند کار تخلیه را انجام دهند .بفرستیم یا موافقت ميشود به رکن  3و پشتیباني
نیز ابالغ شد.
خیر؟

23

// 3122

تیپ  2لشكر
32

طبق استراق سمع به دشمن ابالغ شده چنانچه فشار زیاد است
عقبنشیني نمایید.

10

23/30/32 3129

تیپ 3

از سمت راست  00تانک به ما حمله نموده است.

13

// 3123

م .ع .ت

تیپ  .1اسرا را به بغل جاده هدایت و از پشتیباني وسایل
ترابری جهت تخلیه ارسال شده است.

12

// 3933

تیپ 3

در حال محاصره هستم .سعي کنید با آتش دشمن را از بین ببرید.

11

// 3933

تیپ 1

(م .ع .ت) هرگونه وسیله و گروه رزمي برایمان بفرستید .ما در مختصات بدهید با هواپیما و هليکوپتر
دشمن را منهدم نماییم.
سعدون حمودی در محاصره هستیم.

19

// 3201

تیپ 3

ف لشكر 2 .فروند هليکوپتر دشمن در منطقه ما هستند و اگر در برد کالیبر  20است اجرای آتش
کنید .یگانها قبل از تاریكي شب
مسافت آنها زیاد است.
مواضع دفاعي بگیرید.

12

// 3207

تیپ  2لشكر

از استراق سمع دشمن چنین استنباط ميشود که دشمن در تغییر چانل به نام آفتاب عالم تاب اعالم

(م .ع .ت) فوراً با هواپیما و هليکوپتر
پشتیباني شود.

مقاومت کنید .ابتكار عمل را در دست بگیرید.
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

اقدامات انجام شده

شرح پیام
شد.

32

چانل ما وارد شده است.

10

// 3290

تیپ  2لشكر
32

تیپ  1یگان را بالتكلیف ول نموده است.

17

// 3223

م .ع .ت

رکن سوم سرکار سرهنگ حسیني (قرارگاه مقدم نزاجا) گفت به محض آمدن فرماندهي اقدام خواهد
شد.
برای محور هویزه – یزدنو-کوشک حتماً پیشبیني نمایید.

19

23/30/32 3001

ف لشكر

(م .ع .ت) به یگانها ابالغ کنید دفاع دور تا دور نمایند.

تیپ  3و  2و  1لشكر  32و ت لشكر
شنید .چشم...

13

// 3031

م .ع .ت

ف لشكر .نزاجا برای تأمین جناح راست لشكر تأکید کرد که تیپ  2لشكر  32فوراً دستور دهید یک
گروه رزمي به جاده هویزه به یزدنو
گروه رزمي تیپ  2لشكر  32به آنجا برود.
اعزام و زیر امر تیپ  3مستقر و با تیپ
 3همآهنگي شود.

90

// 3020

م .ع .ت

شبكه توجه نماید .قبل از تاریكي ،مواضع را تحكیم و راهنما در
روی جاده گذاشته شود که غذای گرم برای پرسنل ارسال خواهد
شد و راهنمایي کنند که به تمام پرسنل غذای گرم داده شود.

93

// 3027

تیپ  2لشكر
32

دستور استقرار گروه رزمي داده شد و اعزام گردید.

تیپ  2لشكر  32جواب داد کلیه
یگانهای من از زیر امر من خارج و در

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 207/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده
اختیار لشكر  32است .فقط همان است
که به شما دادم .شب امكان ندارد فردا
تغییر موضع ميدهم.

92

// 3092

تیپ  2لشكر
32

م .ع .ت .غرب سوسنگرد ممكن نیست شرق سوسنگرد را م .ع .ت .چون پل نیست پذیرفته شد.
تأمین ميکنم.

91

23/30/32 3020

ف لشكر 30

م .ع .ت .در شبكه ما وارد شدند .به یگانها ابالغ که سریعاً از نیروی دشمن که از سرخه فیله حرکت
شبكه خارج شوند .تیپ  1به ف لشكر در حدود  200نفر و به سمت پشت تیپ  3ميآیند از
رودخانه سابله عبور و در سمت هویزه
هستند که در نزدیكي پل سمیده هستند.
در حرکت هستند.

99

// 3020

م .ع .ت

تیپ  2لشكر  .32نیروهای دشمن از نیسان عبور و به سمت ف لشكر به (م .ع .ت) هليکوپترها
جهت شناسایي اعزام شود.
هویزه حرکت ميکنند.

92

// 3710

ف لشكر

تیپ  .1یگان سرهنگ شهبازی را سریعاً از زیر امر خارج به تیپ  2لشكر  .32اظهار داشت اگر یگان
من از زیر امر خارج شده به یزدنو اعزام
یگان اصلي بفرستید .چون از آن سمت مورد تهدید است.
شود.

90

// 3792

م .ع .ت

تیپ  1سریعاً یگان سرهنگ شهبازی را به یزدنو اعزام دارید.
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

97

// 3792

م .ع .ت

ف لشكر .آخرین وضعیت دشمن این است که تمام توپخانههای
سنگین خود را جا گذاشته من نميدانم با آنها چه کار کنم.
تانک ،توپ ،آشپزخانه صحرایي و سالحهای کوچک و بزرگ و
غیره فردا به طور مشروح گزارش خواهم داد .نیروهای خودی
در جاده تدارکات دشمن مستقر و مختصات آن بعداً به
استحضار خواهد رسید.

99

23/30/32 3910

تیپ 1

(م .ع .ت) دشمن تک کرده .به گوش باشید.

93

// 3323

ف لشكر

م .ع .ت .فردا بعد از تجدید سازمان تک مجدد خواهیم کرد.

20

// 3322

ف لشكر

م .ع .ت .این پیام را به یگانها ارسال دارید .به تیپ  2لشكر به یگانها ابالغ شد که دشمن زمینگیر
 32که از سمت نیسان و هویزه نگران است وضع را اعالم کنید .شده .خبری نیست و تأمین محلي
برقرار شد.

23

// 3390

ف لشكر

م .ع .ت .آماده باشید تا بنا به دستور تا  9ساعت دیگر به جلو
حرکت نمایید.

22

// 2022

ف لشكر

م .ع .ت .گردانهای توپخانه آتشبارهای عمل کلي مواضع
جدید را اشغال به طوریکه از جنوب تا جنوب شرقي را

به نزاجا سرکار سرهنگ حسیني اطالع
داده شد.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 203/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام
بپوشانند .تیپ  3و  2و  1تجدید سازمان کنند و آماده تک
باشند .توپخانه لشكری آماده اجرای آتش تهیه باشد.

اقدامات انجام شده

 /270عملیات نصر
جدول حوادث قرارگاه لشكر  42در عملیات نصر (كرخه كور) در تاریخ 19/41/42

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

3

23/30/30 0702

تیپ 1

م .ع .ت  .محل تیپ  1فردوس حمودی شمال ده ملیحان
روبهروی پل کرخه کور در نقشه عمل شود.

2

// 0722

تیپ 3

م .ع .ت  .یک دستگاه اتوبوس جهت حمل اسراء و زندانیان فوراً به دژبان ابالغ شد.
بفرستید.

1

// 0900

م .ع .ت

ف لشكر .سرکار سرهنگ حسیني (قرارگاه نزاجا) با ف نزاجا به
سمت شمال حرکت نمودند.

9

// 0330

م .ع .ت

تیپ  1فوراً یگان تیپ  2لشكر  32را از زیر امر خارج نمایید.
تیپ  2یگان شما از زیر امر خارج ميشود .راهنما بگذارید و
زیر امر خود بگیرید و در آنجا که مورد نظر شما است به کار
برید.

2

// 0320

م .ع .ت

شبكه توجه نماید .برابر گزارش افسر عملیات تیپ  92دشمن
گردان تانک غزه و گردان تانک طارق به استعداد هر گردان 12
تانک در جفیر مستقر بود که به احتمال زیاد به کمک نیروهای
شكست خورده عراق خواهند آمد.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 273/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

0

// 0310

تیپ 1

م .ع .ت  .از جنوب و شرق به تیپ  1حمله شده .در مختصات
()13-71

7

23/30/30 0390

تیپ 1

م .ع .ت  .دشمن از پشت مختصات ( )13-03و ( )92-00به کلیه شبكه توجه نمایند نیروهای
طرف شرق گسترش یافته و آتش دشمن باز شده است .عین دشمن از ایستگاه حمید به طرف شما
در حرکت است .آمادگي کامل جهت
پیام به توپخانه لشكر نیز داده شد.
مقابله داشته باشید از کلیه آتشها
استفاده شود.

9

// 0320

م .ع .ت

کلیه شبكه توجه نمایند طبق مشاهدات در آبادیهای امالحفار
و امالفصیح حدود  30کیلومتری جنوب کرخه کور دشمن
مستقر شده که به هواپیماهای خودی تیراندازی کردند .پاسگاه
طالیه جدید پایگاه موشکهای سام بوده که هواپیمای خودی
را هدف قرار دادند .آماده باشید حمله متقابل دشمن را خنثي
سازید .از شمال به جنوب و از شرق به غرب

3

// 0322

تیپ 3

نیروی دشمن کامالً تار و مار گردید و در حال فرار است .نگران
نباشید در تعقیب آنها هستیم.

30

// 3022

تیپ 3

مجدداً سمت راست ما مورد حمله قرار گرفت .آتش گردان ک .م به سرهنگ شفیعي افسر تطبیق ابالغ
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام
را تقویت نمایید.

اقدامات انجام شده
شد.

33

// 3090

ف لشكر

(م .ع .ت) شما فوراً یگان تیپ  2لشكر  32را از زیر امر تیپ  1فوراً یگان تیپ  2لشكر را از زیر
امر خارج کنید.
خارج کنید.

32

23/30/30 3300

ف لشكر

(م .ع .ت) هرچه ميتوانید گلوله محترقه بفرستید .ما زیر آتش به رکن  9ابالغ شد.
شدید هستیم.

31

// 3320

تیپ 1

ما زیر آتش شدید هستیم.

39

// 3322

م .ع .ت

تیمسار فالحي با سرکار سرهنگ حسیني تماس گرفته شد.
ایشان گفتند تمام آنهایيکه تیمسار جانشین فرمودند اقدام
شده در مورد پرسنل دکتر چمران و شناسایي با هليکوپتر از
منطقه نیسان و محلهای خواسته شده مقدور نیست.

32

// 3320

م .ع .ت

شبكه توجه شود در منطقه هواپیمای دشمن مشاهده شده
است و هواپیمای مشاهده شده مال دشمن است .شبكه توجه
کند  1فروند هليکوپتر در هوا خودی است.

30

// 3390

تیپ 3

توسط هواپیماهای دشمن مناطق تیپ  3بمباران ميشود.

به افسر ناظر مقدم و کلیه شبكهها ابالغ
شد.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 271/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

37

// 3322

م .ع .ت

به عرض تیمسار جانشین برسد برابر شناسایي پاسداران محلي
هیچ فعالیتي در محور هویزه – سوسنگرد و نیسان مشاهده
نشده دشمن زمینگیر است.

39

// 3322

تیمسار فالحي

(م .ع .ت) فوراً به افسر رابط هوایي بگویید سریعاً اف 39-را توسط سرهنگ الهیاری به افسر ناظر
فعال نمایند که هواپیمای دشمن را بزند در منطقه کرخه کور .ابالغ شد.

33

// 3230

ف لشكر

(م .ع .ت) با تمام وسایل ممكنه مهمات تانک و توپ همان لحظه به سرگرد رائفي ر 9-ابالغ
شد.
اسكورپیون به منطقه برسانید.

20

23/30/30 3100

تیپ 3

از  2جناح به ما حمله شده است ( )07-91البته با هليکوپتر و فوراً به هوانیروز و نیروی هوایي ابالغ و
یک تیم  9فروندی به تیپ  3ارسال شد.
غیره.

23

// 3132

تیپ 3

تعدادی توپ  310مم در منطقه است .نسبت به تخلیه آنها به رکن  9سرگرد رائفي ابالغ شد.
اقدام شود.

22

// 3120

تیپ 3

از  1طرف به ما حمله کردند .ت لشكر به ما کمک نماید.

21

// 3190

م .ع .ت

تیمسار جانشین .سرکار سرهنگ حسیني گفت دشمن در حال
تغییر مكان به پادگان حمید بود که به وسیله هواپیما و
هليکوپتر خودی منهدم شد.

به افسر تطبیق ابالغ شد .در مورد هم-
آهنگي با توپخانه ک.م کمک نمایند.
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

عقبنشیني دشمن آن طوریکه اطالع داده بودند نبود .لشكر
 32در حال بررسي است در صورت مساعد بودن وضع ،تک
خواهد شد .مهمات مورد نیاز فرستاده شد.
یكي از هواپیماها را در هوا منهدم نمودند .دشمن به یک بزنید تیپ  3اظهار داشت این کار را
خواهیم کرد.
کیلومتری رسیده

29

// 3122

تیپ 3

22

// 3122

ت لشكر

سمت تغییر مكان ما را اعالم دارید.

20

// 3900

م .ع .ت

ت لشكر از سمت راست به ما نزدیک شدند .وضع بحراني شده.
به ما کمک کنید.

27

23/30/30 3900

تیپ 3

جناح راست ،کامالً تهدید شده و دارند نزدیک ميشوند و ما در سنگرها سریعاً مقاومت کنید و ت ل
آتش تیپ  3را تقویت نماید .ت ل شنید
کامالً مقاومت ميکنیم.

29

// 3929

تیپ 3

به شدت درگیر هستیم .خیلي شدید ،توپخانه هم کمک به تیپ  3کمک کنید .چرا تیراندازی
نميکنید .به طور مداوم تا نابودی
نميکند
دشمن تیراندازی نمایید .ت لشكر با
تیپ  1تماس بگیرید که توپخانه به جلو
تغییر مكان بدهد.

خیلي خوب

م .ع .ت .توپخانه دشمن تمام آتشهای

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 272/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده
اجرا شده در خط را بنا به دستور شما
اجرا نماید .ت لشكر گزارشات خودتان
را به ف لشكر بدهید.
مختصات بدهید.

23

// 3992

تیپ 3

حدود یک تیپ در حال حمله ميباشند.

10

// 3920

ف لشكر

تیپ  2لشكر  32فوراً  30الي  33دستگاه تانک در مسیر تیپ  2شنید .اطاعت ميشود .ولي قبالً
جاللیه کرخه کور اعزام دارید .تیپ  1آماده باشید بنا به دستور یک یگان زیر امر بود .اگر مورد نیاز بود
چرا از زیر امر خارج کردید.
یک گروهان به کمک تیپ  3اعزام دارید.
وضعیت اضطراریست .فوراً اعزام دارید.

13

// 3200

م .ع .ت

تیپ  3االن هواپیمای خودی باالی سر شماست .بگویید هدایت
شود با همآهنگي ناظر مقدم و ف لشكر دستور داد یک یگان به
طرف شما حرکت بكند .ضمناً هواپیماهای مورد نیاز شما
درخواست شد.

13

23/30/30 3202

تیپ 3

من احتیاط خودم را به کار بردم.

شما تالش خودتان را بكنید .من دستور
دادم تیپ  2لشكر  32به کمک شما
بیاید.

12

// 3202

تیپ 1

هواپیماهای دشمن دارد ما را بمباران ميکند.

سریعاً با ضد هوایي بزنید.
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

یک یگان به عقب ما ميآید که کامالً ما را محاصره کند .ف
لشكر ميگوید احتیاط شما کجاست .تیپ جواب ميدهد به کار
بردیم .ف لشكر ميپرسد از کدام سمت ،تیپ جواب ميدهد از
طرف هویزه .ف لشكر از ت لشكر سؤال ميکند هواپیماهای
موجود در منطقه خودی است .پاسخ ،بلي
 3فروند برابر گزارش ناظر مقدم بلند
ف لشكر به م .ع .ت ميگوید هليکوپتر چه شد
شده به طرف تیپ ميآید.

11

// 3209

تیپ 3

19

// 3227

ف لشكر

تیپ  2لشكر  32یک دستور است هرچه داری بده به تیپ 3

12

// 3210

ف لشكر

تیپ  30 ،1دستگاه تانک بفرست برود به راست توپخانه تیپ 3

10

// 3217

تیپ 3

مهمات ما تمام شده وضع خیلي بحراني است .هرکاری
ميخواهید بكنید.

17

23/30/30 3290

تیپ 3

همه دارند درب و داغون ميشوند.

19

// 3293

تیپ 3

ما خیز به خیز ميتوانیم به عقب بیاییم.

13

// 3291

تیپ 3

اگر عقب بیاییم ميزنند و اگر بمانیم هم مقدور نیست .کمک ،مقاومت کنید یک یگان آمد .تیپ  2و

تانکها به سمت هدف حرکت نموده
است( .محل خواسته شده)

با آتش و حرکت یک خیز به عقب
بیایید.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 277/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

شرح پیام

یگان

اقدامات انجام شده

تعدادی پرسنل دارند ميآیند عقب .وضعیت ما را روشن کنید 1 .هرکدام کمک فرستادند.
ف لشكر پس این هليکوپترها و هواپیماها چه شده؟ تیپ  3به
ف لشكر ،ميتوانیم یک خیز به عقب بیاییم؟ پاسخ دستور بود چیزی ندارم.
اگر بیایید شما را نميزنند؟ چرا .پس مقاومت کنید.
90

// 3292

تیپ 3

چرا کمک نیامد

تیپ  2لشكر  32جواب داد تمام
یگانها حرکت کرده.

93

// 3292

تیپ 3

ما نزدیک سوسنگرد هستیم .هیچکس به کمک ما نیامد.
ما یک خیز عقب آمدیم تا موضع بگیرند.

ناظر مقدم کجاست صحبت کند.

92

// 3292

ف لشكر

سرهنگ عمرانلو تیپ  1را کمک بگیرید و وارد عمل نمایید.
تیپ  3به ف لشكر همه رفتند عقب .ف لشكر به تیپ  1فوراً به تیپ  3پاسخ ميدهد واحدها که آمدند
سمت تیپ  3حرکت و اقدام نمایید .ت لشكر پرسنل را به جلو عقب ،هر کدام به یک محوری رفتند.
بفرستید و جلو تیپها را بگیرید.

91

// 3292

تیپ  2لشكر
32

م .ع .ت  .تیپ داخل هویزه است .خواهش ميکنم از ف لشكر
دستور بگیرید.

تیپ 3

ف لشكر عدهها به سمت هویزه رفتند .من به سمت هویزه
ميروم تا اینها را جمع نماییم .تیپ  1به ف لشكر پیروزی با
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

شرح پیام

یگان

اقدامات انجام شده

ما است .اهللاکبر
99

23/30/30 3292

ف لشكر

تیپ  3فوراً نیروها را جمع کنید .دشمن ما نیز ضعیف است.
باید تا قلب دشمن برویم نگران نباشید.

92

// 3220

م .ع .ت

تیپ  3نگران نباش .ف لشكر سازمان داده تیپ  2و  1به کمک نصف وقت سر این ميگذرد که بي-
شما رسید .مختصات بدهید تا توپخانه جلوی شما را بكوبد .سیمچي در محل خودش نیست.
تیپ  2لشكر  32وارد چانل ميشود .تیپ  2چند تانک ،هر تیپ  2پاسخ ميدهد دستور صادر شد.
چند تا ميتوانید اول جاده خاکي آرایش الزم بگیرید.
دستور حرکت به پرویز داده شد و آماده

90

// 3220

تیپ 3

تمام مهمات ما مصرف شده و لولههای توپ از کار افتاده .هر
چقدر ميتوانید هليکوپتر و هواپیما برای ما بفرستید.

97

// 3222

م .ع .ت
ف لشكر
تیپ 3
ف لشكر

ف لشكر .اگر اجازه بفرمایید از تیپ  1کمک بفرستم.
تیپ  ،1فوراً  30دستگاه تانک حرکت کند به تیپ 3
لشكر ،ما احتیاج به آمبوالنس زیل داریم.
صدای شما شنیده شد .هرچه آمبوالنس
تیپ  1سریعاً یک گروهان تانک حرکت کند به جناح راست.
در منطقه بود برای شما فرستادیم.
تیپ  3هر چقدر آمبوالنس هست حرکت کند به طرف تیپ .3
تیپ  3پاسخ ميدهد االن در منطقه ما
تیپ  3جلو پرسنل را بگیرید و سازمان بدهید و در کرخه کور

حرکت است.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 273/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

شرح پیام

یگان

اقدامات انجام شده

خط آتش تشكیل شود.

پرسنل زیادی آمدهاند.

99

23/30/30 3000

ت لشكر

عقبنشیني را اعالم دارید.

عقبنشیني وجود ندارد جلو آنها را
بگیرید.

93

// 3000

تیپ  2لشكر
32

تیپ  3من با  2قسمت بزرگ به سمت شما ميآیم .پرویز و
سهراب من به سمت شما در حرکت است .مرا راهنمایي کنید
تا بیایم و کنترل عملیات را در دست بگیرم.
تمام نیروها را برگرداندیم.
ف ل .نیروهایيکه در ميروند بیایند دم پل تا سازمان بدهم.

تیپ 3

پیروزی با ما است.

20

// 3700

رله

تیپ  3نیروهای کمكي از همه طرف رسید.
تیپ  3نیروهای کمكي و نیروهای خودتان که به عقب رفته چشم ،االن دم پل هستیم نیروها را
بودند برگردانده شدند .فوراً سازمان بدهید.
سازمان ميدهم.

23

// 3730

ف لشكر

م .ع .ت  .معاون و آنها که ميدانند سازمان ميدهند و برنامهها
درست ميشود نگران نباشید .توپخانه آنهایيکه در عقب
هستند هدایت کنید.

22

// 3732

ت لشكر

م .ع .ت  .آتش دشمن سد شد یا نه

21

// 3792

فرمانده کل قوا م .ع .ت  .از سرکار سرهنگ حسیني سؤال شود در منطقه سؤال شد .سرکار سرهنگ حسیني

ف لشكر پاسخ داده شد.
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

29

23/30/30 3722

تیمسار فالحي

م .ع .ت  .به سرکار سرهنگ حسیني بگویید محترقه شدید توسط سرهنگ الهیاری به قرارگاه نزاجا
 322مم کانكس و محترقه  320مم چیفتن  9کانكس و سرکار سرهنگ حسیني ابالغ شد.
موشک تاو مقداری به لشكر بفرستند.

22

// 3727

م .ع .ت

تیپ  3مهمات خواسته شده با سرپرستي سرگرد اردالن به
طرف شما فرستاده شد .با توپخانه آتش خود را روی ما باز
کنید.

20

// 3712

تیپ  2لشكر
32

تیپ  3االن پشت کانال ایستادهایم.

27

// 3712

ف لشكر

توپخانه لشكر آتش خود را به جنوب غربي انجام دهید.

29

// 3717

ف لشكر

تیپ  1پشت کرخه کور دفاع کنید.

23

// 3720

ف لشكر

تیپ  3و  2و  1مهمات رسید .االن موضع بگیرید .شب است و
مقاومت کنید.

00

// 3723

ف لشكر

شبكه همان جایي است که هستید موضع بگیرید بایستید به
سمت جنوب.

شرح پیام
اروند چه خبر است.

اقدامات انجام شده
پاسخ دادند یک ساعت قبل تماس
گرفته شد .وضعیت عادی است.

شنیدم مختصات بدهید.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 293/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

شرح پیام

یگان

اقدامات انجام شده

03

// 3722

ت لشكر

م .ع .ت  .هر مختصاتي که ميخواهید بدهید آتش کنیم
آرایش دشمن به هم خورده.

02

// 3722

ت لشكر

م .ع .ت  .از حدود  9کیلومتر آن طرف کرخه گزارش مينماید
آتش ميکنم.

01

23/30/30 3920

تیمسار
جانشین

09

// 3990

تیپ  2لشكر 32

ف لشكر طبق اطالع موثق عناصری از سمت شرق جاده جنوبي به شبكه قبالً دستور داده شده.
کرخه کور به محل استقرار لشكر  30حرکت کرده شبانه تدابیر
دفاعي الزم را در کرخه کور اتخاذ در مقابل دشمن با تالش
سرسختانه دفاع نمایند .تیپ  2لشكر  32در صورت امكان
مواضع پدافندی قبلي خود را اشغال نماید.
به سرکار سرهنگ حسیني اطالع داده شود.
دشمن در شرفه زمینگیر شده و هنوز پلي زده نشده است.

02

// 3920

تیپ 3

مهمات حاال برایم رسید.

موقعیت خود را گزارش کن.

تیپ 3

تیپ این طرف رودخانه مستقر است.

همانجا موضع بگیرید تا صبح انشاءاهلل
دستورات بعدی را خواهم داد.

07

// 3920

ف لشكر

تیپ  2موقعیت خود را گزارش کن.

همانجا که نفربر را گذاشته بودم هستم

09

// 3920

ف لشكر

تیپ  1موقعیت خود را گزارش کن.

00
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

03

// 2022

ف لشكر

ت لشكر گردانهای  192 – 123 – 139آمادگي داشته باشند
صبح اول وقت آتش بیشتر در برد بیشتر تیراندازی ميکنند.
حتماً اجرا شود.

70

// 2100

ف لشكر

ت لشكر فردا صبح اول وقت با دیدبانان ورزیده آماده باشید با
آتش تهیه جلو را بكوبید.

73

// 2103

سرهنگ عمرانلو

ف لشكر وسایل اغتنامي تخلیه نشده.

72

23/30/30 2132

تیپ  2لشكر
32

طبق گزارش ستون زیادی از سمت چپ به سمت راست در
حرکت هستند فاصله  1الي  1/2کیلومتر است و روی آنها
اجرای آتش شد.

71

// 2120

تیپ 1

دشمن از سمت جنوب در مقابل تیپ است و صدای شنيها به
گوش ميرسد.

79

// 2121

تیپ  2لشكر
32

ستون خیلي زیاد از سمت راست گروهان پرویز رد ميشوند.

72

// 2192

تیپ  2لشكر
32

قسمتي از یگانهای تیپ در سمت راست با دشمن درگیر شده
و  2نفربر دشمن را زده و  2تا هم گرفته .به آن دستور داده
شد که  2کیلومتر به عقب برگردد .به یگان اصلي ملحق شود.

اقدامات انجام شده

سنگر بكنید و اگر نزدیک شدند به دام
بیاندازید.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 291/

جدول حوادث قرارگاه لشكر  42در عملیات نصر مورخه 19/41/42
ردیف

گروه تاریخ و زمان

3

23/30/37 0292

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

ف لشكر

سرگرد مدیری به سرکار سرهنگ حسیني از نزاجا اطالع دهید .تلفني به نزاجا سرکار سرهنگ حسیني
چون احتیاط خود را به کار بردهام یک یگان احتیاط برایم در در ساعت  0000اطالع داده شد.
نظر بگیرد و تلویحاً تیپ  2این لشكر که در دزفول مستقر است
سریعاً اعزام گردد.

2

0000

//

ف لشكر

(م .ع .ت) سرگرد نجفي و طهماسبيپور (ف گردان مهن) فوراً به ف گردان مهن ابالغ شد.
هرچه بلدوزر و گریدر در منطقه است سریعاً به منطقه کرخه
کور جهت سنگرکني اعزام دارند.

1

// 0003

ف لشكر

(م .ع .ت) به گد مهن ابالغ کنید سریعاً هر چه مین در یگان به ف گردان مهن ابالغ و آمادگي
دارند بار کنند و جهت مینگذاری در منطقه هویزه اعزام گردند .حرکت آن به عرض فرماندهي رسید.
من در جای دیروز هستم .بیایند پیش من دستور بگیرند.

9

// 0900

ف لشكر

(م .ع .ت)  9فروند هليکوپتر خودی در منطقه است .توپخانه
آتش بس داده است.

2

// 0920

ف لشكر

توپخانه آماده باشید که زودتر جابهجا شوید که از زیر آتش
خارج شوید .سعي کنید موضع شما را کشف نكنند .هرکاری
ميکنید یک کیلومتر باال یا پایین موضع شما کشف نشود.
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

اقدامات انجام شده

یگان

شرح پیام

0

// 0902

افسر عملیات

ف لشكر .االن افسر ناظر مقدم هوایي اینجا هستند .توافق شده
است برابر اظهار ناظر مقدم هوانیروز  9فروند هليکوپتر االن
بلند شده به منطقه ميآید .افسر هوایي نیز اظهار داشت با
پایگاه تماس گرفتهام .االن هواپیما ميآید .به محض ظاهر
شدن در منطقه به روی هدف هدایت خواهد شد.

7

23/30/37 0302

ف لشكر

توپخانه جلو تیپ  1را بزنید .یک گلوله دودانگیز اجرا بعد ًا
تصحیح تیر نمایید .تیپ  2لشكر  32به توپخانه دشمن که به
طرف ما تیراندازی ميکند فوراً با کاتیوشا حمله کنید.

9

// 0330

ف لشكر

تیپ  3بگو توپخانه اجرای تیر نماید .تانکهای تیپ  3به تیپ
 1کمک کند.

3

// 0330

تیپ 1

ف لشكر .دشمن اجرای آتش مينماید.

االن  1فروند هليکوپتر فرستادم به
هیچ عنوان عقبنشیني نكنید.

30

// 0332

ت لشكر

ف لشكر .گردان  139ميگوید تیر مستقیم به ما ميزنند.

تغییر موضع بدهید .پیام توسط سرگرد
عباسي با ف لشكر رد و بدل شد.

33

// 0993

تیپ 1

یک سری تانک به تیپ رسیده است .از سمت راست نزدیک نیروهای خودی است که ميآیند شما
کارتان را بكنید.
ميشوند.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 292/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده
تو با این وضع چه کار داری کار خودت
را بكن.

32

// 0992

تیپ 1

آنها به سوی کرخه تیراندازی ميکنند.

31

// 0992

ف لشكر

تیپ  1به من بگویید .خط تماس را بگویید چیزی را ميبینید خط روی پل را پیدا کنید 1 .کیلومتر
فاصله یک یگان است.
و همه را گزارش نمایید.
با احتیاط که گذشتم ارتباط برقرار کنید .نترسید تیپ 1
دشمن با موشک و غیره تیراندازی ميکند.

39

23/30/37 0300

تیپ 1

االن از روبهرو دشمن فشار آورده

32

// 0317

تیپ 1

هليکوپتر خودی در منطقه است .به توپخانه بگویید دارند فرار توپخانه شنید االن
ميکنند.

30

// 0390

ف لشكر

رئیس ستاد به هليکوپتر بگویید دشمن فرار ميکند .هر چه به هوانیروز ابالغ شد.
دارند بریزند .تیپ  1دشمن در حال فرار است .با سرهنگ
محبوبي همآهنگي نمایید.

37

// 0391

ف لشكر

سرهنگ محبوبي شنیدم.
توپخانه ( )19-03و ( )10-72تقاضای آتش.
تیپ  2لشكر  32از مقاومت شما متشكرم .درگیری شدید است .هليکوپترها خودی را ميزنند.
رئیس ستاد  9کیلومتر جنوب کرخه کور خط بمب تعیین شده ابالغ شد.

توپخانه چه کار ميکند پس؟ بگو به
شدت آن بیافزاید.
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

شرح پیام

یگان
به افسر هوایي ابالغ شود.

اقدامات انجام شده
سرهنگ محبوبي جواب داد االن
ميگویم.

( )19-72را بكوبید.

39

// 0320

تیپ  2لشكر
32

33

// 0323

فرمانده کل قوا مواضع را کامالً محكم نگهدارید و نیروهای دشمن را در ف لشكر جواب داد .مگر غیر از این بود
صورتيکه حمله کردند .از مواضع خود دور یا منهدم سازید .تا آخرین لحظه ميجنگیم و ننگ
پیروزی با ما است .تشكر از همه پرسنل تشكر .از همه پرسنل اسارت را قبول نميکنیم و به یاری خدا
پیروز خواهیم شد.
تشكر کنید.
این پیام به رئیس ستاد ابالغ تا تلفني
به نزاجا اطالع دهند.

20

23/30/37 3027

ت لشكر

گردان  139زیر آتش قرار گرفته است.

آتشبارها توپ به توپ عقبنشیني
کنند.

23

// 3092

تیپ  2لشكر
32

چیزی از یگان دیروزی در هویزه ندارید؟

چیزی ندارم.

22

// 3092

ف لشكر

توپخانه اینها را ميزنید خوب بود  2کیلومتر زیادتر و یک محبوبي جواب داد گرفتم.
کیلومتر به چپ

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 297/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده
از صبح تا شب پوشش هوایي داریم.

21

// 3029

تیپ 1

م .ع .ت  .ما احتیاج به پوشش هوایي داریم

29

// 3302

ف لشكر

توپخانه موضوع صرفهجویي یادت نرود آنها خاموش شدهاند.
ضمناً بنا به درخواست اقدام شود.

22

// 3330

تیپ  2لشكر
32

توپخانه این آتشي که اجرا کردید  1تانک دشمن منهدم شده محبوبي جواب داد شنیدم.
ادامه دهید.

20

// 3333

تیمسار فالحي

به آذین بگویید  20بلدوزر فوری مورد نیاز است.

27

// 3322

ف لشكر

(م .ع .ت) از جنوب هویزه به طرف شرق و غرب کرخه کور 1
تیپ در خط دفاع ميکنند .وضع بسیار خوب است .حمله
دشمن دفع شد .تیپ  3جلو رفته و تیپ  2وضعش خوب شد.
هویزه به طرف شرق  22کیلومتر پوشیده شد .این پیام را به
نزاجا بدهید .منتظر دستور هستم.

29

23/30/37 3312

افسر عملیات

ف لشكر .با آنکه محدودیت مهمات وجود ندارد ولي تدبیر قبالً به یگانها دستورات الزم صادر
نمودم.
فرمانده را اعمال نمایید.

23

// 3319

//

10

// 3393

م .ع .ت

شبكه یک فروند هواپیمای دشمن در منطقه تیپ  3زده شد.
خلبان آن در منطقه سقوط ميکند .به پاسگاه اصلي بدهید.
ف لشكر .دشمن از غرب به شرق از ما دور ميشود .مواظب شما کلیه مراقبتهای الزم را انجام و
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

شرح پیام

یگان
باشید ما را دور نزنید.

اقدامات انجام شده
مختصات دور شدن دشمن را بدهید تا
اجرای آتش شود.

13

// 3393

ف لشكر

تیپ  1مختصات فعلي که به شما حمله کردند بدهید تا اجرای
آتش شود .افسر عملیات فوراً به سرهنگ جوادی هليکوپتر
بفرستید.

12

// 3322

ف لشكر

افسر عملیات این ناظر مقدم چه ميکند؟ کدام پوشش هوایي؟ به ناظر مقدم هوایي ابالغ شد.
 2میگ ما را ول نميکند.

11

// 3232

افسر عملیات

ف لشكر .برابر اعالم سرکار سرهنگ حسیني هیچگونه پیشروی
طرح ریزی نشود از شمال و جنوب کرخه کور دفاع مستحكم
نمایید (این پیام با لهجه ترکي اعالم گردید)

19

// 3210

ف لشكر

افسر عملیات  2میگ از شرق به جنوب جاده حمیدیه حمله فوراً به افسر هوایي اعالم شد.
کرده است.

12

// 3210

افسر عملیات

ف لشكر .برابر گزارش تیپ  2لشكر  32منطقه شرفه را
ميکوبند .امكان دارد پل بزنند و عبور نمایند.

10

23/30/37 3102

تیپ 1

توپخانه .مهمات پدافند هوایي این یگان تمام شده.

17

// 3102

تیپ 1

م .ع .ت .فرماندهي مقرر فرمودند هليکوپتر به منطقه فردوس

به افسر تطبیق آتش ابالغ شد.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 293/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

اقدامات انجام شده

شرح پیام
اعزام کنید تا نگذارد دشمن سنگر بكند.

19

// 3120

ف لشكر

م .ع .ت  .تعدادی تانک از غرب به شرق کرخه کور در حرکت
هستند .به سرکار سرهنگ حسیني گزارش نمایید کمک هوایي
نمایند.

13

// 3110

ف لشكر

تیپ  2لشكر  .32نزدیک به هویزه یک پل فلزی است .بعد از
آن یک جاده خاکي ناهموار است 2 .کیلومتر به جلو بیایید.

90

// 3112

ف لشكر

م .ع .ت  .هواپیمای دشمن در منطقه است؟

بلي

93

// 3190

ف لشكر

تیپ  .1با من کار دارید؟

بلي ،فشار دشمن زیاد است و از روبهرو
به ما حمله نمودند .خیلي زیاد است.

92

// 3129

تیپ 1

دشمن به جلو ميآید.

91

// 3122

رئیس ستاد

نزاجا .میگهای عراقي حدود یک ساعت و نیم است باالی سر
لشكر جوالن ميدهند و از طرف نیروی هوایي اقدام الزم انجام
نشده.

توپخانه از تیپ  1مختصات خواست تا
اقدام نماید.
دستور فرمانده کل قوا است .عقب آمدن
قابل قبول نیست.
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

شرح پیام

یگان

اقدامات انجام شده

99

23/30/37 3910

تیپ 1

توپخانه .مختصات ( )93-70و ( )19-70جنوب این خط و سرگرد عباسي گفت از چانل خودش
درخواست شود.
پشت آن را بكوبید

92

// 3910

ف لشكر

پاسخ داد که سرکار سرهنگ حسیني
رئیس ستاد .با سرکار سرهنگ حسیني صحبت کن.
مجدداً ف لشكر گفتند فرستاده ميشود تا کي ،یكي را بگویید گفتند گردان  399فرستاده ميشود.
یک افسر بردارد بیاید.
به سرکار سرهنگ حسیني گفت این

90

// 3912

تیپ 1

پیام فرمانده لشكر است .اقدام فرمایید.
ف لشكر .بچهها مقاومت ميکنند ،ولي احتیاج است از طریق عین پیام به توپخانه و رئیس ستاد
هوا و غیره به ما کمک کنند .به خصوص از بین بردن توپخانه ابالغ در مورد هواپیما به افسر ناظر
مقدم ابالغ شد.
آنها.

97

// 3990

ف لشكر

تیپ  .1اگر مهمات خواستید برایت بفرستم

خیر اندازه کافي دارم.

99

// 3992

ف لشكر

تیپ  .3وضع چطور است؟

وضع خوب است.

93

// 3991

تیپ 1

ما زیر آتش هستیم.

م .ع .ت  .هواپیما به منطقه اعزام شود.

20

// 3997

تیپ  2لشكر
32

من به علت اینكه شبكه شلوغ است نميتوانم وارد شبكه شوم .خیالت راحت باشد .هليکوپتر اعزام
شده است.
شرفه و سوسنگرد زیر آتش هستند.

23

// 3200

ف لشكر

توپخانه .جلوی جوادی دارند نفوذ ميکنند .فوراً با آتش

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 233/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

شرح پیام

یگان

اقدامات انجام شده

پشتیباني کنید.
22

// 3222

ف لشكر

م .ع .ت  .اگر هواپیما به موقع نرسد فلج هستیم .هر طوری پدافند هوایي کنید.
شده هواپیما بفرستید .تیپ  1به ف لشكر .هواپیمای دشمن ما
را ميزنند.
م .ع .ت  .هليکوپتر کجا هستند ،دارند ميزنند؟

21

23/30/37 3222

ف لشكر

تیپ  .3شما با موشک نفربر پيامپي و آرپيجي  7جلو بروید و
دشمن را بزنید.

29

// 3220

ف لشكر

تیپ  2لشكر  .32تو مگر مواضع پدافندی نگرفتهای چرا؟ جنوب کرخه کور همانجا که عرض
کردم.
موقعیت خود را بگو.
تیپ  .3آیا ایرج در خط رفت ،پیاده را به جلو بكشید تا با
موشکهای آنها دشمن زده شود.
هليکوپترها بارگیری ميکنند .به
م .ع .ت .هليکوپترها چه شد؟
محض تمام شدن ميفرستم.

22

// 3212

تیپ 1

فشار زیاد است .سمت راست من هیچ کس نیست.

20

// 3290

ف لشكر

تیپ  3و  .1از دیدبانهای خود استفاده کنید( .م .ع .ت) به
سرکار سرهنگ حسیني سریعتر بگو من  3ساعت است پدافند

یک کمي حوصله داشته باش.

 /232عملیات نصر

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

ميکنم .اگر کمک نكنید ما قادر به سد دشمن نخواهیم بود.
تیپ  3بلند شو راه بیفت به تیپ 1
کمک کن.

27

23/30/37 3292

تیپ 1

ما داریم مقاومت ميکنیم ،ولي فكری به حال ما بكنید.

29

// 3292

ف لشكر

(م .ع .ت) .با سرکار سرهنگ حسیني تماس بگیر بگو باید
چكار کرد؟ توپخانه .برد توپخانه را کم کن بزن .تیپ  1به ف
لشكر .من دیگر مقاومتي نمانده فكر بكنید .تیپ  .3فوراً بپیچید
به چپ ،جمشیدی یک کمي میل به چپ به طرف جوادی.

23

// 3299

م .ع .ت

ف لشكر .من با سرکار سرهنگ حسیني تماس گرفتم .گفتند
حاال  0فروند هليکوپتر بلند ميشوند.

00

// 3222

م .ع .ت

ف لشكر 0 .فروند هليکوپتر بلند شد و  9فروند هواپیما رأس شبكه مقاومت کنید .حاال هواپیما و
هليکوپترها ميرسند.
ساعت  3000باالی منطقه خواهد بود.
تیپ  .1به ف لشكر مقاومت من تمام شده در حدود  2تانک هليکوپترها حاال ميرسند.
بیشتر ندارم.

03

// 3221

ف لشكر

توپخانه فوراً جلو من آتش کنید .مختصات ( .)13-73سریعتر

02

// 3229

ف لشكر

(م .ع .ت) هليکوپترها چه شد؟

خیلي وقت است حرکت کرده .حاال
بایستي باالی سر واحدها باشند.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 231/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

01

23/30/37 3229

ف لشكر

تیپ  .3تالش کنید خودتان را به جوادی برسانید .وضعش جواب داد خیلي خوب.
خوب نیست( .م .ع .ت) .افسر هوایي با هليکوپترها تماس فوراً
به منطقه اعزام شوند.

09

// 3222

م .ع .ت

توپخانه سریعتر با هليکوپتر تماس و هدایت کنید.
تیپ  2لشكر  32به ف لشكر .مقاومت من دارد تمام ميشود.
فكری بكنید.

02

// 3002

ف لشكر

تیپ  .3هليکوپترها در منطقه ما هستند .بروند به طرف
جوادی.

00

// 3000

ف لشكر

توپخانه .به هليکوپترها بگو بروند به چپ.

07

// 3032

ف لشكر

توپخانه .برابر اطالع 3 ،تانک از آبادی داغي عبور کرده و مستقر
شدهاند.

09

// 3020

تیپ  2لشكر
32

یک ستون تانک از مختصات ( )23-70به سمت ما حرکت
ميکنند.

03

// 3023

تیپ 3

تانکها آمادهاند .ف لشكر به تیپ  .1تعداد  2تانک به سمت
شما فرستادم .راهنما بفرستید .جوادی اعالم کرد االن
ميفرستم.
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

70

// 3029

م .ع .ت

ف لشكر .هواپیماهای دشمن ،پایگاه فرماندهي لشكر را بمباران به اطالع فرمانده لشكر رسید.
کمي جابهجا نمایید .توپ به توپ با نظر
کرد .توپخانه به ف لشكر .موضع گردان  192کشف شده.
خود شما جابهجا شود.

73

23/30/37 3022

ف لشكر

کلیه شبكه .شما قهرمانان از جان گذشته باید مقاومت بي حد شبكه جواب داد .شنیدم.
نمایید .پیروزی از آن ماست.

72

// 3020

ف لشكر

(م .ع .ت) از نظر مهمات پیشبیني شود.

توسط سرگرد مدیری به رکن  9و پش
لشكر ابالغ شد.

71

// 3700

ف لشكر

ف لشكر .دکتر با شما کار دارد .وضعیت یگانها را ميخواست.

بله .جبهه در حدود به عرض 22
کیلومتر در جنوب کرخه کور از راست
به چپ تیپ  2و  3و  1بسیار جانبازی
کردند .محل من همان محل دیروزی
است .تا آخرین لحظه در آنجا خواهم
ماند.

79

// 3730

ف لشكر

ف لشكر .فرمانده کل قوا فرمودند حمله دشمن را دور فرمانده لشكر گفتند بلدوزر امشب به ما
نمایید .مجدداً فرمانده کل قوا به سرگرد مدیری گفتند :فوراً برسانید .سرهنگ مجتهدزاده مراتب را به
با سرکار سرهنگ حسیني تماس بگیرید ،حداکثر بلدوزر را عرض سرکار سرهنگ حسیني رسانید.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 232/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

72

//

شرح پیام

یگان

اقدامات انجام شده

به منطقه اعزام دارید.
3720

ف لشكر

از ریاست جمهور دعوت ميکنم از روحیه پرسنل بازدید نمایند .رئیس جمهور فرمودند امشب بیایم یا
فرمانده لشكر جواب داد امر ایشان مطاع است هرطور خودشان فردا.
صالح ميدانند.

 /230عملیات نصر

جدول حوادث قرارگاه لشكر  42در عملیات نصر (كرخه كور) مورخه 19/41/42
ردیف

گروه تاریخ و زمان

3

23/30/39 0222

ف لشكر

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

(م .ع .ت) فوراً به سرکار سرهنگ حسیني اطالع دهید حمله سرگرد فرهودی تلفني اطالع داد.
دشمن آغاز شده است.

2

// 0229

ف لشكر

(م .ع .ت) در مورد نیروی هوایي اقدام نمایید.

سرگرد فرهودی با سرکار سرهنگ
حسیني تماس گرفت به افسر نیروی
هوایي هم گفت که سریعاً اقدام نمایند
تا هواپیما ساعت  0020برای اجرای
عملیات در منطقه باشد.

1

// 0092

ف لشكر

شبكه .اهللاکبر ،خوب پیش ميروید.
محبوبي بكوب ببینم شما قهرمانان خوزستان موفق باشید.
تیپ  2لشكر  32پشتش را ببند فرار نكند.

تیپ  3اهللاکبر ،تیپ  2ل  32اهللاکبر،
محبوبي خوب اهللاکبر ،تیپ  1اهللاکبر.
عالي است.

9

/ 0710

تیپ 3

برابر اطالع دشمن از یک طرف به رودخانه رسیده.
تیپ  3جواب داد االن اطاعت ميشود.

پیاده بروند در خط و آرپيجي  7داشته
باشند.

2

0792

تیپ 1

تعداد زیادی تانک به منطقه رسیدند و در  3/2کیلومتری من تیپ  3سریعاً به منطقه بروید و تیپ 1
را کمک کنید .محبوبي توپخانه بردش
هستند.
را کوتاه کند .تیپ  1توپخانه خودت هم

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 237/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

0

23/30/39 0900

7

// 0900

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده
بردش را کم کند.
تیپ  1مقاومت کن .تدبیر خودت را به
کار ببر.

تیپ  .3جواب داد همین کار را کردم.
تیپ  3به تیپ  .1دود انگیز چطور ميباشد.
تیپ  3از تیپ  .1سمت چپ را بزنید.
تیپ 3

ف لشكر

تیپ 3

تیپ  3با تیر مستقیم سمت چپ تیپ
 1را بپوشان.

تیپ  .1من تعدادی در جنوب رودخانه به کمک شما فرستادم .تیپ  1به ف لشكر .ده قیصریه را
تانکها سمت جنوب غربي کجا هستند .تیپ  1اگر از جنوب گرفتند و محاصره کردند.
ميآیند متعلق به ما نیستند.
تیپ  .1شمال و جلو رودخانه هستند یا در جنوب رودخانه پیاده در شمال ميباشند.
مرا ميخواهند دور بزنند.
چطور ميتوانند عبور کنند.
اگر در شمال هستي تدبیرت را به کار ببر .اکنون در ده قیصریه
تانکهای عراقي هستند .عجله نكن .رودخانه در جنوب تیپ تا آخرین قطره خون خود نگهداری
ميکنیم.
هست .شما پل را نگهداری کن.
توپخانه .اینطور که تیپ  1گزارش داد در اطراف ده قیصریه در قسمتهای جلو در تماس هستیم.
هستند .تیپ  1از ف ل وضعیت منطقه خود را گزارش بده .آیا هواپیما دارید؟
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

هواپیمای دشمن است مقاومت کنید .هول نشوید .با آرپيجي جنوب قیصریه را تصرف کردند.
 7بزنید .با هرچه ميخواهید بزنید با توپخانه با موشک هرطور
ميخواهید بزنید.
شبكه توجه نماید ،به شما منطقه داده شده با تدبیر خودتان
منطقه را بپوشانید .قیصریه به شما چه مربوط.
تیپ  3به تیپ  2لشكر  .32سمت چپ من هستید .تیر
مستقیم اجرا ميکنم .تیپ از توپخانه به گوشم .محبوبي جلوی
جوادی را بپوشان .شبكه (م .ع .ت) توجه کنید خونسرد باشید
اجازه ميدهید ده قیصریه را بكوبم .همانطور بكوبید .عالي
است .تیپ  1از تیپ  3به گوشم .در جنوب شرقي رودخانه برو
کمک آن .از ف لشكر به تیپ  .3تمام اطراف قیصریه تانکهای
دشمن است .نفوذ نمودهاند به سمت ما.
تیپ  3از (م .ع .ت) توپخانهها هليکوپترها را راهنمایي کنید
بسیار خوب.
ف لشكر .از تیپ  2لشكر  32شنیدم .به جناب سرهنگ بگویید
نترسند .ما از این برخوردها زیاد دیدهایم .شبكه ف لشكر هرچه

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 233/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

9

23/30/39 0932

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

آتش خواستید ميریزیم .محبوب تو مقداری کوتاهتر کن اکنون
قیصریه زیر آتش است.
محبوب جواب داد بسیار خوب.
محبوب سمت چپ را بزن .خودیها زیر آتش هستند.
ف لشكر

شبكه (م .ع .ت) هرچه هواپیما حمله نموده مقاومت کنید و
آنرا بزنید .لشكر از تیپ  .1تیپ  1تدبیر فرماندهي را به کار
ببرید .تیپ  3برای شما کمک فرستاد .تیپ  3آن کمكي که
گفتي برای تیپ  1فرستادی از سمت چپ خودت لشكر از تیپ
 3در آنجا مقاومت هست .سرهنگ فردوس شدیداً زیر فشار
ميباشد .اینها طبق اوامر شما مواضع خودشان مستحكم
ميکنند .مختصات ( )12-07و ( )10-70را فوری بزنید .تیپ
 ،3تیپ  1چكار کند .تیپ  1ميتواند با خبر حرکت نماید و
لوله توپها به طرف جلو باشد .در آخر پل را منفجر نمایید.
ف ل .به تیپ  1ابالغ شد همه تانکها را به عقب بكشد .دسته
دسته وقتيکه دستهها موضع گرفتند آن وقت دستور دیگر
داده خواهد شد .تیپ  3از لشكر به جای آمبوالنس از خودرو یا
نفربر استفاده کن.
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

3

شرح پیام

اقدامات انجام شده

ف لشكر به (م .ع .ت) اگر آمبوالنس نیست خودرو خالي جمعاً  30دستگاه خودرو برای شما
بفرستید .چكار ميکنید .از ف لشكر به تیپ  .3مهمات که فرستادیم.
خواستي برای شما فرستادیم بیایند ببرند .توجه کن پلي که
دارای حفاظت کن پیادهها در جنوب تانکها در شمال پل
ميباشد .تانکها را طوری آرایش بده که بتواني پل را حفاظت
کني و تا آخرین لحظه پل را حفاظت نمایید و آخرین لحظه
پل را منفجر کنید.

30

23/30/39 3992

33

// 0300

تیپ 3

تیپ  2لشكر  .32از هویزه تا اینجا  33کیلومتر است و یک پل
اصلي وجود دارد که من حفظ ميکنم و یک پل دیگری نیز
هست که تیپ  1حفظ مينماید .شما  2پل و یک گدار دیگر را
بایستي حفظ کني.
ف لشكر .مهمات کجاست ،گوشي ،دم پل ميباشد .تیپ  3به تدبیر شما هرچه هست به کار برید .من
لشكر اجازه بفرمایید ما پل را از شمال حفظ کنیم .بلي من پیام مأموریت را به شما دادهام .تیپ  3پیام
را گرفتي؟
را گرفتم دستور ميدهم.

تیپ 3

تیپ احتیاج به مهمات دارد .ما به شدت مقاومت ميکنیم.

تیپ 3

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 103/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

ف لشكر

(م .ع .ت) اگر ميتوانید بلدوزر بفرستید .چهارمین حمله آنها
را رد نمودم 0 .دستگاه رفته کم ميباشد .باز هم بلدوزر
بفرستید.

32

// 0302

تیپ 1

تیپ احتیاج به بلدوزر دارد.

31

0302

//

لشكر در مختصات ( )92-72تعدادی تانک دشمن به طرف هم اکنون دستور ميدهم.
کرخه کور ميآید.

39

// 0310

تیپ  2لشكر
32

32

// 0392

تیپ 1

دستور فرمایید با کاتیوشا آنجا را بگویند.

30

// 0392

(م .ع .ت)

ف ل 9 .فروند در آسمان هستندو آنها را هدایت کنید .آنها
هواپیما هستند نه هليکوپتر.

37

// 0392

تیپ 3

در حوالي قیصریه در حال حرکت هستند و آنها را نابود
ميکنند.

39

// 0392

م .ع .ت

توپخانه 9 .فروند هواپیما آمده ،آتشها قطع شود.

33

// 3000

ف لشكر

تیپ  3و  2و  .1فسفر سفید را نگاه کنید .اگر خوب است همگي جواب دادند آنجا خوب است.
نزدیكي ده است .آنجا را بكوبند .نفرات
بگویم آتش کنند.
پیاده و تانکهای دشمن آنجا هستند.
به توپخانه ابالغ شد .اجرای آتش نمود.
ف ل .هم اکنون هواپیما در منطقه شما است .آتش را قطع

م .ع .ت

توپخانه فوری ( )17-71را نابود کن.
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

بفرمایید .تیپ  3اگر ناظر مقدم دارای هواپیما را هدایت کن تا
عقب منطقه خودی دشمن را نابود کنند
20

// 3000

ف لشكر

تیپ  .1هليکوپترها به عقب ميگردند و بنزین آنها که تمام
شد برميگردند.

23

23/30/39 3000

م .ع .ت

ف ل 0 .فروند هواپیما در منطقه است .دستور فرمایید آتش به تیپ  3و  2و  1ابالغ شد .همگي
جواب دادند.
روی آنها اجرا شود.

22

// 3020

ف لشكر

تیپ  .3تو داخل شبكه باش و به آن یگان بگو تیپ  2را نزند.
تیپ  3از تیپ  ،1من دست راست شما هستم .ما را نزنید.
نميدانم چرا ما را ميزنند .حتماً مال تیپ  1ميباشد .آنرا قطع
نمایید .رئیس جمهور اینجا تشریف دارند .وضعیت و مسئولیت
فعلي را ميخواهند.
از تیپ  3به ف لشكر .هم اکنون در سمت راست به ما و تیپ 2
تیراندازی ميکنند .تقاضا نموده پل را از شمال حفظ نمایید.
با آتش و حرکت در شمال حفظ ميکنیم.

21

// 3010

ف لشكر

جناب رئیس جمهور من که از روز اول قول دادم مگر جنازه مرا خداوند شما را توفیق دهد.

اول سالم مرا برسانید .همانگونه که
قول دادم تا آخرین قطره خون بایستي
بایستم و این پنجمین حمله است که
رد مينماییم .احتیاج به هليکوپتر دارم.
همانطور که دیروز دستور دادم تو
فرمانده هستي .مأموریت خود را به نحو
احسن انجام بده.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 101/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

ببرند و بایستي هوایي کمک نماید .جانشین پیش شما آمد و
پیش شما خواهم آمد .من در همانجا که گفتم هستم و
همانطور که قول دادم خواهم ماند.
29

23/30/39 3010

تیپ 1

توپخانه ،ده حاجي بدر را بكوبید و پل را نگهداری مينماییم .بسیار خوب.
پل حاجي بدر منهدم گردید .مسافت  2700ده حاجي بدر را
ویران نمایید.

22

// 3010

ف لشكر

تیپ  3یک خودرو بفرستید .فرمانده تیپ را که پهلوی پل است
ببرد.

20

// 3300

تیپ 3

هم اکنون حمله شدید از سمت جلو ميباشد و فردوس توپخانه فسفر سفید بفرست تصحیح
ميگوید سمت چپ شدید ميباشد و آتش نكنید .بیایید جلو و کنند.
سنگر توپخانه از تیپ  ،3مختصات ( )17-70و ( )17-77اینجا
را بكوبید .شرق را بزنید به غرب نیاورید ،ده ملیحه و حاجي بدر
پس از دشمن است.
ف ل .سرهنگ فردوس ميخواهد تا آخرین لحظه مقاومت کند .در هر حال تالش خود را بكن.

27

// 3332

م .ع .ت

تیپ  .2خط بمب در منطقه شما  7کیلومتری کرخه کور است .بلي شنیدم.
آیا شنیدید؟

تیپ 3

 /109عملیات نصر

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

29

// 3200

ف لشكر

تیپ  .1مهمات در حال حرکت است همآهنگي نمایید.

23

// 3200

تیپ 3

هم اکنون فردوس ميگوید در سمت چپ خودش چند تانک
آنجا مانده و آنها را ميزنند.
هم اکنون دود انگیز بفرستید تا تصحیح کنیم.
محبوبي از جوادی .محبوبي جلوی من سر پل از روبهروی من
ميآید و من با نفرات پیاده مشغول هستم .خودتان در مقابل
خدا و میهن مسئول هستید .شبكه لشكر گلوله فسفر سفید در
راه ،خودتان توجیه نمایید .محبوبي به جوادی .فسفر سفید
انداختم تصحیح کنید.
( )19-71را تضمین ميکنم .هیچ نیرویي نیست .از ف لشكر به
تیپ  .1من واقعاً وضعم خراب است .با پیاده مقاومت ميکنم.
اگر ميتواني تانک بفرست.

10

23/30/39 3200

م .ع .ت

ف ل .یک لشكر از خرمشهر جا کن شده به این طرف منطقه
حرکت ميکند.

13

// 3200

تیپ 1

نفرات پیاده دشمن در ملیحه هستند و تانکهای آنها در آبادی.
ف لشكر به توپخانه .زیاد بیخودی نریز .حتماً همآهنگ کن.

تیپ 1

اقدامات انجام شده

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 102/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

12

23/30/39 3210

یگان

شرح پیام
از ف لشكر به (م .ع .ت) با سرکار سرهنگ حسیني تماس بگیر.
آخرین وضعیت را بگو که فقط پیاده مقاومت مينماید.
بگو هواپیما بفرستد .هليکوپتر بفرستد.
از تیپ  3به ف ل .پیام به من رسیده که دشمن از رودخانه
عبور کرده از چپ فردوس.
از تیپ  3به ف لشكر .سرهنگ جوادی در آنجا ایستاده است .از
عملیات به ف لشكر .به سرکار سرهنگ حسیني گفتم تأیید
نموده است .هم اکنون هليکوپتر برای شما فرستادم.

تیپ 3

افسر رابط هوایي آمده ميگوید یک عده به طرف شما پیشروی
ميکند .به آنها حمله نموده جلوی آنرا متوقف کند.
از توپخانه به ف ل .چنانچه هليکوپتر گرفتي بفرست جلو.
سرهنگ جوادی .مملكت مال من و شما ميباشد .آخرین لحظه
است ميگویم شما با من همكاری ننمودید من با تفنگ
ایستادهام.
از ف لشكر به تیپ  .1تدبیر خودت را به کار ببر .از آتش و
مقدورات استفاده کن .آنها ایستادهاند .شما هم ایستادگي کن.

اقدامات انجام شده

 /100عملیات نصر

ردیف

گروه تاریخ و زمان

11

23/30/39 3222

تیپ 1

19

// 3210

تیپ 1

من ميخواهم پل را منفجر کنم.

12

// 3212

ف لشكر

تیپ  3و  1برای اجرای کارها یكي است .تیپ  2گفت من
مقاومت ميکنم و تیپ  3همینطور تأیید کرد .من هم به
همین ترتیب انجام ميدهم.

10

// 3290

ف لشكر

تیپ  .1آخرین وضعیت چیست؟ پاسخ از جلو تانکهای دشمن به رکن  9ابالغ شد پاسخ داد فرستادهام
در فاصله  3200متری من است .ضمناً من مقداری مهمات غیر
تانک نیاز دارم که هنوز نرسیده.

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

از ف لشكر به توپخانه .آتش هرچه داری کمک جوادی کن.
اگر این قسمت توپخانه اجرا ميکرد چقدر مؤثر بود .من درب و
داغون نميشدم .گروهان پرویز من بدون تانک عمل ميکند.
لشكر عقیده و اراده تو و شهبازی را ملت و مملكت ميستاید.
تیپ  .2اگر فقط بغل من خالي نكند من پیروز ميشوم.
ف لشكر .متشكرم .از ف لشكر به تیپ  .3شما در عقب چیزی تیپ  3جواب ميدهد ندارم.
داری به تیپ  1کمک کن.
پاسخ .بكن همانطوریکه بارها گفتم
تدبیر است .شما هرکاری ميکني
خودت ميداني.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 107/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

17

// 3227

م .ع .ت

ف لشكر .سرکار سرهنگ حسیني گفت دستور دادم رمز ابالغ
شد که گردان تانک مشهد در ساعت  3100حرکت نماید .در
ساعت  3100حرکت نماید و زیر امر لشكر  30قرار گیرد .به ف
لشكر اطالع داده شده است که یک گردان با  30تانک راهنما
بفرستید زیر امر بگیرید و از سرهنگ آل احمد دستور داده شد
 30دستگاه تانک تا  2ساعت دیگر ميرسد .به سرگرد ژیانفر
گفتم صبح به گردان مشهد مراجعه کرد و در جواب گردان
مشهد خواستار امریه گردید .مجدداً ژیانفر برود و آن گردان را
هدایت نماید.

19

23/30/39 3132

تیپ 1

پرسنل من خودشان به عقب ميروند .من غیر از تفنگ چیزی فرماندهي جواب داد و تأکید کرد که
ندارم .رحمي به حال من بكنید .تمام پرسنل من در رفتند .سرگرد مدیری را با یک نیروی تقویتي
پیش شما فرستادم.
کسي ندارم که پل را منفجر نماید.

13

// 3139

م .ع .ت

ف لشكر .برابر گزارش هليکوپترها .دشمن از کرخه عبور فرماندهي دستور داد مراتب به نزاجا
گزارش شود.
ميکند.

90

// 3139

ف لشكر

رئیس ستاد هرچه هليکوپتر روی باند است هدایت نمایید.

93

// 3120

تیپ 1

لشكر .من با چند تفنگچي ميمانم و االن این پل را منفجر فرماندهي فرمودند این یک دستور
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

92

23/30/39 3120

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

ميکنم و تا آخرین لحظه ميمانم و دیگر با نفربر تماس است .با نفربرت تا آخرین لحظه
نميگیرم و تا آخرین لحظه مقاومت ميکنم .این وطن ما است .مقاومت کن و تماس بگیر .االن عدهای
به کمک فرستادم.
آخر این وطن را دوست دارم.
از ف لشكر به تیپ  .1جوابي داده نشده و لذا فرماندهي به (م .سقوط تیپ  1توسط سرهنگ
ع .ت) ابالغ نمود به نزاجا اطالع داده شود تیپ  1سقوط نمود .مجتهدزاده به سرکار سرهنگ حسیني
اطالع داده شد .پاسخ دادند تا شب
مقاومت نمایید.
ف لشكر

افسر تطبیق .شما اکنون تمام توپخانهها را همآهنگ نمایید.
سرهنگ محبوبي جواب داد بله .از تیپ  1به ف لشكر .هرچه به
سرهنگ جوادی اصرار ميکنم بیاید نميآید .ميگوید اینجا
وطن من است .خاک من است .تا آخرین لحظه ميمانم.
فرماندهي و معاون لشكر فرمودند این یک دستور است .ایشان
آدم عاقل و بالغي هستند .حتماً فكر خواهند کرد پیغام مرا
مجدداً برسان .بيسیمچي ميگوید رفتم حاضر شدم با کلت مرا
بزند قبول نميکند .سرهنگ خوشنویسان سفارش کردند که
برو پیغام مرا که مشابه پیغام فرماندهي است بده تا این لحظه

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 103/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

جوابي نیامد .در این موقع سربازی داد ميزد این مرد با شرف
است .مملكت خود را دوست دارد و با ایمان است.
91

23/30/39 3932

رئیس ستاد

ف لشكر 30 .هواپیما  2تا  2تا استفاده نمایید .مراتب سقوط مراتب به عرض فرماندهي رسید .مقرر
تیپ  1را نیز به نزاجا گفتم .در جواب سرکار سرهنگ حسیني فرمودند  32تا بیشتر نداریم .با چه
گفت  30فروند هواپیما برای شما فرستادم  2تا  2تا به کار بیایم عقب.
برود .لشكر در خط فعلي تا تاریكي مقاومت کند .در اول شروع
تاریكي برود به جای شهبازی.

99

// 3932

رئیس ستاد

برای دهمین بار از نزاجا تقاضای بلدوزر نمود.

92

// 3990

ف لشكر

توپخانه .آتشبارها را جمع و جور کردی 9 .کیلومتر به عقب
آمدیم و موضع ما کشف شده و  0زخمي داریم .پس شما
هریک موضع جدید انتخاب با قوانین توپخانه عقبنشیني
نمایید .پاسگاه من را هم در یكي از آن نقاط تعیین کن.
سرهنگ محبوبي جواب داد ،چشم.
سرهنگ عمرانلو را فرستادیم در این موقع تیپ  2و  3سؤال
کردند جهت همآهنگي نیاز است خدمت شما بیاییم.
بله فوراً بیایید تا یک همآهنگي بكنیم.

 /130عملیات نصر

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

90

// 3230

ف لشكر

(م .ع .ت) با سرکار سرهنگ حسیني تماس بگیر و موقعیت را با سرکار سرهنگ حسیني تماس گرفتم
بگو .اگر قرار است به منطقه شهبازی بروم تا روز است اقدام گفتند اشكالي ندارد .یكي یكي هدایت
شود .ف لشكر فرمودند چون استعداد نیروی خودی خیلي کنند تا خطری یگانها را تهدید نكند.
کمتر است با فرماندهان کمیسیون کردیم و این تصمیم را
گرفتیم.

97

23/30/39 3220

ف لشكر

توپخانه .آمادگي اجرای تیراندازی داشته باش تا من هر موقع
دستور دادم تیراندازی را ادامه بدهي تا من در کمیسیون
شرکت نمایم .تیپ  1برای آخرین بار ابالغ ميکنم به سرهنگ
جوادی بگو برود پشت جاده آسفالت بایستد.

99

// 3210

م .ع .ت

ف ل 32 .دستگاه تانک فرستاده شد و  30دستگاه تانک دیگر
قرار است تا یک ساعت دیگر از منطقه سرهنگ آل احمد
وسیله سرگرد رائفي حمل خواهد شد.

93

// 3213

قرارگاه نزاجا

ل  .32دستور دهید یک گروهان تانک به استعداد  32دستگاه
از گردان  233تانک مشهد در اختیار لشكر  30قرار دهند .با
اختفاء پوشش به منطقه اعزام دارید.

20

// 3219

م .ع .ت

ف لشكر .سرکار سرهنگ حسیني سفارش کرده به موقع جواب .من قبالً همین دستور را دادم.

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 133/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

م .ع .ت

شرح پیام

اقدامات انجام شده

عقبنشیني از شمال کرخه کور کلیه پلها را تخریب
حتيالمقدور گدارهای رودخانه را مینگذاری نمایید.
ف پش 30 .دستگاه اتوبوس و  2دستگاه بلدوزر 2 ،دستگاه
سنگر کن از اهواز حرکت کرد .راهنمایي کن.

23

23/30/39 3220

تیپ 3

هواپیماهای خودی منطقه فردوس را زد.

22

// 3000

ف لشكر

توپخانه .هليکوپترها خودی هستند .بگذارید عملیات خود را
انجام دهند.

21

// 3002

ف لشكر

تیپ  3شما بایستي حرکت کنید .اینها رفتهاند تنها شما
ميمانید .محبوبي آتش خود را باز کن ببینم.

29

// 3032

ف لشكر

توپخانه .تالش خود را از نظر آتش بكن .از کوتاه به بلند بزن.

22

// 3020

م .ع .ت

ف لشكر .دستوری که دادهاید در حال اجرا هستیم .پوشش
هوایي بدهید تا کار خود را انجام دهند.

20

// 3020

تیپ  2لشكر
32

ف لشكر .در مورد گسترش نظر خودتان را بفرمایید.

27

// 3700

م .ع .ت

شبكه  1فروند هواپیمای خودی در حال رسیدن روی منطقه

بسیار خوب با ناظر مقدم همآهنگي
کنید.

 /132عملیات نصر

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

هستند .از (م .ع .ت) به ف لشكر .تیپ  2ميگوید آتش را قطع
توپخانه .آتش را قطع کن .دقت کن.
کنید.
از تیپ  1به ف لشكر .تیپ در نزدیكي جاده آسفالته است .آنكه
از حمیدیه به سوسنگرد ميرود.
29

23/30/39 3732

م .ع .ت

ف لشكر .هم اکنون سرکار سرهنگ حسیني تماس گرفت.
برابر اطالع نیروی هوایي تعدادی از خودروهای آنها را منهدم
نموده که دشمن پا به فرار گذاشتهاند .رئیس جمهور گفت
نیروهای دکتر چمران بروند و تعدادی اسیر و خودرو به غنیمت
بگیرند.

23

// 3720

ف لشكر

(م .ع .ت) و تیپ  .2ما در حال تغییر موضع هستیم .نیروهای تیپ  2پاسخ داد همین کار را ميکنم.
دکتر چمران بروند و تعدادی اسیر بگیرند.

00

// 3722

ت لشكر

ف لشكر .هواپیماهای دشمن در منطقه ميباشند.

03

// 3710

ف لشكر

شبكه ضمن اینكه هواپیماهای دشمن را شناسایي ميکنید
هواپیمای خودی نیز در منطقه ميباشد.

02

// 3712

دکتر چمران

م .ع .ت  .من ميخواهم نفر بفرستم .شما کجا هستید.

از حمیدیه  2الي  20کیلومتر به طرف
دژبان ميروید محل شما معلوم ميشود

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 131/

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

01

/ 3790

ف لشكر

تیپ  .3فرمانده تیپ کجاست .ميخواهم صحبت کند .من
خودم هستم .اینجا آمدهام که توپخانه عقبنشیني نماید .بعداً
تانکها را داخل سنگر نمایم.

09

// 3722

دکتر چمران

(م .ع .ت) خبری که گفتید تأیید شده است .سید آقا خلخالي
اینجا هستند .ما حرکت ميکنیم برویم .سرکار حسیني هم
گفت .بسیار خوب شما با سرکار سرهنگ حسیني تماس
بگیرید و جواب را بدهید.

02

23/30/39 3900

تیپ 3

ف لشكر .من آمدم سنگرهای خود را اشغال ميکنند .شما با
تدبیر خودتان حرکت کنید.

00

// 3932

تیپ  2لشكر
32

ف لشكر .دستور انهدام وسایل باقيمانده را بدهید.

07

// 3990

م .ع .ت

تیپ  .1تعدادی از پرسنل دکتر چمران در مدرسه طراح تیپ  2شنید .اطاعت ميشود.
ميباشند .سرگرد شهرگان برود و همگي آنها را بیاورد.

09

// 3330

ت لشكر

ف لشكر .من با تیپ  2تماس خواهم گرفت .تیپ  2از نظر شما
سرتاسر کرخه کور خالي است یا نه .توپخانه ميخواهند آنجا
آتش کنید.

تیپ  2دستور آن را داده است.

 /139عملیات نصر

ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

03

// 3312

ف لشكر

تیپ  .3مثل اینكه اردالن  30دستگاه تانک آورده .اگر آنجاست
برگردانید به تیپ .1

70

// 2092

ف لشكر

ت ل .شما آخرین تماس را بایستي برقرار نمایید.

73

23/30/39 2100

ت لشكر

ف لشكر .من به سرکار سرهنگ محبوبي دستور دادم که کارش
را شروع کند .وضعیت خود را به من بگویید .از سمت
سوسنگرد تجهیز ميشوید .چراغ روشن از رودخانه عبور نموده
و اقدامات تأمیني به عمل آورید.

اقدامات انجام شده

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 132/

جدول حوادث قرارگاه نزاجا در جنوب در عملیات نصر (كرخه كور) از تاریخ  19/41/41تا تاریخ 19/41/21
ردیف


3

گروه تاریخ و زمان

30/32 3720

یگان

لشكر 30

2

3901

//

لشكر 30

1

3910

//

ق ت نزاجا در
جنوب

9

3910

//

ق ت نزاجا در
جنوب

شرح پیام

اقدامات انجام شده

قرارگاه مقدم نزاجا .برابر گزارش تیپ  2لشكر  32دشمن از دستور دهید فوری تیپ  2حرکت
کند و جلوی پیشروی دشمن را سد
رودخانه نیسان به سوی هویزه در حال حرکت هستند.
نماید.
دشمن  7قبضه توپ بزرگ با وسایل کامل و تعداد زیادی به نزاجا در تهران گزارش شد.
تانک ،گریدر ،و بلدوزر و آشپزخانه صحرایي و خودرو مختلف
جا گذاشته است.
لشكر  .30با تقدیر فراوان از کلیه پرسنل آن لشكر به
خصوص رهبری فرمانده لشكر دستور فرمایید تدابیر الزم
برای خنثي کردن هرگونه حمله متقابله دشمن از محور
موازی کرخه کور و محور یزدنو – هویزه و محور بستان –
سوسنگرد و هویزه به عمل آید .لشكر تجدید سازمان کند
آماده ادامه حمله بنا به دستور باشد .هرگونه پیشنهاد برای
تقدیر از پرسنل فداکار گزارش گردد تا اقدام شود.

ف لشكر  .32با تقدیر فراوان از تالش روز جاری مواضع
اشغالي را مستحكم و در محل تجدید سازمان و آماده

 . به نظر ميآید سوابق مربوط به حوادث قبل از ساعت  3720یا در دسترس نویسنده نبوده و یا برای درج در کتاب انتخاب ننموده است( .ویراستار)

 /130عملیات نصر
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

عملیات بنا به دستور باشید.
2

3320

0

30/32 3310

7

2220

//

//

لشكر 30

یگانهای تابعه .برابر اطالع ،فردا بعد از تجدید سازمان تک
مجدد را شروع خواهیم کرد.

ق .م .ج

لشكر  .30همانطور که ابالغ شد ادامه حمله پس از اطمینان از راهنمایي آن فرماندهي با
از خنثي شدن تهدید دشمن از غرب سوسنگرد بایستي اجرا کمک خداوند و شهامت و
شود .لذا آماده باشید پس از اطمیان یاد شده تک را بنا به شجاعت پرسنل لشكر  30زرهي
دشمن را از ایران بیرون خواهیم
دستور اجرا نمایید.
نمود.

لشكر 30

برابر گزارش تیپ  1در ساعت  3700روز جاری تلفات وارده
به دشمن به شرح زیر ميباشد:
الف -تلفات پرسنلي دشمن:
( )3اسیر حدود  200نفر که توسط سپاه پاسداران و نیروی
خودی تخلیه گردید.
( )2زخمي  92نفر
( )1کشته  200نفر
ب -ضایعات لجستیكي به دشمن:

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 137/
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

( )3تانک حدود  92دستگاه
( )2خودرو حدود  12دستگاه
( )1موشک میالن  32عدد
( )9هليکوپتر  1فروند
پ -اغتنامي
( )3جیپ  20دستگاه
( )2خودرو چرخدار  92دستگاه
( )1نفربر پيامپي  30 3دستگاه
( )9مهمات مقدار زیاد و وسایل انفرادی و جنگافزار حدود 2
تیپ دشمن در منطقه منهدم شد.
9

 23/30/30 0310ق .م .ج

لشكر  :30دستور دهید شناسایي هوایي و زمیني از جناحین
و عقب لشكر به عمل آید .به خصوص در سمت جفیر  -الغفار
از پاک بودن منطقه اطمینان حاصل و غرب جاده سوسنگرد
اهواز تا رودخانه نیسان تأمین شود تا تدابیر الزم برای ادامه
عملیات اتخاذ گردد.

3

ق .م .ج

لشكر  .30برابر مشاهده خلبانان در آبادیهای امالغفار و

0312

//

اقدامات انجام شده

 /139عملیات نصر
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

امالفصیح یگانهای دشمن مستقر شدهاند و پاسگاه جدید
طالیه پایگاه موشک سام بوده که هواپیماهای خودی را مورد
هدف قرار داده است .آماده باشید حمله متقابله دشمن را از
جنوب به شمال یا از شرق به غرب خنثي سازید.
30

// 0312

لشكر 30

برابر گزارش تیپ  3تلفات دشمن به شرح زیر ميباشد:
 -3کشته  92نفر
 -2اسیر  100نفر
 -1وسایل از کار افتاده و اغتنامي زیاد.

33

30/30 3322

ق .م .ج

لشكر  :32برابر گزارش تیپ  3آن لشكر ،دشمن در محور
خرمشهر در حال عقبنشیني است .به نیروی هوایي و
هوانیروز دستور داده شد دشمن را نابود سازد .دستور فرمایید
با آتش توپخانه جاده حمید اهواز را زیر آتش قرار داده شود و
چنانچه وضعیت برای حرکت یگانهای مانوری سمت جاده
مناسب است به سمت ایستگاه حمید تک نمایید و نتیجه را
فوراً گزارش کنید.

ق .م .ج

لشكر  .30طبق اطالع دشمن در امتداد جاده جنوبي کرخه کور

32

3310

//

اقدامات انجام شده

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 133/
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

آرایش گرفته است .حوالي مختصات  2007نیروی متراکم
دشمن مشاهده شده است .دستور فرمایید با آتش توپخانه
شدیداً دشمن سرکوب شود.
31

3900

//

ق .م .ج

لشكر  .30طبق اطالع واصله عناصری از دشمن به سمت
شرق جاده جنوبي کرخه کور محل استقرار لشكر  30حرکت
کردهاند .شبانه تدابیر دفاعي الزم در کرخه کورا اتخاذ و در
مقابل تالش دشمن سرسختانه دفاع نمایید و تیپ  2لشكر
 32در صورت امكان مواضع پدافندی قبلي خود را اشغال
نمایند.

39

3930

//

لشكر 30

تیپها .نیروهای دکتر چمران قصد دارند از منطقه وسایل
اغتنامي را تخلیه نمایند و به نامبردگان اطالع داده شد که با
فرماندهان تیپها همآهنگي نمایند.

32

30/30 3930

ق .م .ج

ستاد عملیاتي نا منظم
نظر به اینكه سپاه پاسداران مستقر در منطقه زیر امر لشكر
 30با توجه به شرایط حاد امروز منطقه نیاز به موشک تاو
دارد ،دستور فرمایید  322عدد موشک تاو در اختیار نماینده

لشكر در شمال رودخانه کرخه
کور حالت پدافندی اتخاذ ،فردا
صبح لشكر احتیاج به پشتیباني
هوایي و هوانیروز دارد.

 /120عملیات نصر
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

سپاه پاسداران برادر احمدیپور قرار دهند.
30

37

//

//

ق .م .ج

لشكر  30دستور فرمایید:
 -3محل استقرار تیپهای  3و  2را به طور دقیق اعالم
فرمایند تا ترتیب پشتیباني هوایي داده شود.
 -2مشكالت لشكر را در زمینه سوخت و مهمات گزارش
فرمایید.
 -1تلفات و ضایعات روزهای  32و  30را به طور کلي اعالم
فرمایند.
 -9اگر چنانچه وسایل به جا مانده عراقي در جنوب کرخهکور
مجدداً در کنترل عراقيها قرار گرفته است ،برادران سپاه که
زیر امر هستند به فرماندهي لشكر مراجعه و راهنمایي کنید
تا منهدم نمایند .سرهنگ حسیني
 -2تخلیه و جمعآوری توپهای  310مم عراقي توصیه
ميگردد.

ق .م .ج

لشكر  :30از ساعت  0700صبح روز  30/37تا ساعت 3000
همان روز مسئولیت حفاظت از لشكر  30به عهده هوانیروز از

اقدامات انجام شده

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 123/
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

ساعت  3000تا آغاز تاریكي با نیروی هوایي خواهد بود.
آتش توپخانه را با پروازهای هليکوپتر و هواپیما همآهنگ
نمایید .ضمناً هواپیماهای خودی در ارتفاعات اهللاکبر و ارتفاع
 3000پا پرواز خواهند کرد .سرتیپ فالحي
39

23/30/37

ق .م .ج

تیپ  .99به تیپ ابالغ نمایند که در مناسبترین مواضع بازگشت به – 1003/1
پدافندی پدافند نماید .در شریط فعلي امكان واگذاری  23/30/7قرارگاه دزفول درباره
درخواست تقویت تیپ  99پیاده
سرهنگ حسیني
گردانهای یاد شده مقدور نیست.

33

23/30/37

رئیس جمهور

به سرهنگ لطفي فرمانده لشكر  30زرهي
بسمه تعالي – ارتشي که کادر فرماندهي و افسران و
درجهداران و سربازانش روحیه استقامت دارند پیروز است.
حضور در جبههها و مالحظه کار و تالش و فداکاری شما و
ستون فقرات ارتش که همان فرماندهان از باالترین رده تا
پایینترین رده و ایمان و دانش آنهاست برای اینجانب تردید
باقي نگذاشته است که شما شكست ناپذیر هستید .انتظارم
این است که در این روزهای حساس تاریخ ایران آنچه الزم
فداکاری است به عمل آورید و با استقامت تمام ،دشمن را در

 /122عملیات نصر
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

هم بكوبید.
افسران ،درجهداران و سربازان
پیروزی به دست آمده را کامل کنید .دشمن را محكم بزنید
از ایمان و وطن خود با قدرت دفاع کنید .سراسر ایران چشم
به انتظار فداکاری و عمل قهرماني شما است .اسالم و ایران از
شما زندگي ميیابند .همانطوریکه برخاستهاید بایستید و
بجنگید .ما یا باید بجنگیم و یا بگندیم .تصمیم گرفتهایم
بجنگیم وزندگي را از میدان خطر به چنگ آوریم.
آماده شوید با شكیبایي و استقامت آماده شوید دشمن را به
عقب برانید .خداوند یار و مددکار شما باشد .این پیام را به
عموم افراد تحت فرماندهي خود ابالغ نمایید.
امضاء  .ابوالحسن بني صدر
23

23/30/37

ق .م .ج

لشكر  .30دستور این بوده است که در شمال کرخه کور دفاع
کنید و گزارش دیروز لشكر هم موید همین بوده و بر این
مبنا طرح پشتیباني هوایي تهیه شد .دستور دهید علت تغییر
موضع به جنوب کرخه کور را گزارش نمایند .ضمناً مواظب

اقدامات انجام شده

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 121/
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

باشید دشمن از شرق مواضع کنوني لشكر به شمال کرخه
کور حرکت نكند و مواضع جنوب لشكر را دور نزند.
سرهنگ حسیني
22

23/30/37

لشكر 30

ق .م .ج  -چون در عملیات دیروز احتیاط لشكر به کار برده
شده دستور فرمایند سریعاً یک یگان جهت احتیاط این لشكر
اعزام گردد .ترجیحاً تیپ  2این لشكر که در دزفول است.
ف لشكر 30

21

23/30/37

ق .م .ج

لشكر  .30انتقال تیپ  2آن لشكر از دزفول به اهواز در مدت
زمان کوتاه مقدور نیست .ضمناً فعالً طرحي برای ادامه تک
تهیه نشده است .با یگانهای موجود در کرانه کرخه کور
ميتوان به سادگي پدافند کرد .مناسبترین مواضع پدافندی
در شمال یا جنوب کرخه کور انتخاب و اشغال و پدافند
نمایید .یک تیپ ترجیحاً تیپ  2لشكر  32را در احتیاط نگه
سرهنگ حسیني
دارید.

29

//

افسر توپخانه

ق .م .ج .توپخانه به شدت مشغول کوبیدن مواضع دشمن
هستند .هليکوپترها هم به تناوب وارد نبرد ميشوند .فعالً

اقدامات انجام شده

 /129عملیات نصر
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

وضعیت خوب ميباشد.
22

3000

20

30/37 3000

27

3300

//

//

اقدامات انجام شده

سرهنگ افرائي

لشكر 30

ق .م .ج  -برابر اطالع رسیده هم اکنون تعداد  32دستگاه
تانک دشمن در  1کیلومتری مشرفه مستقر و از طریق سابله
تقویت ميشود .به نظر ميرسد قصد عبور از رودخانه نیسان
را در مشرفه دارد و گروه پاسداران در آن نقطه به استعداد
 00نفر با سالحهای کالیبر کوچک مقاومت الزم را ندارند.
ف لشكر 30

ق .م .ج

لشكر  .30به گردان  399مشهد دستور داده شد یک دسته
تانک به آبادی مشرفه اعزام کند و سپاه پاسداران مستقر در
محل یاد شده را تقویت نمایند .سرهنگ حسیني

ق .م .ج

لشكر  .30طبق امر فرماندهي کل قوا حمله متقابله دشمن را
دفع کنید .حداکثر تلفات را به دشمن وارد ساخته ،مواضع
کنوني را حفظ کنید .به یاری خداوند پیروزی نهایي با ما
است .فرماندهي کل قوا بعدازظهر به منطقه لشكر خواهند
آمد .مراقب عملیات فریبنده دشمن باشید ،به دام کشیده
نشوید .اگر پرچم سفید به وسیله دشمن باال رفت با مراقبت

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 122/
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

پرسنل دشمن را در مواضع دور از خودی خلع سالح کنید.
سرهنگ حسیني
//

لشكر 30

ق .م .ج – برابر اطالع واصله دشمن در جنوب کرخه کور
تقاضای مهمات و سوخت نموده است و در پاسخ گفته شده
ف لشكر 30
مقاومت کنید .کمک خواهد رسید.
لشكر  - 30دشمن ممكن است پیامهای فریبنده بفرستد .به
هیچ وجه به پیامهای دشمن مربوط به مهمات و سایر مسائل
حساس اعتماد نكنید .لشكر به مبنای تدبیر دفاعي خود
سرهنگ حسیني
عملیات را هدایت نماید.

29

//

23

30/37 3322

ق .م .ج

10

23/30/37

ق .م .ج

لشكر  - 30با وجود اینكه از نظر مهمات محدودیتي وجود
ندارد ولي دستور فرمایند در مصرف مهمات تدابیری اتخاذ
سرهنگ حسیني
شود که غیر ضروری مصرف نگردد.

13

// 3390

لشكر 30

ق .م .ج  -از جنوب هویزه به طرف مشرق و جنوب کرخه
کور  1تیپ در خط دفاع ميکند .وضع بسیار خوب است.
حمله دشمن دفع شده .تیپ  3جلو رفته ،تیپ  2وضعش
خوب شده و منتظر دستور هستیم به طرف مشرفه 22

اقدامات انجام شده

 /120عملیات نصر
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

کیلومتری پوشش شده است.
ف لشكر 30
12

// 3322

ق .م .ج

لشكر 30
مواضع پدافندی موجود را مستحكم کنید .فعالً هیچگونه
پیشروی طرحریزی نشده است .فقط دفاع مستحكم در شمال
یا جنوب کرخه کور مأموریت لشكر ميباشد.
سرهنگ حسیني

11

30/37 3200

لشكر 30

ق .م .ج  -تا ساعت  33روز  23/30/37وسایل و تجهیزات
انفرادی ذیل ،اغتنامي دشمن از منطقه عملیات به پشتیباني
لشكر تخلیه شده است:
یک دستگاه
کانكس بنز چادردار
 9دستگاه
خودرو باری
 2دستگاه
آمبوالنس بنز
جیپ  300با تفنگ مربوطه یک دستگاه
یک دستگاه
ذیل
مقدار زیادی مهمات

اقدامات انجام شده

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 127/
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

19

3320

//

لشكر 30

ق .م .ج  2 -فروند میگ عراقي شهر سوسنگرد را مورد هدف
ف لشكر 30
قرار دادهاند.

12

3110

//

لشكر 30

ق .م .ج  -از غرب به شرق رودخانه کرخه کور تعدادی تانک
دشمن در حرکت است .کمک هوایي بفرستید .ف لشكر 30

10

30/37 3192

لشكر 30

ق .م .ج  -در ساعت  1 3192فروند هليکوپتر به وسیله
ف لشكر 30
یگانهای خودی سرنگون گردید.

افسر توپخانه

یک نفر تعمیرکار بست لولههای کاتیوشا با هليکوپتر به
سرهنگ افرایي
طراح یک اعزام شود.
لشكر  - 30طبق اطالع عناصری از دشمن از رودخانه نیسان
در حال عبور ميباشند .دستور دهید یک یگان از احتیاط
لشكر که به هویزه نزدیکتر است به منطقه اعزام و تهدید را
خنثي نماید .ضمناً یگان سوار زرهي با موشک تاو مناسبتر
سرهنگ حسیني
است.
ق .م .ج  -جهت انهدام تانکهای در حال پیشروی از مشرفه
به طرف سوسنگرد فوراً هليکوپتر اعزام دارید .پاسخ :هواپیما
اعزام گردید.

17

//

19

// 3912

ق .م .ج

13

// 3912

لشكر 30

اقدامات انجام شده

 /129عملیات نصر
ردیف

90

گروه تاریخ و زمان

//

یگان

شرح پیام

لشكر 30

ق .م .ج  -در ساعت  3230یک فروند میگ عراقي توسط
گردان  192توپخانه سرنگون شده است.

93

30/37 3922

لشكر 30

ق .م .ج  -لشكر احتیاط سوار زرهي ندارد و به سختي در
مواضع خود مقاومت ميکند .برای از بین بردن تانکهای
دشمن در منطقه مشرفه هليکوپتر اعزام شده است .برداشت
ف لشكر 30
از خط مقدم پدافندی مشكل است.

92

// 3922

ق .م .ج

لشكر  - 30در حال حاضر اعزام یگان دیگری به منطقه
سوسنگرد مقدور نیست .لشكر  30گردان  399پیاده تقویت
شده و یک گروهان  300را مانند قبل زیر امر تیپ  2لشكر
 32در زیر امر بگیرد و از منطقه پدافند نماید .افسری از ستاد
لشكر  30زرهي به منطقه هویزه اعزام شود .کاربرد یگان
سرهنگ حسیني
 399پیاده را همآهنگ سازد.

91

//

ق .م .ج

لشكر  - 30عبور دشمن از رودخانه نیسان در حوالي مشرفه
تأیید شده .همانگونه که دستور داده شده با تیپ  2لشكر
 32که در منطقه بوده است جلو پیشروی دشمن را در غرب
جاده سوسنگرد هویزه سد نمایید .کلیه یگانهای موجود در

اقدامات انجام شده

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 123/
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

سوسنگرد را زیر امر بگیرید.

اقدامات انجام شده

سرهنگ حسیني

99

30/37 3022

لشكر 30

 -3برابر گزارش برادران پاسداران تعداد  300دستگاه تانک
دشمن در آبادی داغره به فاصله  3کیلومتری هویزه وارد و
اهالي در حال ترک آبادیها ميباشند.
 -2برابر گزارش تیپ  2لشكر  32یک ستون تانک دشمن به
فاصله  2کیلومتری از جنوی شرقي به شمال غربي و به
سمت هویزه در حال حرکت است.
 2 -1فروند میگ دشمن در ساعت  3022جنوب پادگان
حمید را مورد هدف قرار داد که یک فروند آن مورد هدف
آتش توپخانه خودی قرار گرفت و سقوط نمود.
ف لشكر 30

92

//

ق .م .ج

لشكر  - 30بازگشت به  37سیار .فرماندهي کل قوا در منطقه
هستند .در صورتيکه مقدور است کسب تكلیف کنید .اگر
دسترسي نیست تالش کنید تا تاریكي شب مقاومت کنید.
چنانچه ادامه امكان مقاومت وجود نداشته باشد پس از
تاریكي شب در جاده سوسنگرد اهواز به کرانه شمالي

 /110عملیات نصر
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

رودخانه کرخه کور با آرایش مرتب عقبنشیني کنید و در
مواضع مناسب در شمال رودخانه کرخهکور نیروی دشمن را
سد نمایید .گردان  399پیاده و گروهان  300را نیز آگاه و با
سرهنگ حسیني
طرح همآهنگ سازید.
90

30/37 3700

لشكر 30

پاسخ فرماندهي لشكر در جریان
ق .م .ج
برابر گزارش تیپ  1باقیمانده تانکهای تیپ 2 ،دستگاه کلي وضعیت هستند .فعالً ارسال
ميباشد .تلفات و ضایعات در روز جاری قابل توجه بوده و نیروهای کمكي مقدور نیست.
شاید تا فردا یگاني اعزام شود.
تقاضای نیروی کمكي دارد.
مواضع پدافندی شمال کرخه
ف لشكر 30
کور را با یگانهای موجود حفظ
سرهنگ حسیني
کنید.

97

// 3010

لشكر 30

ق .م .ج  -من در منطقه مقاومت خواهم کرد .هیچ نگران
نباشید .پس از تاریكي مواضع مناسبي را انتخاب و اشغال
ميکنم .تماس و همآهنگي با گردان  399پیاده و گروهان
ف لشكر 30
 300برایم مقدور نیست.

99

// 3922

ق .م .ج

ف لشكر  -30با توجه به تهدید از غرب و جنوب دستور

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 113/
ردیف

گروه تاریخ و زمان

93

30/37 3910

یگان

شرح پیام

فرمایید طرح پدافندی به شكل ال تهیه ،تیپ  2لشكر  32با
زیر امر گرفتن گردان  399و سایر یگانها در شاخه سمت
غرب و بقیه عناصر به سمت جنوب در شمال کرخه کور
پدافند نمایید.
ق .م .ج

لشكر  .30دستور فرمایید در صورت امكان جنوب کرخه کور
مینگذاری شود .اگر هم میدان مین ممكن نبود هرچقدر
مین موجود است در منطقه کاشته شود.
سرهنگ حسیني

20

3990

//

ق .م .ج

گردان  - 399طبق اطالع ،دشمن ممكن است در جنوب
شهر سوسنگرد بر روی رودخانه مالكیه در حوالي ساریه پل
احداث کند .یک گروهان از گردان  399با تعدادی تانک و
همكاری پاسداران منطقه یاد شده را پوشش کند و از احداث
سرهنگ حسیني
پل دشمن جلوگیری کنند.

23

2022

//

ق .م .ج

ف لشكر  .30سپاه پاسداران مستقر در منطقه سوسنگرد
هویزه از عبور یگانهای دشمن اظهار بي اطالعي مينمایند.
دستور فرمایید بدون تأخیر رئیس رکن دوم تیپ  2لشكر 32

اقدامات انجام شده

 /112عملیات نصر
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

در مسیر هویزه – شیخ خزعلي – مشرفه اعزام و چگونگي
عبور یگانهای دشمن را بررسي نماید .در صورت تأیید عبور
سرهنگ حسیني
طرح ابالغي اجرا گردد.
22

23/30/37

ق .م .ج

لشكر  23و  30و تیپ  99و تیپ  22و لشكر 32
برابر اعالم لشكر  23یگانهای لشكر  30زرهي دشمن از
سهراهي قهوهخانه به طرف پای پل کرخه نادری تک نموده.
دستور فرمایید با حداکثر امكانات و هوشیاری کامل اقدامات
الزم به عمل آید.

21

23/30/37

ق .م .ج

ف یگان ترابری  -دستور فرمایید  30دستگاه تانكبر ماز و 9
دستگاه بنز کمرشكن در شب جاری به دزفول اعزام شود تا
 30دستگاه تانک و  9دستگاه لودر از تیپ  2لشكر  30را به
سوسنگرد حمل و لشكر تحویل شود .اجرای امر فوریت دارد.
ضمناً  7دستگاه ماز نیز به تعمیرگاه لشكر  32اعزام تا
تعدادی تانک چیفتن حاضر به کار در تعمیرگاه آن لشكر به
سرهنگ حسیني
سوسنگرد حمل گردد.

29

30/39 0992

لشكر 30

ق .م .ج  -من همان مواضعي که منظور است اشغال نمودم

اقدامات انجام شده

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 111/
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

هر چي هواپیما و کمک خواستم نرسیده .با تدبیر و شهامت
ف لشكر 30
کامل پرسنل به مقاومت ادامه ميدهند.
22

30/39 3092

ق .م .ج

لشكر  – 30از تعقیب دشمن در صورت عقبنشیني تا دستور
ثانوی خودداری کنید و مواضع خودتان را حفظ کنید و
مواظب جناح راست خودی باشید.

20

// 3290

گردان 399

ف لشكر  - 30دستور دهید کلیه تانکهای ام 97-زیر امر آن
گردان فوراً در اختیار لشكر  30قرار گیرد .اجرای امر فوریت
دارد و عدم اجرا مستوجب مسئولیت شدید خواهد بود.
ف گردان 399

27

// 3190

ق .م .ج

لشكر  – 32دستور دهید یک گروهان تانک حداقل 32
دستگاه تانک گردان  233به کرانه شرقي رودخانه کارون
تغییر مكان کند .تغییر مكان در پوشش و اختفاء انجام گیرد.
سرهنگ حسیني

29

// 3922

لشكر 30

ق .م .ج – فشار حمالت دشمن در جنوب کرخه کور بیشتر
ف لشكر 30
از حد اندازه است.

23

// 3200

ق .م .ج

در صورت امكان تا تاریكي شب مقاومت کنید و با شروع

اقدامات انجام شده

 /119عملیات نصر
ردیف

گروه تاریخ و زمان

00

30/39 3210

یگان

شرح پیام

تاریكي به شمال رودخانه کرخه کور عقبنشیني کنید و در
مناسبترین مواضع موجود مستقر شوید .چنانچه خطر جدی
بود هیچ امكان برای مقاومت باقي نماند .گزارش کنید تا
سرهنگ حسیني
تصمیم گرفته شود.

03

2010

//

ق .م .ج

لشكر  – 30دستور فرمایید هنگام عقبنشیني به شمال
کرخه کور کلیه پلها تخریب شود .حتيالمقدور کرانههای
سرهنگ حسیني
رودخانه مینگذاری گردد.

ق .م .ج

لشكر  – 32دستور فرمایید در شب جاری باقیمانده عناصر
گروه رزمي  233تانک به شرق رودخانه کارون تغییر مكان
دهد .گردان  291سوار زرهي بنا به صالحدید فرماندهي
لشكر در مواضع مستقر شود و پل احداثي جمعآوری گردد
حداقل یک دسته تانک از گردان  233تانک در کرانه شرقي
رودخانه کارون در محل احداث پل مواضع مناسب بگیرد و از
استفاده احتمالي دشمن از محل پل و نزدیک شدن دشمن به
کرانه غربي رودخانه جلوگیری نماید.
سرهنگ حسیني

اقدامات انجام شده

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 112/
ردیف

گروه تاریخ و زمان

//

02

2010

01

23/30/39

09

30/33

02

//

یگان

شرح پیام

ق .م .ج

لشكر  – 30همانگونه که ابالغ گردید یک گروهان تانک ام-
 97از گردان  233به آن لشكر اعزام و زیر امر آن لشكر قرار
ميگیرد .گروهان مزبور ابتدا در حوالي حمیدیه مستقر و به
سرهنگ حسیني
عنوان احتیاط لشكر به کار برید.

لشكر 32

ق .م .ج – برابر گزارش افسر تطبیق آتش منطقه سوسنگرد
در جاده بستان سوسنگرد یک ستون نظامي با چراغ روشن
در حال حرکت است .به توپخانه دستور داده شد با اجرای
آتش نسبت به انهدام ستون دشمن اقدام نماید.
سرهنگ حسیني

ق .م .ج

لشكر  – 30به تیپ  2لشكر  32هیچ تانكي داده نشود30 .
دستگاه تانک چیفتن اعزامي از دزفول به تیپ  2داده شود و
 30دستگاه تانک ام 97-گردان  399به تیپ  3داده شود.
یک گروهان ام 97-اعزامي از گردان  233تانک در احتیاط
سرهنگ حسیني
گذاشته شود.

ف لشكر 30

ق .م .ج – تعداد  2دستگاه تانک از  32دستگاه رسید که یكي
راننده ندارد و یكي خراب است .مقرر فرمایید  30دستگاه از

اقدامات انجام شده

 /110عملیات نصر
ردیف

گروه تاریخ و زمان

00

// 3000

یگان

شرح پیام

تانکهای تیپ  2را فوراً اعزام تا من بتوانم به جلو بروم.
ف لشكر 30
لشكر 30

ق .م .ج – با توجه به اینكه تا کنون  32دستگاه تانک این
لشكر زیر امر گرفته چنانچه نیروی کمكي مؤثر به لشكر 30
نشود ،منطقه پدافندی این لشكر سقوط خواهد کرد ،زیرا
وسیله جنگنده ناچیزی برای لشكر باقي مانده است که قادر
ف لشكر 30
به انجام مأموریت واگذاری نميباشد.

07

// 3033

ق .م .ج

لشكر  - 30در شرایط موجود تغییر مكان تیپ  2آن لشكر
از دزفول به اهواز مقدور نميباشد .دستور فرمایید طرح
پدافندی به نحوی تهیه شود که با حداکثر تالش محور
سرهنگ حسیني
حمیدیه سوسنگرد حفظ شود.

09

// 3300

ق .م .ج

لشكر  – 30طبق اطالع ،دشمن از جاده فردوس در کرانه
کرخه کور به گلبهار در کنار جاده سوسنگرد در حرکت است.
دستور فرمایید با کلیه توانایي ،جلو دشمن سد و از قطع
شدن جاده سوسنگرد و محاصره شدن لشكر جلوگیری شود.

اقدامات انجام شده

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 117/
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

03

// 3210

لشكر 30

ق .م .ج – برابر مشاهدات خلبان:
 -3در جنوب شرقي کرخه کور توپخانه دشمن مستقر است.
 -2ضد هوایي دشمن در سعدون حمودی دیده شده و در
شرق کرخه کور قوای دشمن دیده نشده و لیكن در وسط
کرخه کور نیروهای دشمن در حال حرکت دیده شدهاند.
ف لشكر30

70

// 3112

لشكر 30

ق .م .ج – نیروهای الزم جهت پدافند در منطقه موجود
نیست .این لشكر حداکثر تالش خود را به کار برده و ميبرد
تا آخرین نفس مقاومت خواهند نمود .استعداد گروهانهای
سوار زرهي به حداقل رسیده و حالت رزمي خود را از دست
داده اند .مقرر فرمایید باقیمانده گردان سوار زرهي را زیر امر
این لشكر قرار دهند تا به عنوان نیروی پوشش در کرانه
شمالي کرخه کور مستقر شود.

73

30/33 3200

لشكر 30

ق .م .ج  -در حال حاضر تیپ  3دارای  7دستگاه تانک و تیپ
 1دارای  2دستگاه تانک ميباشد و  2دستگاه تانک از دزفول
رسیده که بدون خدمه ميباشد و یكي هم تعمیری است و از

اقدامات انجام شده

دستور فرمایید ظرف روز جاری
باقیمانده گردان  222سوار
زرهي لشكر  30به اهواز تغییر
مكان کند و در منطقه
سوسنگرد زیر امر لشكر  30قرار
گیرد.

 /119عملیات نصر
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

یک گروهان ام 97-اعزامي از گردان  233تانک فقط  0دستگاه
تاکنون به تیپ  1تحویل شده است .با توجه به مراتب فوق لشكر
فقط  20دستگاه تانک دارد که تعدادی از آنها نیز خدمه ندارند.
مقرر فرمایید نسبت به تأمین نیرو اقدام نمایند .ف لشكر 30
72

// 3732

ق .م .ج

ف لشكر  – 32دستور دهید ظرف  99ساعت یک دستگاه پل
شناور پيامپي به روی رودخانه کرخه در حوالي آبادی جرگه
سید علي به وسیله گروهان پل آن لشكر برقرار شود که برای
پشتیباني تیپ  2و لشكر  30مورد استفاده قرار گیرد.
سرهنگ حسیني

71

30/33

لشكر 32

ق .م .ج – استدعا ميگردد یک دسته تانک از گردان  233موافقت ميشود ابالغ شود.
جهت تقویت گردان  291زیر امر این لشكر باقي بماند.

79

//

ق .م .ج

مدارک مشروحه زیر وسیله لشكر  30از دشمن به دست آمد
که به نزاجا در اهواز فرستاده شده که به نزاجا در دزفول
ارسال ميشود.
 -3نقشه  2برگ  -2پرونده مقداری  -1دفاتر  21جلد
 -9اوراق مقداری  -2صورت ریز تعدادی  122نفر اسیر

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 113/
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

عراقي  -0تعداد  10برگ بازجویي انجام شده  -7تعداد
 17برگ کارت هویت  -9تعداد  9عدد ساعت  -3مبلغ
سرهنگ حسیني
 2991دینار عراقي
72

//

لشكر 30

ق .م .ج – برابر اظهار تیپ  ،3دشمن به ما نزدیک ميشود و
ف لشكر 30
ما به شدت مشغول مبارزه هستیم.

70

30/20

ق .م .ج

لشكر  – 30برابر گزارش خلبان هوانیروز هیچگونه دشمن در
شمال کرخه کور دیده نشده .دستور فرمایید مجدداً وضعیت
بررسي شود و در صورت لزوم درخواست پشتیباني هوایي
سرهنگ حسیني
گردد.

77

// 3000

لشكر 30

ق .م .ج – تیپ  3زرهي غیر از تانکهای موجود یک گروهان پاسخ – گردان  233تانک لشكر
تانک دیگر نیاز مبرم دارد تا بتواند مواضع پدافندی را حفظ  77زیر امر آن لشكر قرار داده
کند .مقرر فرمایید سریعاً نسبت به واگذاری گروهان تانک شده و گروهان دیگر قریباً اعزام
ميگردد .دستور فرمایید با
حتي از تیپ  2زنجان اوامر مقتضي صادر فرمایند.
فرمانده گروهان یاد شده در
ف لشكر 30
جبهه فارسیات تماس بگیرند و
ترتیب حمل سریع تانکها را به
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

منطقه سوسنگرد بدهند.
سرهنگ حسیني
ق .م .ج

لشكر  – 32دستور فرمایید آتش یگانهای توپخانه عمل کلي
آن لشكر در منطقه دشت آزادگان به محض حمله دشمن به
منطقه لشكر  30زرهي توپخانه آن لشكر را تقویت نماید.
سرهنگ حسیني

73

// 3320

لشكر 30

ق .م .ج – تیپ  3زرهي نیز از تانکهای موجود به یک گروهان تانک از گردان 233
گروهان تانک دیگر نیاز مبرمي دارد تا بتواند مواضع پدافندی اعزام شد.
خود را حفظ کند .مقرر فرمایند نسبت به واگذاری گروهان
تانک از تیپ  2زنجان اوامر مقتضي صادر فرمایند.
ف لشكر 30

90

30/20

لشكر 30

ق .م .ج – برابر اطالع نیروهای دشمن در منطقه مشرفه در پاسخ :دستور فرمایید با 2
حدود یک گروهان تانک برآورد گردیده بود تقویت شده در گروهان سوار زرهي با همكاری
سپاه پاسداران و ژاندارمری
نظر دارد با زدن پل از روی رودخانه نیسان عبور نماید.
 -2پاسگاه برزگر واقع در غرب جفیر که توسط یک گروهان سوسنگرد مواضع مناسبي
انتخاب و اشغال و از احداث پل
تانک دشمن حفاظت ميگردد تقویت شده است.

79

//

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 193/
ردیف

گروه تاریخ و زمان

93

// 0312

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

 -1چنین به نظر ميرسد دشمن قصد دارد هویزه را تصرف و به وسیله دشمن جلوگیری شود.
جاده هویزه سوسنگرد را تأمین کند و جناح چپ خود را
سرهنگ حسیني
ف لشكر 30
حفاظت نماید.
لشكر 30

ق .م .ج – دستور داده شد  2گروهان سوار زرهي با
همآهنگي ژاندارمری و سپاه پاسداران سوسنگرد تأمین و به
وسیله جناح راست لشكر را از سوسنگرد هویزه برقرار سازد.
ف لشكر 30

92

//

ق .م .ج

لشكر  - 30دستور فرمایید در فرصت مناسب قرارگاه تیپ 1
زرهي و گردانهایيکه نیاز بیشتری به تجدید سازمان دارند.
(حداکثر  2گردان) به منطقه عقب لشكر در تپههای فوليآباد
تغییر مكان کند و با دریافت پرسنل و تجهیزات تجدید
سازمان نماید .منطقه پدافندی تا دستور بعدی به تیپ  3آن
لشكر و تیپ  2لشكر  32واگذار گردد .تاریخ پیشنهادی تغییر
مكان تیپ  1حداقل  29ساعت قبل از اجرا به ستاد نزاجا
سرهنگ حسیني
گزارش گردد.

91

30/20 3710

لشكر 30

ق .م .ج – با توجه به حجم آتش و موقعیت زمان و مكان قبل از وارد عمل شدن حجم
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

درگیری استدعا ميشود دستور فرمایند  2گردان  310مم آتش کافي بوده و آتش آن لشكر
جهت تقویت آتش توپخانه کمک مستقیم در پشتیباني لشكر تقویت گردیده ،فعالً توپخانه
اضافي در منطقه موجود نیست.
ف لشكر 30
قرار دهند.
لشكر 30

ق .م .ج – برابر گزارش گشتيهای اعزامي ،دشمن نقل و
انتقاالت شدید به طرف هویزه انجام ميدهند.
ف لشكر 30

92

//

ق .م .ج

لشكر  -30دستور فرمایند در مقابل مواضع پدافندی میدان
مین در حدود مقدورات ایجاد شود فاصله میدان مین تا
مواضع خودی حداقل یک کیلومتر باشد.

90

30/23 3910

لشكر 30

ق .م .ج – برابر گزارش تیپ  2لشكر  32به استناد گزارش
سپاه پاسداران جاده هویزه سوسنگرد به دست دشمن افتاده
و تقاضای کمک و تقویت جناج راست نموده است.

97

30/23 3910

لشكر 30

ق .م .ج – مقرر فرمایید حداقل یک گروهان تانک از تیپ پاسخ :این کار امكانپذیر نیست.
دوم این لشكر مستقر در دزفول طوری به اهواز حرکت نماید حداقل  29ساعت زمان الزم
که در سحرگاه روز  30/22در منطقه سوسنگرد وارد عمل دارد .با مقدورات موجود پیشروی
دشمن را با حداکثر تالش سد
ف لشكر 30
شود.

99

30/23

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 191/
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

نمایند.

سرهنگ حسیني

99

// 3922

لشكر 30

ق .م .ج  -عناصر دشمن در مختصات ( )10-30به طرف پاسخ :در مقابل فشار ددشمن
دهكده ساریه در محور هویزه سوسنگرد در حال پیشروی سرسختانه مقاومت کنید و
سوسنگرد را حفظ نمایید.
است و با سالح سنگین تیراندازی مينمایند.
چنانچه تهدید قطع جاده اهواز
سوسنگرد ایجاد شود جاده را
حفظ کنید و دفاع را در مسیر
شرقي غربي ادامه دهید و
تدابیری اتخاذ کنید که از
محاصره شدن یگانها جلوگیری
سرهنگ حسیني
شود.

93

30/22 0312

لشكر 30

ق .م .ج – برابر اطالع عناصری از دشمن که حدود 32
دستگاه تانک برآورد گردیده از کرخه کور عبور و به طرف
منطقه طراح حوالي مختصات ( )2373در حرکت ميباشد.
چنین به نظر ميرسد دشمن قصد دارد جاده حمیدیه
سوسنگرد را در منطقه کوت مورد تهدید قرار دهد .عناصری

پاسخ :دستور فرمایید یک گردان
مكانیزه از تیپ  1آن لشكر به
جاده طراح اعزام و با جنگافزار
آرپيجي و سالح دیگر محور
طراح حمیدیه را تأمین کند .در
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

از دشمن از منطقه جفیر به طرف هویزه در حرکت ميباشد .محور هویزه سوسنگرد با
حداکثر توان در مقابل دشمن
به نظر ميرسد دشمن قصد تصرف سوسنگرد را دارد.
مقاومت کنید .سرهنگ حسیني
ف لشكر 30
30

30/22 3032

لشكر 30

ق .م .ج – برابر اطالع نیروهای دشمن از طرف هویزه به پاسخ :طبق مشاهدات خلبانان
سوسنگرد در حرکت است و در نزدیكي آبادی ساریه واقع در هیچ حرکتي از دشمن در جاده
هویزه سوسنگرد مشاهده نشده
 7کیلومتری جنوب سوسنگرد مستقر شده است.
است .سرهنگ حسیني

33

//

لشكر 30

ق .م .ج – اعزام بلدوزر برای لشكر حیاتي است .دستور پاسخ 9 :دستگاه ظرف روز
جاری اعزام خواهد شد.
فرمایند اعزام شود.

32

// 3990

لشكر 30

ق .م .ج – برابر گزارش رسیده یک ستون از تانک دشمن در
ساعت  3010در جنوب کرخه کور واقع در  0کیلومتری شرق
ف لشكر 30
هویزه مشاهده گردیده است.

31

//

ق .م .ج

ف لشكر  -30در شورای فرماندهان تصمیم گرفته شد که
سپاه پاسداران و ژاندارمری در هویزه باقي بماند .ضمن اینكه
دشمن در جاده هویزه سوسنگرد آتش مستقیم دارد.
 -3امكانات شما برای شكستن محاصره هویزه چیست و در

پیامها ،دستورات و هدایت عملیات 192/
ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

چه مدتي این کار انجام ميشود؟
 -2با آتش توپخانه بدون انقطاع روی دشمن که جاده را
اشغال کرده است آتش نمایند تا موفق به تحكیم هدف نشود.
 -1از فردا صبح نیروی هوایي و هوانیروز بدون وقفه روی
سرهنگ حسیني
محل دشمن کار خواهد کرد.
39

30/22

ق .م .ج

لشكر  -30دستور فرمایید در صورت مراجعه عوامل
ژاندارمری منطقه سوسنگرد و هویزه ،به آنان ابالغ گردد به
هیچ وجه پاسگاههای خود را تخلیه ننمایند و با مردم در
سرهنگ حسیني
مقابل دشمن مقاومت کنند.
گیرنده :ناحیه ژاندارمری خوزستان

32

30/21 0910

لشكر 30

پاسخ -با سالح سنگین
ق .م .ج
 -3تعداد  1دستگاه تانک دشمن در جنوب ساریه کنار جاده هدفهای مربوطه شدیداً کوبیده
سوسنگرد هویزه مستقر و جاده مذکور را کنترل کرده است .شود.
 -2آتش خمپارهانداز دشمن به روی مواضع یگانهای خودی
سرهنگ حسیني
ف لشكر 30
باز و هم اکنون فعالیت دارد.

30

//

ق .م .ج

لشكر  –30مأموریت لشكر  30زرهي با کلیه یگانهای دستور عملیاتي پدافندی شماره
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ردیف

گروه تاریخ و زمان

یگان

شرح پیام

اقدامات انجام شده

سازماني و زیر امر موجود دفاع در جنوب جاده سوسنگرد  3لشكر در تاریخ  29دیماه
حمیدیه است .تدابیر الزم بر مبنای تحكیم خط دفاعي مورد تهیه و منتشر گردید.
سرهنگ حسیني
نظر اتخاذ و اجرا نمایند.
37

30/29

لشكر 30

ق .م .ج
عناصری از دشمن ،مرکب از تانک و نفربر حدود یک گردان
برآورد شده در منطقه عنابیه مستقر است و منطقه هویزه و
جاده هویزه سوسنگرد را زیر آتش قرار داده است.

قسمت پنجم
بررسی و تجزیه تحلیل عملیات و نتیجه گیری

197
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بررسي و تجزیه تحلیل عملیات و نتیجهگیری 193/

 -4ایمان و اعتقاد
الف -عناصر اصلي و کلي جنگ مانند هر عمل فیزیكي دیگر  2چیز است .عنصر انساني
و عنصر مادی یا وسیله و ابزار مسلماً در تعیین تقدم این  2عنصر ،انسان مقدمتر است .زیرا
انسان بدون وسیله ميتواند در توان جسمي خود کاری و هر قدر هم جزئي انجام دهد ،ولي
وسیله و ابزار بدون انسان یعني هیچ .بنابراین در هر تالش و کوششي از جمله جنگ عامل
اصلي و اولیه انسان است و در موفقیت یا عدم موفقیت هر جنگ و تالش انسان و انسانها
نقش اساسي دارند و اما میزان کارایي انسانها در هر تالش و فعالیتي بستگي کامل به میزان
احساس و عالقه و عواطف آنها دارد .قسمتي از این احساس و عالقه و انگیزه نیاز مادی و
بقای هستي دارد و قسمتي دیگر احساس غیر مادی است و چه بسا این قسمت از احساس
غیرمادی حتي احساس مادی و بقای هستي را در معرض خطر قرار ميدهد و بر خالف
جهت آن حرکت ميکند و چون از نوع ویژه خود ميباشد قابل مقایسه و سنجش با احساس
مادی نیست لذا نوع این احساس به معنوی تعبیر و تفسیر ميگردد.
با توجه به اینكه در جنگ بر خالف سایر تالشهای مادی در یک میدان مبارزه کل
هستي انسان جنگیده یعني زندگي یا مرگ او وارد میدان ميشود آمادگي رواني برای
تصمیم گیری در میزان تالش و مبارزه یا ترک آن به عاملي بستگي دارد که مافوق و ماورای
تمام محاسبات و سنجشهای مادی ميباشد .آن عامل برای همه انسانها در تمام دوران
تاریخ و در میان همه اقوام و ملل به نام ایمان گفته شده و ميشود و این عامل مؤثرترین
انگیزه در نتیجهگیری نهایي هرگونه تالش و کوشش از جمله جنگ است.
انگیزه مادی و فیزیكي هر تالشي مسلماً نیاز مادی است برای ادامه حیات .اما در این
انگیزه هم عامل بسیار مؤثرتری وجود دارد که آن اراده است .ایمان نیروی محرکه اراده است
و موفقیت یا عدم موفقیت در برآورد نیازهای مادی نیز بستگي به نیروی محرکه اراده یعني
ایمان دارد .بنابراین در بررسي علل چگونگي به دست آمدن نتیجه نهایي تالش ،عامل ایمان
و نیروی محرکه اراده باید در تقدم اول قرار داده شود و در نتیجهگیری هیچ تالشي نميتوان
این عامل را بيتأثیر دانست.
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هر قدر دامنه تالش وسیعتر و عوامل بازدارنده و موانع و مشكالت و خطرات بزرگتر و
قویتر باشد اثرات ایمان حساستر ميگردد و در میدان جنگ که خطیرترین تالش
انسانهاست ،به اوج عظمت خود ميرسد .با توجه به این مسأله ،نیروی ایمان و اعتقاد در
جنگ تحمیلي ایران و عراق نقش حیاتي برای نیروهای رزمنده جمهوری اسالمي ایران بازی
ميکرد .زیرا این جنگ نه تنها جنگي بین  2کشور یا  2ملت بلكه جنگ بین  2ایدئولوژی
بود .در یک طرف جنگ ملت ایران با ایدئولوژی انقالبي اسالمي و با تكیه بر هدف نجات
کلیه ملل اسالمي از بند سلطه گران خارجي غربي و شرقي در طرف دیگر درست برعكس
حكومت و ارتش عراق (نه ملت عراق) با ایدئولوژی متوقف کردن و خنثي کردن ایدئولوژی
اسالمي و حفظ منافع سلطهگران شرقي و غربي.
قبل از آغاز جنگ ،ارتش جمهوری اسالمي ایران به علت درگیری ملت ایران با عوامل
بازدارنده انقالب به حداقل آمادگي رزمي خود رسیده بود .در صورتيکه ارتش متجاوز عراق با
هدف های پلید توسعه طلبي که از زمان روی کار آمدن حزب بعث در عراق در بر داشت،
بهترین فرصت را در دوران انقالب اسالمي ایران به دست آورده بود .به سرعت و شدت خود
را تقویت کرده و آماده شده بود در حداقل مدت ممكنه که بنا به ادعای صدام حسین حتي
ظرف  1روز نیروهای مسلح ایران را تارومار کند و به هدفهای پلید خود برسد .لذا از نظر
نیروی انساني و مادی ،ارتش عراق از هر لحاظ بر ارتش ایران برتری داشت .ولي حكام بعثي
عراق از عامل اصلي مؤثر در جنگ یعني ایمان غافل بودند و همین غفلت آنها سبب اصلي
پیروزی نیروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران و شكست مفتضحانه همه جانبه سیاسي و
نظامي حكومت و ارتش بعث عراق گردید.
ب -در عملیات کرخه کور (نصر) که دومین عملیات آفندی در سطح نسبتاً وسیع
انجام ميشد (اولین عملیات آفندی نیروهای ما به وسیله لشكر  23پیاده در پای پل کرخه
اجرا شد) اثرات تقویت ایمان و تقویت روحیه به نحو بارزی در رزمندگان ما مشاهده گردید.
در مقایسه با توان رزمي نیروهای خودی و دشمن برتری همه جانبه (به استثنای ایمان) با
دشمن بود .گرچه برابر لیست عدهها ما با  2لشكر  30و  32زرهي به  2لشكر ارتش متجاوز
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عراق ( 2و  3زرهي) حمله ميکردیم ،ولي عمالً جمع کل نیروهای ما شامل عناصر لشكر 30
و  32زرهي که در این نبرد شرکت داشتند در حدود  2تیپ زرهي تقویت شده بود .به عنوان
شاهد مثال ،تعداد تانک عناصر لشكر  32زرهي (تیپ  3زرهي و گردان تانک  233لشكر
 )77جمعاً حدود  00دستگاه و تعداد تانک عناصر لشكر  30زرهي شامل تیپ  3و 1
سازماني لشكر و تیپ  2لشكر  32زرهي که زیر امر این لشكر قرار داشت حدود  310دستگاه
تانک بود .سایر استعداد رزمي لشكرها نیز به همین نحو بود .در صورتيکه فقط عناصر مقدم
دشمن در مقابل لشكر  30زرهي تیپ  12و  91لشكر  3عراق بود و بیش از تعداد تانکهای
لشكر  30زرهي تانک داشت و در مواضع بعدی دشمن عناصر لشكر  2و  3زرهي عراق از
شرق هویزه تا پادگان حمید با آرایش دفاع در عمق گسترش داشتند.
این کمبود چشمگیر استعداد رزمي ما را ،فقط نیروی ایمان ميتوانست جبران کند.
وگرنه از لحاظ محاسبات نظامي که حداقل ،نیروی حمله کننده باید مساوی مدافع باشد ،ما
این حداقل را هم نداشتیم و از نظر محاسبات کالسیک استعداد فیزیكي رزمي دشمن بیش
از  2برابر استعداد فیزیكي ما بود .ولي نیروهای ما با همین استعداد کم ،در اولین مرحله
حمله موفق شدند ،تیپهای  12و  91ارتش عراق را منهدم کنند و بیش از  900نفر از
پرسنل آنها را به اسارت بگیرند و اولین گروه اسرای ارتش متجاوز را تقدیم ملت ایران کنند.
تنها عامل مؤثر در این موفقیت اولیه ،ایمان پرسنل ما به مقدسات دیني و میهني خود و بي
ایماني پرسنل دشمن به هدفهای غیر انساني و غیر اسالمي رهبران جنگافروز عراق بود.
در بررسي جریان نبرد و هدایت عملیات ،به حوادث بسیار مهم و جالبي برميخوریم که
همگي حاکي از ایمان پرسنل ما به مبارزه با دشمن متجاوز و بیرون راندن آنها از میهن
اسالمي ما ميباشد.
از روز دوم عملیات ،دشمن برای سد کردن پیشروی نیروهای ما عالوه بر  2لشكر
موجود ،حداقل حدود یک لشكر دیگر را از منطقه دزفول و خرمشهر به جنوب کرخه کور
تغییر مكان داد که تیپ  30زرهي گارد جمهوری از جمله یگانهای تقویتي دشمن بود که
از منطقه دزفول به منطقه هویزه تغییر مكان داده شد .گرچه در غروب روز دوم عملیات
تعدادی از پرسنل نیروهای ما در اثر فشار شدید دشمن خونسردی خود را از دست دادند و
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اختالالتي در سازمان بعضي از یگانهای لشكر  30زرهي به عمل آمد ،ولي فرماندهان و
پرسنل با شرف و با ایمان لشكر  30زرهي در مدتي کمتر از  9ساعت موفق شدند ،کنترل
عملیات را به دست بگیرند و مدت  1روز متوالي با استعدادی حدود یک پنجم استعداد
دشمن ،سرسختانه در مقابل حمالت شدید و مداوم دشمن مقاومت نمایند و باالخره موفق
شدند دشمن را از ادامه حمله و فشار منصرف سازند و مواضع دفاعي مناسب پیشبیني شده
را اشغال و در آن دفاع نمایند.
از نظر محاسبه جنگهای کالسیک با توجه به وضع نامناسب زمین برای دفاع و کمبود
فوقالعاده توان رزمي نیروهای ما معموالً بایستي لشكر  30زرهي منهدم ميشد و با انهدام
این لشكر تمام منطقه سوسنگرد  -اهواز بدون دفاع ميماند و به اشغال نیروهای متجاوز در
مي آمد و سقوط جنوب خوزستان قطعي بود .نیروهای ما با آگاهي به این تهدید فوقالعاده
جدی فقط با اتكاء به خداوند و ایمان اسالمي شجاعانه و سرسختانه در مقابل شدیدترین
حمالت دشمن که حتي بعداً هم نظیر آن در تمام طول جنگ مشاهده نگردید ،مقاومت
کردند و اراده الیزال الهي را بر حفظ این جمهوری اسالمي و این آب و خاک به دشمن فریب
خورده نشان دادند.
از نمونههای ایمان رزمندگان ما ميتوان وضعیت فرمانده تیپ  1لشكر  30زرهي را در
نظر گرفت .در روز چهارم عملیات که فشار دشمن فوقالعاده شدید بود ،برابر طرحهای
پیشبیني شده به ترتیب سلسله مراتب فرماندهي به لشكر  30زرهي از جمله تیپ  1زرهي
دستور داده شد به مواضع دفاعي شمال کرخه کور عقبنشیني کند .یگانهای تیپ طبق
طرح عقب نشیني کردند ،ولي فرمانده تیپ حاضر نبود عقب برود با یک قبضه آرپيجي  7در
روی پل کرخه کور ماند تا شهید شود و ناظر عبور نیروی متجاوز شمال رودخانه نباشد .با
ابالغ دستور شدید قرارگاه نیرو ،به اجبار به عقب آورده شد تا فرماندهي تیپ را ادامه دهد.
همچنین پرسنل پاسدار ،شهادت را بر عقبنشیني ترجیح دادند و عقب نیامدند .گرچه این
روش از نظر اصول رهبری عملیات نظامي مورد تأیید نیست ،ولي در هر حال آنچه که وجود
داشت حقیقت این اعتقاد اسالمي و میهني بود .همین اعتقاد و ایمان ،عامل اصلي نجات
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لشكر  30زرهي از انهدام کامل و در نتیجه نجات جبهه اهواز  -سوسنگرد از خطرناکترین
تهدیدها گردد.
 -2چگونگی رعایت اصول جنگ در عملیات نصر
الف -طبعاً اصول هر موضوع اعم از نظامي سیاسي اقتصادی و اجتماعي و حتي مسائل
زندگي عادی نكاتي است که از ذات آن موضوع سرچشمه ميگیرد و عدم رعایت کلي اصول
به طور طبیعي امكانپذیر نیست ،زیرا اگر اصول کالً رعایت نشود ،خود نفس موضوع مربوط
به آن اصول تغییر ماهیت ميدهد ،اما رعایت اصول ميتواند نسبي باشد و همینطور هم
هست و مطلق نميتواند باشد .اصولي که از حدود  200سال قبل برای جنگ در نظر گرفته
شده و تقریباً کلیه ارتشهای دنیا با اختالفات جزئي آن را قبول کردهاند اصولي است که از
نظر ماهیت و ذات جنگ سرچشمه ميگیرد و اگر آن اصول به طور مطلق رعایت نشود
تصادفات نظامي از حالت جنگ و نبرد خارج ميگردد .اما رعایت این اصول نیز ميتواند
مطلق باشد و به علت اثرات شرایط زمان و مكان و وضعیت نیروهای خودی و دشمن کاربرد
اصول با نسبتي متناسب با آن شرایط قابل اجرا ميگردد.
ب -در عملیات نصر اصول جنگ مورد نظر بوده ولي به علت تأثیر شرایط زمان و مكان
و وضعیت نیروهای خودی و دشمن رعایت کالسیک آن در تمام موارد نسبي بوده است که
به اختصار به آنها اشاره ميشود:
( )4با توجه به وضعیت و شرایط زمین منطقه عملیات هدف مناسبي انتخاب شده
بود .این هدف که پادگان حمید بوده در منطقه جنوب غربي اهواز تنها نقطه حساس و
مشخص و با ارزش تاکتیكي حتي استراتژیكي بوده است .منتها شرایط زمین باتالقي در
منطقه لشكر  32زرهي و رودخانه غیر قابل عبور کارون در شرق منطقه مانور از جناح
چپ و دسترسي به هدف از سمت شرق به آن را محدود کرده و در منطقه لشكر 30
زرهي زمین خیلي وسیع و باز و امكان مانور دشمن را در تمام منطقه برای تهدید جناح
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و عقب لشكر  30زر هي افزایش داده ،در نتیجه در مجموع دسترسي به هدف که یكي از
مشخصات عمده هر هدف تاکتیكي ميباشد در شرایط مطلوب نبوده است.
( )2نظر به اینکه لشكر  30و  32زرهي در این عملیات شرکت داشتند کنترل
عملیات با قرارگاه مقدم نیروی زمیني بوده و وحدت فرماندهی در مرحله اجرا به نحو
مطلوب در تمام رده های فرماندهي نظامي رعایت شده است و همین وحدت فرماندهي
است که عامل اصلي جلوگیری از متالشي شدن و انهدام لشكر  30زرهي گردیده است.
تنها موردی که در این عملیات ،وحدت فرماندهي نسبتاً ضعیف بوده رابطه بین
فرماندهان گردانهای در خط با عناصر سپاه پاسداران مأمور به آنها بوده و همین ضعف
سبب شده که تلفات سپاه پاسداران شرکت کننده نسبت به مجموع تلفات یگانهای
شرکت کننده زیاد بوده ،چنانکه جمع کل شهدای لشكر  30زرهي حدود  200نفر بود
در صورتيکه عناصر سپاه پاسداران که حدود  100نفر بودند حدود  320نفر شهید و
مفقود داشتند .علت این پیشامد آن بوده که رابطه کنترل و فرماندهي بین فرماندهان
گردان و فرماندهان گردانهای سپاه پاسداران کمال مطلوب نبوده است .ضمناً در مرحله
اولیه تصمیمگیری برای اجرای این عملیات وحدت نظر کامل بین مقامات اصلي
تصمیمگیری نبوده است.
( )1اصل مانور با توجه به استعداد رزمي نیروهای ما و وسعت منطقه عملیات و
امكانات پشتیباني آتش زمیني و هوایي و گسترش نیروهای دشمن نسبتاً خوب بوده به
ویژه در مرحله پدافندی فرمانده لشكر  30زرهي به نحو مطلوب موفق شده است
مانورهای مناسبي برای درگیری با نیروهای دشمن اجرا نماید و مانع دور زدن دشمن
گردد .دشمن در یک مرحله تالش ميکند از شكاف بین  2لشكر  30و  32زرهي که
نیروهای نامنظم شهید چمران در آن نقطه دفاع ميکردند به داخل منطقه ما نفوذ کند
و حمیدیه را اشغال و خط تدارکاتي و مواصالتي لشكر  30زرهي را قطع نماید ،ولي
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نیروهای ما با اعزام سریع یک گروهان تقویت شده و تغییر سمت آتش توپخانه ،مانع
رخنه دشمن ميشود و یک تهدید بسیار جدی با یک یگان سبک برطرف ميگردد.
( )1سادگی در عملیات خود به خود وجود داشت ،زیرا نیروهای ما فاقد سازمان و
استعداد خیلي زیاد و پیچیده بودند و اصوالً نیازی به طرحریزی و اجرای عملیات
پیچیده و بغرنج نبود.
( )1غافلگیري در این عملیات در مرحله طرحریزی وجود نداشت و ارتش متجاوز
بعثي کامالً در جریان وضعیت ما بود .زیرا زمان تغییر مكان و آمادگي بیش از  32روز
طول کشید و هرگونه حرکت در منطقه نميتوانست مخفیانه اجرا شود .عالوه بر این
کراراً در رسانههای گروهي ایران حمله قریبالوقوع ارتش ایران اعالم ميشد ،چنانکه
امام جمعه وقت اهواز در نماز جمعه ،احتمال حمله قریبالوقوع ارتش جمهوری اسالمي
ایران را اعالم کرده بود .در نتیجه ارتش عراق اطالع کامل از حمله ایران داشت و
فرماندهان هم متوجه این مسأله بودند .به منظور فریب دادن و غافلگیر کردن نسبي
دشمن ،تاریخ و زمان حمله را طوری انتخاب کردند که حداقل نیرهای مقدم دشمن
غافلگیر شوند .برای این منظور روز حمله روز  29صفر (روز رحلت حضرت رسول اکرم
(ص)) انتخاب شد تا نیروهای عراق تصور کنند که در این روز مذهبي که از مهمترین
روزها برای ملت مسلمان ایران است ،ارتش ایران حمله نميکند و به عزاداری ميپردازد.
و ساعت حمله بر خالف روشهای معمولي ساعت  3000صبح انتخاب شد تا در آن روز
فرماندهان عراقي مطمئن شوند که نیروهای ایران حمله نخواهد کرد و همین انتخاب
تاریخ و زمان سبب شد نیروهای مقدم عراق غافلگیر شوند و تعداد قابل مالحظهای از
آنان با لباس راحتي در پناهگاههایشان اسیر شوند .در روز  30دیماه که روز دوم بود و
قرار بود حمله ادامه پیدا کند ،فرماندهي قرارگاه کنترلکننده به منظور پي بردن به
طرحها و عكسالعملهای احتمالي دشمن ،دستور پیشروی را عمداً تا ساعت  3000به
تأخیر انداخت و نیروهای عراقي که در کمین بودند تا لشكر  30زرهي ما پیشروی کند و
عقب او را قطع و کلیه عناصر او را محاصره کنند ،زودتر از ساعت  3000پاتک خود را
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آغاز کردند و همین عمل سبب شد که لشكر  30زرهي از غافلگیر شدن و انهدام کامل
نجات پیدا کند.
( )0اصل تمركز قوا در حدود مقدورات نیروهای موجود انجام شد و در آن شرایط
نیروی زمیني حداکثر نیروهای موجود را حتي با قبول خطر جدی منطقه دفاعي دزفول
در منطقه اهواز متمرکز کرد ،ولي به طور کلي استعداد رزمي ما آنچنان نبود که بتواند
ضمن دفاع در جبهه  900کیلومتری خوزستان یک نیروی ضربتي و قاطع و منهدم
کننده در جبهه اهواز متمرکز سازد.
( )7اصل صرفهجویی در قوا به طور طبیعي و الزامي اجرا ميشد ،زیرا نسبت به نیاز
منطقه عملیات استعداد رزمي ما به قدری کم بود که در تمام جبههها حداقل نیرو
مستقر شده بود و در قسمتي از مناطق جبهه مانند منطقه بین شوش تا اهواز که قریب
یكصد کیلومتر عرض جبهه بود ،اصوالً نیرویي وجود نداشت و با گشتي هليکوپتر
منطقه پوشیده ميشد.
( )9رعایت اصل تأمین به علت کمبود نیروها به طور مطلوب امكانپذیر نبود .در
جبهه لشكر  32زرهي با اتكاء به رودخانه کارون و منطقه آبگرفته تأمین نسبتاً خوب
بود ،ولي در جبهه لشكر  30زرهي به علت وسعت زیاد جبهه و تهدیداتي که از سمت
غرب سوسنگرد تا جنوب کرخه کور در منطقهای به عرض حدود  90کیلومتر برقراری
تأمین کافي امكانپذیر نبود .با وجود این تمام منطقه در کنترل و دیدباني بود و همین
کنترل و دیدباني سبب شد که فعالیت دشمن در جناح غربي از کرانه رودخانه نیسان
کشف و خنثي گردد.
( )3اصل تعرض در مرحله اول عملیات ،با توجه به طرح عملیاتي به نحو مطلوب
اجرا شد و موفقیتآمیز بود .ولي در مرحله دوم پس از اجرای پاتک دشمن که از روز
دوم عملیات آغاز شد به علت نبودن احتیاط کافي اجرای این اصل میسر نگردید و لشكر
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 30زرهي احتیاط کافي نداشت تا با یک مانور مناسب ،نیروهای پاتک کننده دشمن را
که از سمت جنوب به شمال از آبادی امالفصیح و امالغفار اجرا کردند درگیر و منهدم
نماید .لذا اجباراً لشكر  30زرهي از حالت تعرضي به حالت تدافعي درآمد و لشكر 32
زرهي نیز به علت محدودیت استعداد رزمي و نامناسب بودن منطقه نتوانست هیچگونه
مانور تعرضي برای کم کردن فشار به لشكر  30زرهي انجام دهد .در نتیجه عدم امكان
اجرای اصل تعرض برای نیروهای خودی ،ابتكار عملیات به دست نیروهای دشمن افتاد و
دشمن موفق شد با اجرای عملیات تعرضي در  1سمت غرب و جنوب و شرق حداکثر
فشار را به لشكر  30زرهي خودی وارد کند و تلفات و ضایعات شدیدی به این لشكر وارد
سازد و مواضع از دست داده را مجدداً از نیروهای ما پس بگیرد.
 -1همآهنگیها
الف -بین ردههاي مختلف فرماندهی

با وجود اینكه کمبودهای چشمگیر پرسنلي و لجستیكي مشكالت زیادی برای کلیه
ردههای فرماندهي به وجود آورده بود ،ولي همآهنگي کافي در تخصیص و واگذاری
امكانات به یگانها و قبول مسئولیتها بین ردههای فرماندهي وجود داشت .امكانات
پرسنلي و لجستیكي به طور متعادل بین یگانها توزیع ميشد و ردههای فرماندهي در
جریان کامل امكانات و محدودیتها بودند و به وظیفه خطیر اسالمي و میهني خود
کامالً آگاه بودند و تالش ميکردند با فداکاری و قبول مسئولیتها همكاری صمیمانه با
هم داشته با شند .نیروی هوایي در حدود مقدورات خود به نحو مطلوب در زمانهای
حساس از یگانهای زمیني پشتیباني ميکرد .یگان هوانیروز احساس مسئولیت عالي
داشت ،واحدهای پشتیباني لجستیكي با تالش عالي مهمات و سوخت به منطقه
ميرساندند .بدون توجه به مشكالت حساس ،همه فرماندهان تالش ميکردند از سلسله
مراتب فرماندهي اطاعت کنند .با وجود اینكه فرماندهي کل قوا و جانشین رئیس ستاد
مشترک و وزیر دفاع که فرمانده نیروی هوایي نیز بود و شهید دکتر چمران فرمانده
نیروی نامنظم و نماینده امام در شورای عالي دفاع و در روز اول حجتاالسالم خامنهای
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نماینده امام در شورای عالي دفاع در منطقه عملیات بودند ،نظر به اینكه فرماندهي و
هدایت عملیات به جانشین عملیاتي نیروی زمیني در جنوب (سرهنگ ستاد حسیني)
محول شده بود ،این شخصیتها در هدایت عملیات دخالت نميکردند و چنانچه الزم
ميشد تدابیر حساس اتخاذ شود ،با مشورت حضوری و ایجاد همآهنگي تصمیمات الزم
گرفته ميشد .این وضع در ردههای پایینتر هم بود و ناهمآهنگيهای جزئي مانند
درخواست و اجرای آتش پشتیباني و رساندن مهمات و غیره آنچنان نبود که اساس
هدایت عملیات را مختل سازد.
ب -بین نیروهاي نظامی و سایر رزمندگان

عالوه بر نیروهای نظامي سایر یگانهایي از سپاه پاسداران و نیروهای نامنظم شهید
دکتر چمران در عملیات نصر شرکت داشتند .در مرحله طرحریزی ،تالش شد
همآهنگيهای الزم بین این رزمندگان با فرماندهان یگانهای نیروی زمیني به وجود
آید ،ولي به علت شرایط خاصي که بعد از پیروزی انقالب در رابطه بین ارتش و مردم به
وجود آمده بود ،هنوز هم همآهنگي فكری بین فرماندهان ارتشي و رزمندگان غیر
ارتشي ایجاد نشده بود .در مرحله طرحریزی سعي شد که به رزمندگان غیر ارتشي
مأموریت مستقل واگذار شود و با توجه به کمبود امكانات آنان ،مأموریتهای تأمیني در
نقاط حساس به آنها واگذار گردد ،ولي به علت اینکه این رزمندگان از ایمان و احساس
فوقالعادهای برخوردار بودند عالقهمند بودند ،در مناطق فعال جبهه وارد عمل شوند ،لذا
گروه نامنظم شهید چمران مأمور اجرای حمله مستقل محدود در جنوب آبادی فرسیه
شد ،ولي عناصر سپاه پاسداران که حدود  100نفر پیاده با جنگافزار سبک و نیمه
سنگین بودند ،عالقهمند بودند که همراه لشكر  30زرهي در تالش اصلي شرکت نمایند.
به علت این كه وسایل مخابراتي و سایر تجهیزات لشكر زرهي را نداشتند ،الزاماً امكان
ایجاد هم آهنگي کافي میسر نشد و همین امر سبب تلفات بیش از حد انتظار نیروی
سپاه پاسداران گردید .از جمله شهدای پاسدار فرزند مرحوم شهید حجتاالسالم
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قدوسي دادستان انقالب اسالمي بود و تلفات سپاه پاسداران سبب بحثها و گفت و
گوهایي در میان مردم گردید.
 -1پشتیبانیهاي مردمی
اصوالً یكي از نكات بسیار برجسته در وجود نیروهای رزمنده ما در جنگ تحمیلي ایران
و عراق ،حضور فعال و مؤثر ملت ایران در صحنه عملیات و همكاری و پشتیباني همه جانبه
مردم از رزمندگان در جبههها بود .این پشتیباني در ماههای اول جنگ به علت ضعف نسبي
برآورد نیازمندیها و ضعف نسبي برنامه ریزی استفاده از امكانات موجود به نحو مطلوب مورد
استفاده قرار نميگرفت .در بعضي موارد ممكن بود تالشها به هدر برود .به ترتیبي که جنگ
ادامه پیدا کرد از این پشتیباني به نحو مطلوب استفاده شد.
از جمله پشتیباني مردمي فوقالعاده مثبت در پشتیباني عملیات کرخهکور حفر کانال
شمال و غرب اهواز و سرازیر کردن آب رودخانه کارون به این کانال و باتالقي کردن دشت
جنوبي دب حردان بود که یک اقدام فوقالعاده مؤثر دفاعي بود.
مسأله مهم دیگر فعالیت مهندسي مردمي به وسیله جهاد سازندگي و سازمانها و حتي
افراد مستقل بود .با توجه به اینكه نیروهای نظامي فاقد وسایل مهندسي کافي برای
جاده سازی و ایجاد مواضع بودند و در دشت باز اهواز تهیه خاکریزها حقیقتاً جنبه حیاتي
داشت ،کمک و پشتیباني بي دریغ مردم کمک شایاني به رزمندگان ما کرد.
درباره سایر کمبودها نیز به محض اینكه از طریق یگانهای ارتش به سازمانهای غیر
نظامي نیازمندیها اعالم ميشد ،سازمانهای دولتي و مردم با خلوص نیت آنچه در توان
داشتند در اختیار یگانها قرار ميدادند .نیروهای ما از لحاظ تانكر آب و آمبوالنس و خودرو
چرخدار در مضیقه بودند ،پشتیبانيهای مردم تا حدودی کمبودها را کاهش ميداد.
پشتیبانيهای مردم از نظر رواني فوقالعاده مؤثر بود به نحویکه کلیه رزمندگان ما
همیشه خودشان را در داخل مردم و مردم را در جبهه جنگ احساس ميکردند .ميتوان
گفت این احساس ،رمز موفقیت عملیات بعدی رزمندگان ما در عملیات فتحالمبین و
بیتالمقدس و دیگر عملیاتها گردید.
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نتیجه کلي این است که در نبرد سرنوشتساز و تاریخي ملت ایران با نیروهای متجاوز
بعث عراق ،نه تنها نیروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران بلكه همه ملت ایران به طور فعال
و مؤثر شرکت داشتند.
 -1مسائل پرسنلی
لشكر  30زرهي اولین بار بود که از آغاز تجاوز ارتش بعثي عراق به ایران در عملیات
فعال شرکت مي کرد .این لشكر تا قبل از آغاز نبرد کرخه کور در احتیاط نیروی زمیني بود،
با وجود اینكه پرسنل این لشكر در عملیات نابودسازی ضدانقالبیون کردستان شرکت کرده
بودند ،ولي تا روز  32دیماه  3123با دشمن خارجي در جنگ منظم رویاروی نشده بودند.
طبعاً تجربه قبلي نداشتند و خونسردی الزم برای میدان جنگ را هنوز به دست نیاورده
بودند .ولي لشكر  32زرهي از آغاز تجاوز بعث عراق با دشمن درگیر بود و آمادگي رواني
بیشتری برای مقابله با حوادث صحنه نبرد داشت .استعداد پرسنلي کلیه یگانها ،کمبودهای
قابل مالحظه ای داشت .به خصوص در کادر فرماندهي و افسران و درجهداران کمبودها زیاد
بود ،ولي فرمانده لشكر و سایر فرماندهان توانسته بودند با اعمال مدیریت مناسب ،سازمان
پرسنلي مناسبي به یگانها بدهند ،به نحویکه همه یگانها با استعداد موجود ميتوانستند
مأموریتهای محوله را اجرا نمایند .کمبودهای انساني اثرات منفي چنداني در عملیات
نداشت.
در آغاز نبرد ،موفقیت اولیه تأثیر بسیار مطلوبي در روحیه پرسنل لشكر  30زرهي ایجاد
کرد ،ولي در روز دوم عملیات که عكسالعمل دشمن خیلي شدید شد ،تعدادی از پرسنل
این لشكر نتوانستند کنترل خود را حفظ کنند و صحنه نبرد را ترک کردند ،ولي همین
پرسنل مرعوب شده بعد از چند ساعت مجدداً تحت رهبری فرماندهان خود قرار گرفتند و
موفق شدند در روزهای بعد دشمن را وادار به توقف و ترک فشار نمایند .انضباط نظامي به
استثنای مرحلهای که پرسنل بعضي از یگانها بدون اجازه فرماندهان ،صحنه نبرد را ترک
کردند خوب بود .آن عده هم بعد از اینكه به جبهه برگشتند و خونسردی خودشان را
بازیافتند ،مطیع دستورات فرماندهان شدند .البته حوادث جرئي نامساعد پرسنلي رخ داد.
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چند دستگاه تانک و تعدادی پرسنل پیاده در بعد از ظهر روز روم عملیات فرار کردند ،ولي
در جاده حمیدیه سوسنگرد جلو آنها گرفته شد و به صحنه عملیات برگردانده شدند و از آغاز
روز سوم روحیه و انضباط به وضع مناسب عادی برگشت .با وجود اینكه لشكر تلفات قابل
مالحظهای دیده بود ،با باقیمانده عناصر موفق شد جلوی شدیدترین حمالت دشمن را بگیرد
و شهر اهواز و سوسنگرد را از تهدید جدی رهایي بخشد.
 -2مسائل اطالعاتی
باید یادآور شد که در ماههای اول جنگ تحمیلي ایران و عراق غالباً مسائل عملیاتي
کشف و روباز بود و اختفای عملیات برای هر  2طرف جنگ رعایت نميشد .به خصوص اینكه
مقدورات هر  2طرف مشخص و محدود بود .در هر جبهه تعدادی نیروی نسبتاً مشخص
گسترش یافته بود که برای طرف مقابل تقریباً شناخته شده بود و زمین منطقه عملیات نیز
برای هر  2طرف به خوبي شناخته شده بود .هر  2طرف به وضعیت جوی منطقه آشنایي
کامل داشتند ،لذا  1عامل اصلي اطالعات که جو و زمین و دشمن ميباشند ،برای هر 2
طرف شناخته شده بود و تغییرات جزئي که در وضع زمین یا گسترش دشمن یا خودی
ایجاد ميشد آنقدر قوی نبود که اثرات فوقالعاده مثبت یا منفي در شرایط کلي توان رزمي
نسبي ایجاد نماید.
غافلگیری برای هر  2طرف فقط با اقدامات ناگهاني با همان نیروهای در خط
امكانپذیر بود .نظر به اینكه جنگ پس از  2ماه اول به حالت رکود و سكون درآمده بود.
عمالً وضعیت جبههها برای پرسنل رزمنده هر  2طرف یک حالت معمولي پیدا کرده بود.
مثالً هر  2طرف مي دانستند که وقتي که توپخانه یک طرف شروع به تیراندازی ميکند،
هدفش چیست و اگر آتش را قطع ميکند علت چه بوده است .در اینجا ذکر یک خاطره از
سرهنگ حسیني که جانشین فرماندهي نیروی زمیني در خوزستان بوده است ،شاید جالب و

نمایانگر این وضعیت باشد .ایشان ميگوید« :روزی برای طرحریزی عملیات نصر (کرخه کور)
با فرمانده لشكر  30زرهي و نماینده لشكر  32زرهي به منطقه فارسیات در شرق کارون رفته
بودیم ،تا طرح عبور عناصر لشكر  32زرهي از رودخانه کارون و حمله از جناح چپ به
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پادگان حمید را طرحریزی کنیم .در منطقه فارسیات قسمتي از توپخانه لشكر  32زرهي
مستقر بود که در ساعت ورود ما به منطقه فعال بود و توپخانه دشمن نیز کرانه شرقي
رودخانه کارون را در منطقه فارسیات زیر آتش گرفته بود .نبرد توپخانه  2طرف فعال بود ،ما
مجبور بودیم برای بررسي وضعیت رودخانه جهت تهیه طرح عبور به کرانه شرقي برویم و
کرانه تحت کنترل آتش دشمن بود ،ولي آتش توپخانه دشمن به کرانه شرقي خیلي شدید
بود .یكي از افسران توپخانه به من گفت :اگر اجازه بدهید ما آتش توپخانه را قطع ميکنیم.
در این صورت حتماً دشمن نیز قطع خواهد کرد .من در عین حال که از این موضوع متعجب
شدم گفتم آتش بس بدهید .آن افسر به همه یگانهای توپخانه خودی آن منطقه که شامل
عناصری از توپخانه  302مم و  322مم و  310مم بود دستور مرا ابالغ کرد و آتش یگانهای
ما خاموش شد 2 .دقیقه بعد آتش توپخانه دشمن نیز قطع گردید و ما توانستیم به مدت
حدود  2ساعت شناسایي کامل از وضعیت رودخانه کارون به عمل آوردیم .پس از خاتمه
شناسایي ما توپخانه ما ،دوباره شروع به تیراندازی کرد و توپخانه دشمن نیز به پاسخگویي
اقدام نمود».
با توجه به طول زمان و یک نواختي و کمتر فعال بودن جبههها ،وضعیت نقاط مختلف
جبهه برای هر  2طرف تقریباً روشن بود و همین امر سبب شده بود که تالشهای اطالعاتي
فاقد هیجان الزم باشد ،اما وضع اطالعات در خطوط مقدم چندان رضایتبخش نبود و غالب
افسران و درجهداران و سایر عناصر اطالعاتي ردههای گروهان و گردان و تیپ تحرک کافي
برای کسب اطالعات از خطوط مقدم دشمن را نداشتند .در منطقه عملیات معموالً جریان
تبادل اطالعات از رده باال به پایین بود ،در صورتيکه در میدان رزم درست برعكس باید
باشد .یعني شاهدان عیني شناسایي کننده و بررسي کننده باید دیدبانان مقدم ،گشتيهای
شناسایي ،افراد رکن دوم گردان و تیپ و فرماندهان دسته و گروهان و گردان باشند ،ولي
معموالً این ضعف وجود داشت .در خط مقدم افراد سپاه پاسداران و نیروهای نامنطم شهید
چمران و در بعضي نقاط افراد ژاندارمری مستقر بودند و در کسب اطالعات به یگانهای ما
کمک ميکردند ،ولي به علت عدم آشنایي این افراد به چگونگي جمعآوری و ارزیابي
اطالعات غالباً اطالعات به دست آمده اغراقآمیز بود .مثالً چنانچه چند دستگاه تانک در
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نقطهای مشاهده ميکردند ،نميتوانستند با شمارش تقریبي تعداد تانک استعداد یگان
دشمن را ارزیابي کنند و این موضوع مشكالتي برای نیروهای ما ایجاد ميکرد .از نمونههای
بارز این وضع گزارش اطالعات در نبرد نصر (کرخه کور) گزارش حمله دشمن از سمت غرب
از کنار رودخانه نیسان بود .عناصری از ژاندارمری و سپاه پاسداران در کرانه شرقي رودخانه
نیسان (جنوب غربي سوسنگرد) مستقر بودند و تأمین جناح غربي لشكر  30زرهي را برقرار
کرده بودند .البته یک گروهان سوارزرهي نیز در خط دوم تأمین مستقر بودند .در بعد از ظهر
روز  30دیماه که دشمن پاتک کرده و لشكر  30زرهي را از سمت جنوب و شرق تحت فشار
قرار داده بود ،عناصر تأمیني مستقر در کنار رودخانه مالكیه گزارش دادند که یک واحد
سنگین زرهي دشمن به غرب رودخانه نیسان نزدیک شده است و دشمن مشغول آماده
کردن کرانه رودخانه نیسان و زدن پل ميباشد .این خبر از نگران کنندهترین اطالعاتي بود
که به ما رسید .زیرا چنانچه این خبر صحت ميداشت و دشمن از جناح غربي نیز به لشكر
 30زرهي حمله ميکرد ،وخیمترین وضعیت برای نیروهای ما به وجود ميآمد ،زیرا در آن
موقع ما نیروی احتیاط قابل مالحظه ای نداشتیم تا در جناح غرب سوسنگرد با دشمن درگیر
شود .قرارگاه مقدم نیروی زمیني به یگان هليکوپتر دستور داد منطقه نیسان را شناسایي
کند .پس از شناسایي معلوم شد دشمن در آن منطقه هیچگونه فعالیت جدیدی را شروع
نكرده است و تانکهای مشاهده شده از مدتها قبل جزء طرح گسترش دفاعي دشمن در آن
منطقه مستقر بودهاند ،ولي در هر حال این اطالع نادرست تا تثبیت پاتک دشمن در 39
دیماه یعني به مدت  1روز ،افكار فرمانده لشكر  30زرهي را نگران کرده بود.
موضوع مهمي که در عملیات نصر از نظر اطالعاتي کمتر مورد توجه قرار گرفته بود و یا
بهتر است گفته شود به علت شرایط خاص اجتماعي ملت ما که خواستار فعال کردن جبهه و
وارد آوردن ضربات به دشمن و جلوگیری از تثبیت مواضع دشمن بودند و این خواسته ملت
در مجالس و محافل به وسیله روحانیون ابراز ميشد ،تحتالشعاع قرار گرفته بود ،موضوع
مقایسه توان رزمي نسبي خودی و دشمن بود .با وجود اینكه کلیه اطالعات موجود نشان
ميداد که نیروهای دشمن در تمام جبههها از نظر پرسنل و وسایل و تجهیزات و امكانات
کلي بر نیروهای ما برتری داشتند ،ولي نیروهای ما برای پاسخگویي به خواست ملت ایران با
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اتكاء به کمک و یاری خداوند و نیروی ایمان برتری نسبي را به نفع نیروهای ما تغییر
مي دادند .در نتیجه امكانات بالقوه دشمن آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفت .با وجود
اینكه منطقه عملیات کامالً باز و در هر سمت قابل مانور برای دشمن بود و دشمن دارای
امكانات تحرک و جابجایي عالي بود .فقط در منطقه بین اهواز و خرمشهر و آبادان  9لشكر
زرهي و مكانیزه در دسترس داشت .به عالوه به علت اینكه محور فكه بستان هویزه را نیز در
اختیار داشت قادر بود عناصر احتیاط مستقر در منطقه شوش دزفول را در مدت  29ساعت
به منطقه سوسنگرد و اهواز تغییر مكان دهد .این امكان دشمن آنچنانکه باید مورد توجه
بعضي مقامات قرار نگرفت ،زیرا اجرای مأموریت آفندی در تحت هر شرایطي به عنوان اصل
انتخاب شده بود .اتفاقاً صحت برآورد نظامي ما در حین اجرای عملیات مشاهده شد .دشمن
پس از تحمل تلفات اولیه موفق شد احتیاطهای در دسترس و ردههای باالتر را از منطقه
دزفول و خرمشهر و اهواز وارد منطقه کرخه کور کند و از سه جهت (غرب و جنوب و شرق)
نیروهای ما را مورد تهدید قرار دهد .در این پاتک که  1روز ادامه پیدا کرد حدود  2لشكر
زرهي برای انهدام لشكر  30زرهي ما که در شروع عملیات حدود  2تیپ بود وارد عمل کرد.
متأسفانه لشكر  32زرهي ما نیز نتوانست فعالیت قابل مالحظهای انجام دهد و نتوانست اقالً
قسمتي از نیروهای دشمن را در جنوب غربي اهواز درگیر سازد .لذا دشمن با حداکثر قدرت
رزمي خود به لشكر  30زرهي ما حمله کرد و چنانچه تدابیر صحیح به وسیله فرماندهان به
کار گرفته نشده بود و ایمان و فداکاری رزمندگان ما بسیار ضعیف ميبود ،نجات لشكر 30
زرهي غیر ممكن بود .چنانچه لشكر  30زرهي شكست ميخورد و منهدم ميشد ،دفاع از
شهر اهواز و سوسنگرد به طور کامالً جدی به خطر ميافتاد و ميتوان گفت غیر مقدور
مي شد .اما یک احساس دروني یا ندای غیبي در این عملیات به یاری رزمندگان ما شتافت
که باید آن را از زبان سرهنگ حسیني فرمانده عملیات نصر بازگو کنیم .ایشان در این باره
چنین ميگوید:

«وقتيکه من به عنوان جانشین عملیاتي فرماندهي نیروی زمیني دستور طرحریزی
عملیات آفندی نصر در جنوب اهواز دریافت نمودم ،با توجه به شناخت دقیقي که از منطقه
عملیات داشتم و وضعیت دشمن هم در مدت  1ماه اول عملیات برای ما با اعتماد قابل
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مالحظهای مشخص بود ،در نظر گرفتم که تالش اصلي را در مرحله اول برای تصرف کرانه
شمالي رودخانه کرخه کور قرار دهم و عبور از کرخه کور را پس از ارزیابي زورآزمایي دشمن
اجرا کنم ،زیرا وضعیت زمین منطقه عملیات از کارون در شرق تا سوسنگرد و هویزه در غرب
و وضعیت گسترش لشكرهای  2و  3دشمن در منطقه سوسنگرد و لشكرهای  1و  33در
منطقه خرمشهر و امكانات تقویتي دشمن این نگراني را در من ایجاد کرده بود که چنانچه
لشكر  30زرهي ما از کرخه عبور کند و به سمت شرق برای تصرف پادگان حمید تغییر
سمت بدهد ،دشمن مي تواند به سادگي عقب این لشكر را در حوالي هویزه قطع کند و این
لشكر را کامالً محاصره و نابود سازد .بدون آنكه ما امكان داشته باشیم ،با لشكر  32زرهي
برای قطع فشار به لشكر  30زرهي اقدامي بكنیم .زیرا جلو منطقه لشكر  32زرهي باتالقي
بود و در جناح شرقي آن هم رودخانه کارون قرار داشت و از یک زمین بازیکه خشک بین
کارون و باتالق که حدود  2200متر بود ما نميتوانستیم عبور کنیم و به جناح راست دشمن
از سمت شرق حمله کنیم .به عالوه استعداد رزمي ما خیلي کم بود .ما اسماً  2لشكر زرهي
داشتیم ،عمالً جمع نیروهای ما در نبرد نصر کمتر از یک لشكر بود .نظریات من در شوراهای
دفاعي که در حضور رئیس جمهور وقت در دزفول و بعداً در اهواز تشكیل ميشد ،مطرح
گردید ،ولي چندان طرفدار پیدا نكرد .با وجود این چون طرح عملیاتي نصر را من شخصاً
نوشتم ،در طرح نظر خودم را به طوریکه اجرای مأموریت رده باالتر نیز امكانپذیر باشد
اعمال کردم .در مأموریت لشكر  30زرهي مرحله یكم را تصرف کرانه شمالي کرخه کور
تعیین کردم و عبور از کرخه کور و ادامه حمله را بنا به دستور بیان کردم .اتفاقاً در روز دوم
آذر سال  3123سرتیپ ظهیرنژاد فرمانده نیروی زمیني که معموالً شخصاً عملیات منطقه
جنوب را هدایت ميکرد ،به علت ناراحتي آپاندیس در بیمارستان پایگاه هوایي دزفول
بستری شد و الزاماً هدایت عملیات نصر به من محول گردید ،در مدت عملیات نیز ایشان در
بیمارستان بودند.
در روز  32دیماه عملیات نصر آغاز شد و لشكر  30زرهي حمله کرد و برابر طرح،
مرحله یكم را اجرا و کرخه کور را تصرف نمود و  2تیپ  12و  91دشمن را تار و مار کرد و
بیش از  900نفر از افراد دشمن را اسیر گرفت .در شب  32به  30دیماه شورای دفاع در
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پاسگاه ژاندارمری اهواز تشكیل شد .پس از بررسي جریان عملیات روز جاری ،رئیس جمهور
وقت از من به عنوان فرمانده عملیات نصر پرسید ،طرح عملیات برای فردا ( 30دیماه)
چیست؟ من گفتم به نظر من بهتر است در کرانه کرخه کور تحكیم هدف کنیم تا
عكسالعمل نیروهای دشمن بروز کند و ما آن را ارزیابي کنیم .فرماندهان لشكر  30و 32
زرهي با من هم عقیده بودند ،ولي سایر شرکتکنندگان با نظر من موافق نبودند و عقیده
داشتند باید فردا صبح حمله به سمت هدف اصلي که پادگان حمید بود ادامه پیدا کند ،ولي
یک احساس دروني ،خطر نگرانکنندهای را به من الهام ميکرد .من ضمن اینكه به عنوان
یک افسر زیر دست ،دستور فرماندهي کل قوا را اطاعت کردم و به سرهنگ لطفي فرمانده
لشكر  30زرهي دستورات الزم برای ادامه حمله را دادم ،ولي یادآور شدم که همانطور که
در دستور عملیاتي نصر نوشته شده ،زمان شروع پیشروی لشكر  30زرهي بنا به دستور من
خواهد بود .فرمانده لشكر  30زرهي هم قبول کرد .در صبح روز  ،30من به علت همان
نگراني که داشتم صدور و دستور پیشروی را به تأخیر انداختم تا وضعیت دشمن و
عكس العمل احتمالي او را ارزیابي کنم .خوشبختانه دشمن در ارائه عكسالعمل عجله کرد و
در ساعت  0310روز  30دیماه پاتک خود را آغاز نمود و آنچه که من خود ناخودآگاه
احساس ميکردم به وقوع پیوست و دیگران هم متوجه شدند که دشمن دام خطرناکي برای
لشكر  30زرهي ترتیب داده بود .به این نحو که لشكر  30زرهي را پس از حرکت به سمت
شرق از عقب مورد تهدید قرار دهد و از  1جهت غرب و جنوب و شرق به این لشكر حمله و
او را محاصره و نابود سازد .در شب  30به  37دیماه در جلسه شورای عالي دفاع ،همه
شرکت کنندگان صحت نظریه مرا که عمالً متوجه شده بودند تأیید کردند و اظهار نمودند اگر
تدبیر من اعمال نميشد ،لشكر  30زرهي به کلي محاصره و نابود ميگردید .چنانکه نظیر
این حیله تاکتیكي را دشمن در جنگ رمضان به کار برد و تقریباً موفق شد».
با توجه به نكاتي که ذکر شد ،اصوالً بررسي وضعیت دشمن در برآوردهای اطالعاتي
انجام نميشد و احساسات انقالبي اسالمي و میهني در بعضي شرایط حقایق مربوط به توان
رزمي نسبي را تحتالشعاع قرار ميداد و استعداد و توانایي دشمن ،خیلي دست کم گرفته
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ميشد .این حقیر شمردن دشمن در عملیات آفندی لشكر  23پیاده در  21مهرماه 3123
نیز خسارات و تلفات بزرگي به ما زد که در شرح آن جنگ بیان گردیده است.
 -2مسائل عملیاتی
الف -قبل از شرح چگونگي مسائل عملیاتي از جنبههای نظامي آن باید شرایط کلي
جنگ را در نظر گرفت .همانگونه که در قسمتهای دیگر بیان شده است ،تجاوز ارتش بعث
عراق علیه کشور جمهوری اسالمي ایران ،از اواسط شهریور ماه  3123در جبهه غرب و 13
شهریور ماه همان سال در جبهه جنوب آغاز شد .بر اثر تالشهای نیروهای مسلح جمهوری
اسالمي ایران در اوایل آبان ماه ،تهاجم نیروهای ارتش مزدور بعث عراق در تمام جبههها سد
و متوقف گردید و ارتش عراق در اواخر آبان ماه اقدام به حمله و تصرف سوسنگرد کرد که با
عكسالعمل نیروهای ما مجبور به عقبنشیني شد و در سایر جبههها نیز به صورت غیر فعال
درآمد .فقط نبرد توپخانه اجرا ميشد و عملیاتي هم اگر اجرا ميشد خیلي محدود و در
سطح کوچكي بود .این حالت به دشمن متجاوز اجازه ميداد که مناطق اشغالي خود را
مستحكم کند.
با توجه به اینكه برآوردهای اولیه حكومت بعث عراق درباره انهدام کلیه نیروهای ایران
در چند روز اشغال و تثبیت موقعیت در خوزستان با کمک ساکنین عرب زبان آن منطقه
غلط از آب درآمد و نتیجه مورد نظر را برای ارتش عراق حاصل نكرد ،حكومت بعثي عراق
تصمیم گرفت با تثبیت مواضع خود در مناطق اشغالي از راه سیاسي وارد عمل شود و
خواسته های پلید خود را به جمهوری اسالمي ایران تحمیل نماید .ملت ایران به رهبری امام
امت به هیچ قیمت حاضر نبود ،زیر بار تصمیمات شوم حكومت بعث عراق که خواسته
دشمنان ایران بود برود و نمي خواست اجازه دهد جنگ به حالت سكون درآید تا ارتش عراق
بتواند مواضع اشغالي را مستحكم کند.
برای این منظور از طرف ملت ایران و مقامات رهبری به ارتش جمهوری اسالمي ایران
تأکید مي شد که نبرد را فعال نگه دارد و به هر طریق و با هر مقیاس ممكن به دشمن حمله
کند و مانع آسایش و آرامش دشمن در مواضعش گردد .این نظر در مجلس شورای اسالمي و
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رسانههای گروهي و سخنرانيهای مذهبي و سیاسي کراراً اعالم ميشد .لذا در شورای
فرماندهي کل قوا که در دزفول تشكیل ميشد ،به فرماندهي نیروی زمیني اصرار ميشد ،بر
مبنای خواسته مقامات مسئول کشور که خواسته ملت ایران است ،عملیات تعرضي متقابله
ارتش جمهوری اسالمي ایران از هر منطقهای که مناسب است و با هر مقیاس که مقدور
است آغاز گردد.
در اواخر آذرماه ماه  3123این خواسته به صورت جدی و شدید مطرح گردید .فرمانده
نیروی زمی ني ایران بر این عقیده بود که جنگ به صورت فرسایشي و با حمالت محدود و
محلي مدتي ادامه یابد تا پرسنل دشمن فرسوده شوند و نیروهای رزمي ما هم با دریافت
پرسنل و وسایل جدید و با تعمیر وسایل موجود ،آمادگي رزمي بیشتری پیدا کنند ،تا هرجا
حمله کردیم موفقیت قطعي باشد .باالخره در آخر آذر ماه موضوع خواسته مقامات غیر
نظامي برای اجرای تعرض به اوج خود رسید .در  23آذرماه رئیس جمهور و فرمانده کل قوا
کتباً به فرمانده نیروی زمیني مأموریت داد در جنوب اهواز و کرخه کور عملیات تعرضي را
اجرا نماید و بر مبنای این مأموریت عملیات نصر طرحریزی و اجرا گردید.
ب -سازمان گسترش و استعداد نیروهاي رزمی
( )4در اواخر آذرماه گسترش نیروهای ما در صحنه خوزستان از شمال به جنوب
بدین شرح بود :تیپ  99پیاده در ارتفاعات شمال دهلران در دشت عباس ،لشكر 23
پیاده از پای پل کرخه در محور اندیمشک و دهلران تا شوش ،لشكر  32زرهي در
تپههای اهللاکبر (شمال سوسنگرد) و جنوب اهواز تا سوسنگرد و عناصری از لشكر 32
زرهي در فارسیات ،شرق رودخانه کارون ،فرماندهي اروند در منطقه آبادان و ماهشهر،
لشكر  30زرهي و تیپ  22هوابرد در منطقه دزفول به عنوان احتیاط نیروی زمیني،
عناصری از سپاه پاسداران در منطقه لشكرها و تیپها بود ،ولي استعداد هر کدام از
آنها آن قدر نبود که بتوانند مأموریت مستقلي را عهدهدار شوند .یک واحد نامنظم هم،
شهید دکتر چمران تشكیل داده بود که در منطقه اهواز و حمیدیه فعالیت داشت که
استعداد آن در حدود  900نفر بود ،البته عمده قوای نیروهای رزمنده و غیر ارتشي
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شامل سپاه پاسداران ،بسیج عشایر ،فدائیان امام ،فدائیان اسالم و غیره در آبادان مستقر
بودند و از جزیره آبادان دفاع ميکردند.
( )2گسترش عمومي نیروهای دشمن بدین شرح بود :لشكر  3مكانیزه و  30زرهي
در منطقه عمومي دزفول – شوش ،در مقابل تیپ  99و لشكر  23پیاده ،لشكرهای  2و
 3زرهي در منطقه سوسنگرد و اهواز ،لشكر  1زرهي و  33پیاده در منطقه خرمشهر و
آبادان و چندین تیپ مستقل از جمله تیپ  30زرهي زیر امر لشكرهای یاد شده قرار
داشتند ،یا در احتیاط سپاه  1دشمن بودند.
( )1با توجه به استعداد نیروهای خودی و دشمن یگاني که نیروی زمیني
ميتوانست جابهجا کند ،عناصر لشكر  30زرهي و تیپ  22پیاده بود .حیاتيترین منطقه
عملیات خوزستان ،منطقه دزفول بود ،زیرا در صورت سقوط اندیمشک و دزفول تمام
خوزستان سقوط ميکرد .لذا در تدبیر دفاعي خوزستان ،به منطقه دزفول شوش تقدم
داده شده بود و احتیاط نیروی زمیني در این منطقه مستقر بود .چنانچه احتیاط نیروی
زمیني این منطقه را ترک ميکرد ،دفاع این منطقه حیاتي به طور جدی به خطر
ميافتاد ،زیرا بعد از  1ماه گذشتن از جریان جنگ ،لشكر  23پیاده هنوز آنچنان
قدرتي به دست نیاورده بود که قادر باشد در مقابل یک تعرض جدی نیروهای دشمن به
طور قابل اطمینان مقاومت کند .برای این منظور تصمیم گرفته شد تیپ  22هوابرد و
تیپ  2لشكر  30زرهي در منطقه دزفول به عنوان احتیاط نگهداری شود و بقیه عناصر
لشكر  30زرهي به منطقه اهواز اعزام گردد .البته نظر به اینكه منطقه اهواز نیز مورد
تهدید بود ،قبالً تیپ  3زرهي لشكر  30به اهواز اعزام شده بود .در تپههای شرقي اهواز
به نام تپههای مشرحات مستقر شده بود .مأموریت این تیپ این بود که ضمن تشكیل
احتیاط نیرو در اهواز چنانچه دشمن در جنوب اهواز از رودخانه کارون عبور ميکرد،
بایستي جلوی عبور دشمن را ميگرفت و از تكرار وضعیت شمال آبادان جلوگیری
ميشد .با این وضع برای عملیات تعرضي در جبهه اهواز و سوسنگرد ،لشكر  30زرهي با
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تیپ  3و  1زرهي سازماني و تیپ  2لشكر  32زرهي (زیر امر) و لشكر  32زرهي فقط با
یک تیپ زرهي و یک گردان تانک و یک گردان پیاده از لشكر  77زیر امر گرفته شد.
باید یادآوری شود که استعداد رزمي این لشكرها حدود  00درصد سازماني بود .لذا
جمع کل استعداد  2لشكر که از شرق رودخانه کارون تا هویزه در جبههای به عرض
تقریبي  20کیلومتر برای تعرض گسترش ميیافت ،در حدود یک لشكر زرهي بود و
نیروی زمیني ،احتیاطي در منطقه نداشت و امكاناتي هم در نقاط دیگر نداشت.
در مقابل ،دشمن  2لشكر زرهي در منطقه اهواز و سوسنگرد مستقر کرده بود و قادر
بود احتیاط قابل مالحظهای از منطقه خرمشهر و دزفول به جبهه اهواز – سوسنگرد
تغییر مكان دهد .از لحاظ توپخانه وضع نیروهای ما رضایتبخش بود و از لحاظ
آتشهای پشتیباني زمیني و هوایي برتری دشمن احساس نميشد و عمالً هم برتری
پیدا نكرد و نیروهای ما هم برتری نداشتند و تقریباً قدرت آتش پشتیباني و هوایي
متعادل بود.
پ -طرح عملیات

طرح کلي عملیات بر مبنای مانور احاطهای  2طرفه بود .به این ترتیب که لشكر 30
زرهي در غرب و لشكر  32زرهي در شرق و گروه نامنظم دکتر چمران در یک معبر
باریک نفوذی بین این  2لشكر آرایش ميگرفت .لشكر  30زرهي از سمت شمال و شرق
هویزه حمله ميکرد .نیروهای مقدم دشمن را که در حوالي رودخانه کرخه کور موضع
گرفته بودند نابود ميکرد و کرانه کرخه کور را تأمین مينمود .همزمان با تالش اصلي
لشكر  30زرهي عناصری از لشكر  32از رودخانه کارون عبور ميکرد و جناح راست
مواضع دشمن در منطقه پادگان حمید را مورد تهدید قرار ميداد و قسمتي از عناصر
دشمن را از جناح راست (شرق) درگیر ميکرد و مانع ایجاد مقاومت یا فشار شدید
دشمن در جبهه لشكر  30زرهي ميشد .پس از حصول موفقیت در این مرحله از
عملیات و ارزیابي قدرت مقاومت دشمن ،حمله از  2جناح شرقي و غربي به مواضع
دشمن در حوالي پادگان حمید اجرا ميگردید و نیروهای دشمن مستقر در آن منطقه
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نابود ميشد و پادگان حمید تصرف و تأمین ميگردید .جناح شرقي نیروهای ما
رودخانه کارون بو د و تأمین طبیعي داشت ،ولي جناح غربي که متكي به رودخانه
نیسان از شاخه های رودخانه کرخه بود تأمین کافي نداشت و امكان عبور برای دشمن
بود .لذا تأمین این جناح به یک گروهان از گردان  222سوار زرهي لشكر  30و سپاه
پاسداران محول گردید .ضمن اینكه تیپ  2لشكر  32زرهي که زیر امر لشكر  30زرهي
قرار داده شده بود .ابتدا به عنوان احتیاط آن لشكر مواضع دفاعي خود را در منطقه بین
حمیدیه سوسنگرد حفظ ميکرد و در صورت ایجاد تهدید جدی از غرب سوسنگرد
برای دفع تهدید وارد عمل ميشد .نظر به اینكه سپاه پاسداران در آن موقع استعداد
رزمي کافي نداشت با فرمانده سپاه همآهنگي شد در تأمین جناحین منطقه (شرقي و
غربي) با همكاری واحدهای ارتشي شرکت کند و یک گردان  100نفری زیر امر لشكر
 30زرهي قرار دهد که به صورت پیاده نظام با یگانهای این لشكر همكاری نماید و به
گروه نامنظم شهید چمران مأموریت داده شده بود در جنوب حمیدیه در حوالي آبادی
فرسیه و اژدک از رودخانه کرخه کور عبور کند و حرکت یگانهای دشمن را در جنوب
رودخانه کرخه کور مختل سازد.
نظر به اینكه در مرحله دوم عملیات که پیشروی لشكر  30زرهي از غرب به شرق
برای تصرف پادگان حمید بود به علت نبودن احتیاط کافي ،عقب این لشكر در محور
یزدنو – هویزه و از غرب سوسنگرد باز ميماند .به لشكر  30زرهي توصیه شده بود در
مرحله دوم عملیات از تیپ  2زرهي برای پوشش و تأمین محور یزدنو – هویزه و یا
عقب لشكر در محور جفیر استفاده کند ،ولي با توجه به باز بودن زمین و قابلیت مانور
دشمن و کمي استعداد تیپ  2لشكر  32زرهي این جناح به خوبي تأمین نميشد ،ولي
چنانچه لشكر  32زرهي ،موفق ميشد پادگان حمید را تصرف و تأمین نماید .این امكان
برای نیروهای ما به وجود ميآمد که از لشكر  30زرهي برای دفاع و پوشش محور یزد
نو – هویزه و جفیر – هویزه استفاده شود و از تهدید مواضع خودی از سمت جنوب
غرب جلوگیری گردد.
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ت -توان رزمی

در آغاز تجاوز ناجوانمردانه ارتش مزدور بعث عراق به کشور جمهوری اسالمي ایران
برتری همه جانبه با ارتش عراق بود .به خصوص در جبهه خوزستان ارتش عراق حداکثر
قدرت رزمي خود را وارد عمل کرده بود با هدف اینكه در ظرف کمتر از یک هفته
قسمت اصلي خوزستان را اشغال و تأمین نماید .این برتری در  2هفته اول نبرد به
شدت به کار گرفته شده بود و ارتش متجاوز تا کرانه غربي رودخانههای کرخه و کارون
پیشروی کرده بود ،ولي از نیمه دوم مهرماه  23با مقاومت دلیرانه و فداکارانه رزمندگان
ایران ،برتری مطلق ارتش عراق رو به کاهش گذاشت و طول زمان به نفع نیروهای ما
بود .زیرا با گذشت زمان ارتش عراق فرسودهتر ميشد .در حاليکه عزم و اراده ملت
ایران بیرون راندن متجاوز مستحكمتر ميگشت .با اقدامات بازسازی ارتش جمهوری
اسالمي ایران ،با توجه به اینكه نبرد نصر  302روز پس از آغاز تجاوز ارتش عراق اجرا
ميگردید ،وضعیت آمادگي رزمي یگانهای ما خیلي بهتر از آغاز جنگ بود .لشكر 30
زرهي که تا شروع جنگ تحمیلي در منطقه کردستان درگیر عملیات داخلي بود .از
اوایل مهرماه  23از منطقه کردستان جمعآوری و به خوزستان تغییر مكان داده شده
بود .در مدت  1ماه تالش اصلي نیروی زمیني برای بهبود وضعیت آمادگي این لشكر به
کار گرفته شده بود ،ضمن اینكه به لشكر  32زرهي و سایر لشكرها نیز توجه کافي
ميشد.
با این وجود ارتش متجاوز عراق از لحاظ کمیت پرسنل و تجهیزات برتری کامل
نسبت به نیروهای ما داشت ،ولي کیفیت پرسنلي عراق با گذشت زمان بدتر ميشد و
فرسودگي انساني با بروز پناهندگان درجهداران و سربازان عراقي به نیروهای ایراني به
طور بارز مشاهده ميگردید .اظهاراتيکه این پناهندگان و یا اسرای عراقي ميکردند
حاکي از این بود که به آنها وعده داده شده بود که جنگ در مدت کوتاهي به نفع
عراق خاتمه پیدا خواهد کرد و آنها به زندگي خانوادگي خود باز خواهند گشت .ولي
مقاومت سرسختانه رزمندگان ایراني آنها را وحشت زده کرده بود .در طول بیش از 1
ماه که به علت مقاومت ملت ایران ،ارتش عراق به کلي متوقف شده و به حالت سكون
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درآمده بود ،نگراني در پرسنل ارتش عراق فوقالعاده شدید شده بود .همین عامل
انساني مهمترین امتیاز و برتری نیروهای ما بود که ميتوانست جایگزین کمبودهای
پرسنلي و لجستیكي نیروهای ما بشود.
لشكرهای عراقي از نظر تحرک بسیار خوب بودند .امكانات جابهجایي وسایل سنگین
آن ها بسیار خوب بود .به علت مجهز بودن نیروهای عراقي به تانکبرها و تانکها و
نفربرهای روسي که تانک بر به تعداد کافي در اختیار داشتند تغییر مكان واحدهای
زرهي در مدت زمان کوتاهي انجام ميگرفت .در صورتيکه این امكان برای ما وجود
نداشت و ما با وجود اینكه در جبهه خوزستان از داشتن راهآهن تهران ،اندیمشک ،اهواز،
ماهشهر برخوردار بودیم ،و فقط راهآهن اهواز خرمشهر در کنترل ارتش متجاوز بود،
ولي تحرک ما در حد قابل قبول تاکتیكي نبود و یكي از مسائل منفي مهم در عملیات
نیز همین عدم تحرک بود .زیرا در طرح تغییر مكان عناصر لشكر  30از اهواز به دزفول
که جمعاً حدود  300دستگاه وسیله شنيدار و در همین حدود وسایل چرخدار بود ،به
علت عدم امكانات تانکبر و واگن راهآهن 9 ،روز وقت پیشبیني شده بود و تغییر مكان
عناصر لشكر  30زرهي بایستي در  2دی خاتمه ميیافت ،ولي عمالً این تغییر مكان 32
روز طول کشید و این طول زمان امكانات غافلگیری را به کلي از میان برد .ارتش عراق
احتماالً موفق شد در این مدت نیروهای احتیاط خود را از تمام نقاط جبهه خوزستان
به منطقه نبرد جنوب کرخه کور تغییر مكان دهد.
باید یادآوری شود که به طور کلي از نظر عوامل محسوس فیزیكي در نبرد نصر،
برتری نسبي با ارتش متجاوز عراق بود ،ولي از نظر عوامل نامحسوس و رواني برتری
کامل با پرسنل ما بود ،ایمان و اعتقاد رزمندگان ما به دفاع از وطن اسالمي خود آنچنان
در سطح عالي بود که ميتوانست قسمت اعظم برتری عوامل فیزیكي دشمن را خنثي
سازد ،ولي کمبود فوق العاده یگانهای مانوری ،نیروهای ما را از داشتن احتیاط قابل
مالحظه محروم کرده بود .این موضوع حساسترین عامل تعادل توان رزمي به نفع
ارتش متجاوز در نبرد نصر بود.
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ث -هدایت عملیات:

همانگونه که در باال اشاره شد ،در طرح عملیات نصر دو مرحله پیشبیني شده بود،
مرحله یكم تصرف کرانه کرخه کور ،مرحله دوم پیشروی به سمت پادگان حمید و
تصرف و تأمین آن ،لذا هدف اصلي عملیات نصر تصرف پادگان حمید و دور کردن
نیروهای دشمن از  90کیلومتری جنوب اهواز و خارج کردن شهر اهواز از برد آتش
توپخانه سنگین دشمن بود .در این عملیات لشكر  32زرهي در شرق (چپ) و لشكر 30
زرهي در غرب (راست) جبهه وارد عمل ميشد ،تالش اصلي با لشكر  30زرهي بود ،ولي
در نظر بود چنانچه لشكر  32زرهي بتواند مسافت بین رودخانه کارون و پادگان حمید
را که کمتر از  30کیلومتر بود به سرعت پیشروی کند و خود را به پادگان حمید
برساند ،تقدم تالشها به لشكر  32زرهي داده شود .تاریخ و زمان حمله طوری انتخاب
شد که حداقل از نظر زمان حمله ،دشمن غافلگیر شود .بدین منظور روز  29صفر که
رحلت حضرت محمد (ص) بود برای روز حمله انتخاب شد .ساعت حمله بر خالف
اصول کالسیک که معموالً قبل از سپیده صبح انتخاب ميشود ،ساعت  3000صبح
انتخاب گردید و حمله در زمان تعیین شده آغاز شد .طرح لشكر  30زرهي این بود که
با تیپ  1زرهي از شمال و تیپ  3زرهي از جنوب کرخه کور از غرب به شرق حمله
کند و نیروهای دشمن را که در طرفین رودخانه کرخه کور مستقر بودند منهدم سازد و
کرانه کرخه کور را از وجود دشمن پاک نماید و آماده شود بنا به دستور به سمت شرق
پیشروی کند و پادگان حمید را تصرف و تأمین نماید .همزمان با پیشروی لشكر 30
زرهي ،لشكر  32زرهي ابتداء با عناصر سبک از رودخانه کارون عبور کند و نیروهای
دشمن را از سمت شرق درگیر سازد و مانع از به کار بردن کلیه امكانات دشمن در
مقابل لشكر  30زرهي گردد .پس از اجرای مرحله یكم ،لشكر  32زرهي کلیه عناصر
تیپ  3زرهي را که در شمال منطقه آبگرفته دب حردان و ایستگاه آب تیمور مستقر
بود از باریكه بین منطقه آبگرفتگي و رودخانه کارون عبور دهد و جناح شرقي دشمن را
مورد تهدید قرار دهد و در صورت موفقیت جاده اهواز – خرمشهر را آزاد و پادگان
حمید را تصرف نماید.
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در روز  32دیماه حمله اجرا گردید .مرحله یكم عملیات لشكر  30زرهي کامالً موفق
بود و تیپ  12و  91عراقي که در طرفین رودخانه کرخه کور حوالي آبادی سعدون
حمودی موضع گرفته بودند به کلي متالشي شدند و بیش از  900نفر از پرسنل دشمن
اسیر شده و تجهیزات و وسایل قابل مالحظه از دشمن به دست نیروهای ما افتاد که از
جمله یک گردان توپخانه  310مم بود .ولي عملیات لشكر  32زرهي با عكسالعمل
شدید دشمن برخورد کرد و در ساعت اول حمله ،دشمن  9دستگاه تانک از لشكر 32
زرهي را در حال پیشروی منهدم کرد .نظر به اینكه زمین منطقه عملیات کامالً باز بود
و شیب زمین از غرب به شرق بود میدان دید و تیر برای دشمن مناسبتر از واحدهای
ما بود .لذا لشكر  32زرهي نتوانست به پیشروی ادامه دهد و در مواضع خود متوقف
گردید .باید یادآوری شود که عملیات کرخه کور اولین حمله بزرگ ما بود و با وجود
اینكه در حمله ناموفق لشكر  23پیاده در  21مهرماه سال  23از لحاظ کاربرد واحدهای
زرهي در مقابل موشک های مالیوتكای دشمن ضربه سختي خورده بودیم .ولي آن عدم
موفقیت را به حساب عدم کارایي تانکها در مقابل جنگافزارهای ضدتانک دشمن
منظور نكرده بودیم .به این علت حفاظت پیاده نظام از واحدهای زرهي کمتر مورد
توجه قرار گرفته بود .بعد از این عملیات فرماندهان ایراني تغییرات اساسي در کاربرد
واحدها دادند و اساس نبرد را با استفاده از پیاده نظام ،با حمایت و پشتیباني واحدهای
زرهي قرار دادند.
در روز  32دیماه کلیه رزمندگان ما با روحیه بسیار عالي جنگیدند و با حداقل
تلفات و ضایعات کرانه شمالي و جنوبي کرخه کور را تصرف کردند و در غروب روز 32
دیماه به لشكر  30زرهي دستور داده شد و در کرانه کرخه کور پدافند کند و آماده
ادامه پیشروی به سمت هدف اصلي ،بنا به دستور باشید .به لشكر  32زرهي دستور داده
شد تالش کند از پیاده نظام و واحدهای سبک برای درگیر کردن دشمن از سمت شرق
استفاده کند و از قبول تلفات زیاد تانک خودداری نماید .زیرا موضوع حفاظت تانکها نه
تنها از لحاظ خود تانکها ،بلكه بیشتر از لحاظ روحیه پرسنل یگانها اهمیت
فوقالعادهای داشت .در میدان نبرد به محض اینكه چند دستگاه تانک تیر ميخورد و
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آتش ميگرفت و دود آتش به هوا بلند ميشد ،اثرات بدی در روحیه کلیه رزمندگان آن
منطقه ایجاد ميکرد .این وضع در روحیه پرسنل دشمن هم به شدت وجود داشت.
شرایطي که در روز  32دیماه به وجود آمد ،در شب آن روز در شورای فرماندهي مورد
بررسي قرار گرفت و تصمیم گرفته شد ،در روز  30دیماه پس از ارزیابي عكسالعمل
دشمن پیشروی ادامه یابد.
در روز  30دیماه فعالیت شدید دشمن در تغییر مكان نیرو به جبهه کرخه کور از
سمت منطقه عملیاتي اهواز خرمشهر و طالیه و فكه و بستان گزارش گردید .این
گزارشها نشان ميداد که دشمن آماده حمله متقابله به لشكر  30زرهي ميشود.
بنابراین دستور داده شد لشكر  30زرهي پس از بررسي کامل وضعیت و اطمینان از
عدم تهدید از پهلوی راست (جنوب) و عقب (غرب) بنا به دستور پیشروی را به سمت
شرق آغاز کند ،ولي نظر به اینكه این لشكر در عملیات روز گذشته پیروزی قاطعي به
دست آورده بود ،اعتماد به نفس فوقالعادهای پیدا کرده بود و عملیات تحكیم هدف را
در کرانه کرخه کور به صورت قابل مالحظهای انجام نداده بود ،بلكه با تمام توان آماده
پیشروی شده بود .حتي در آغاز روز  30دیماه آرایش حمله را در زمین باز گرفته بود.
دشمن (احتماالً) برای غافلگیر کردن لشكر  30زرهي و به دام انداختن کلیه واحدهای
آن ،حمله متقابله را به تأخیر انداخته بود تا لشكر  30زرهي به سمت پادگان حمید
پیشروی کند .سپس با نیروی احتیاط خود عقب این لشكر را قطع و آن را محاصره و
نابود سازد .لذا تأخیر در حمله متقابله ،دشمن را به اشتباه انداخت و احتماالً دشمن
تصور کرد لشكر  30ز رهي از ادامه حمله منصرف شده است .بدین منظور در ساعت
 0310پاتک خود را آغاز کرد .در حاليکه عناصر لشكر  30زرهي در زمین کامالً باز و
بدون حفاظ گسترش یافته بودند .دشمن از جنوب و شرق به لشكر  30زرهي حمله
کرد و در آغاز پاتک تعدادی از تانکهای لشكر  30زرهي با موشک ضد تانک مالیوتكا با
پایه پرتاب زمیني منهدم شد .به نظر ميرسد دشمن ،شبانه تعدادی از شكارچیان تانک
را در مواضع مناسبي مستقر و آنان موفق شدند در ساعات اولیه پاتک ،ضربات سختي
به تانکها و نفربرهای لشكر  30زرهي وارد سازند.

بررسي و تجزیه تحلیل عملیات و نتیجهگیری 177/

نبرد شدید از ساعت  3000روز  30دیماه بین لشكر  30زرهي و دشمن درگرفت.
وضعیت زمین برای نیروهای ما بسیار نامناسب بود و تنها کمک مؤثر برای ما آتش
توپخانه بود .دشمن ضمن اینكه تالش اصلي خود را در مقابل لشكر  30زرهي قرار داده
بود به جبهه لشكر  32زرهي نیز توجه کرده بود و نیروهای تقویتي وارد آن قسمت از
جبهه نیز نموده بود .لذا لشكر  32زرهي با توجه به ضربه اولیه که در روز  32خورده
بود ،توانایي اقدامات تعرضي را نداشت و با توجه به اینكه منطقه خودی و دشمن
باتالقي بود و در سمت شرق ،رودخانه غیر قابل عبور کارون حرکات را محدود کرده بود
وارد عمل کردن لشكر  32زرهي در چنین زمیني مستلزم قبول خطر غیر منطقي بود.
به خصوص اینكه جمع توان رزمي این لشكر در این قسمت عمالً حدود  2گردان تقویت
شده بود که در حدود  00دستگاه تانک داشت و در صورتيکه به این استعداد تلفاتي
وارد ميشد این لشكر قدرت دفاعي از جنوب اهواز را از دست ميداد و همه جبهه اهواز
سوسنگرد به خطر مي افتاد .ضمن اینكه در منطقه حتي یک گروهان احتیاط وجود
نداشت.
نیروهای دشمن در جبهه لشكر  32زرهي فقط به تقویت مواضع پدافندی خود در
حوالي امامزاده سید طاهر و پادگان حمید اکتفاء کرد و حرکتي به سمت مواضع لشكر
 32نشان نداد و تالش اصلي پاتک خود را متوجه لشكر  30زرهي کرد .لشكر  30زرهي
با مشاهده پاتک دشمن مجبور شد طرح ادامه پیشروی را کنار بگذارد و به آرایش
مواضع پدافندی در محل استقرار واحد بپردازد .ولي به علت باز بودن زمین امكان
هرگونه سنگرکني با وسایل مهندسي از لشكر سلب شده بود و آتشهای مستقیم
دشمن اجازه فعالیت نميداد .فرمانده لشكر تصمیم گرفت به هر نحوی شده در مواضع
موجود جلوی دشمن بایستد و چاره دیگری نبود .زیرا چنانچه دستور عقبنشیني به
رودخانه کرخه کور را ميداد به احتمال قوی این عقبنشیني موفقیت آمیز نميشد.
زیرا از یک طرف آتشهای مستقیم ضد تانک دشمن تلفات سنگین به خودروهای
زرهي وارد ميکرد و از طرفي دیگر احتمال به هم خوردگي سازمان و اشكاالت کنترل و
فرماندهي شدیدتر ميشد .تصمیم فرماندهي لشكر برای دفاع در محلهای استقرار
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الزامي بود و همین استقامت و پایداری سبب شد دشمن با احتیاط بیشتری به مواضع
لشكر  30نزدیک شود .ضمن اینكه این لشكر توانست با آتش و مانور تلفاتي به دشمن
وارد کند و اراده رزمندگان ما را به دشمن تحمیل نماید.
با فشار شدیدی که در بعدازظهر روز  30دیماه ،دشمن به یگانهای لشكر وارد
کرد ،در بعضي از یگانها آشفتگي و ضعف روحیه ایجاد شد .به نحویکه تعدادی از
پرسنل بدون دستور و اجازه فرماندهان خود ،مواضع جلو را ترک کرده و به سمت
حمیدیه عقبنشیني کردند .خوشبختانه سایر رزمندگان به خصوص تیپ  3لشكر 30
زرهي با رشادت و ایمان مقاومت کرد .فرماندهي لشكر و فرماندهان تیپ با تالش بسیار
مؤثر موفق شدند ،با به کار گرفتن عناصر احتیاط لشكر که تیپ  2لشكر  32زرهي بود،
سریعاً کنترل جبهه را مرمت کنند و به دست بگیرند .فرماندهان رده باالتر و تعدادی از
افسران قرارگاه نیروی زمیني موفق شدند جلوی بي نظمي واحدهای تیپ  1را بگیرند و
آنها را به مواضع خود برگردانند.
توپخانه ما در این لحظات آتشهای سرنوشتساز اجرا کردند و مانع مشخص شدن
به هم خوردگي سازمان دفاعي تیپ  1لشكر  30زرهي گردید .خوشبختانه در دیماه
روزها کوتاه بود و طبق روش معمول ،میدان نبرد با نزدیک شدن غروب آرامتر ميشد.
در این روز با نزدیک شدن تاریكي ،دشمن دست از ادامه فشار برداشت و لشكر 30
زرهي موفق شد با در دست گرفتن کنترل نیروهای موجود ،شبانه تجدید سازمان و
آرایش کند و تغییرات الزم را در سازمان رزمي بدهد .با پیامهایيکه از طریق ردههای
مختلف فرماندهي به پرسنل داده شد ،روحیه پرسنل مرعوب شده به حالت عادی
بازگشت و عدم تعقیب دشمن ،اعتماد را در کلیه یگانها به وجود آورد که ميتوانند
جلوی پیشروی نیروهای عراقي را بگیرند .در غروب روز  30دیماه به لشكر  30زرهي
دستور داده شد تالش کنند واحدهای لشكر را به شمال رودخانه کرخه کور عقب بكشد
و در شمال رودخانه مواضع دفاعي را آرایش دهد و آماده ادامه عملیات پدافند باشد.
ولي لشكر موفق نشد در شب  30به  37دیماه به شمال رودخانه عقبنشیني کند و در
نتیجه ،در عملیات روز  37دیماه نیز اجباراً در مواضع نامناسب با دشمن درگیر شد.
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دشمن از صبح روز  37دیماه مجدداً اقدام به حمله کرد و برای این حمله واحدهای
تازه نفس را که از منطقه خرمشهر و دزفول به جنوب کرخه کور تغییر مكان داده بود
و ارد عمل کرد .حمالت دشمن خیلي شدید بود و متأسفانه نیروی خودی در منطقه
عملیات اهواز  -سوسنگرد هیچ یگان احتیاطي نداشت تا به لشكر  30زرهي کمک کند.
لشكر مجبور بود با همان استعدادی که در روز  32دیماه وارد عمل شده بود به دفاع
ادامه دهد .اخبار نگرانکنندهای از غرب و جنوب جبهه ،مبني بر وارد منطقه شدن
نیروهای تقویتي دشمن به قرارگاه ميرسید .تنها امكان عكسالعمل نیروی زمیني،
استفاده از پشتیباني نیروی هوایي و هوانیروز بود .این  2عنصر ،خدمات ارزندهای در
تمام طول  9روز عملیات کرخه کور به عناصر زمیني کردند .هواپیماها و هليکوپترهای
ما هرگونه حرکات دشمن را در غرب سوسنگرد و جنوب حمیدیه و جفیر تحت کنترل
گرفته و ضربات مؤثری به آنها وارد کردند .دشمن نتوانست با آزادی تغییر مكانها را
اجرا کند .ضمن اینكه تلفات قابل مالحظهای هم ميدید.
در روز  37دیماه لشكر  30زرهي سرسختانه در مقابل دشمن پایداری کرد .مسأله
حیاتي رساندن مهمات به عناصر این لشكر بود .مصرف مهمات ،فوقالعاده زیاد بود .با
این وجود فرماندهي مهمات نیروهای زمیني با تالش فوقالعاده ،مهمات مورد نیاز را
تأمین کرد و هیچ یگاني بدون مهمات نماند .قرارگاه نیروی زمیني تنها یگاني را که پس
از متوقف شدن پیشروی لشكر  32زرهي در دسترس داشت گردان  233تانک لشكر
 77پیاده بود که کمتر از  10دستگاه تانک داشت و در منطقه فارسیات برای عبور از
رودخانه کارون در نظر گرفته شده بود .تصمیم گرفته شد این گردان از زیر امر لشكر
 32زرهي خارج شود و به منطقه لشكر  30زرهي تغییر مكان دهد و زیر امر آن لشكر
قرار گیرد .وضعیت تیپ  1لشكر  30زرهي خیلي بحراني بود.
گزارشهای مكرر فرماندهي تیپ حاکي از انهدام توان رزمي تیپ بود .لذا گردان
 233تانک لشكر  77به حمیدیه تغییر مكان کرد و در اختیار تیپ  1لشكر  30زرهي
قرار گرفت .دشمن در روز  37دیماه هواپیماها و هليکوپترهای خود را وارد منطقه
عملیات کرد و تلفاتي هم به هواپیماها و هليکوپترهای ما وارد ساخت 9 .فروند هواپیما
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و  2فروند هليکوپتر ما در این روز مورد هدف هواپیماها و موشکهای سام دشمن قرار
گرفت و منهدم گردید که تعدادی از خلبانان شهید شدند ،ولي تعدادی موفق شدند با
چتر نجات در منطقه یگانهای خودی فرود آیند .با وجود اینكه فشار دشمن در روز 37
دیماه خیلي شدید بود ،ولي مقاومت نیروهای ما محكمتر و مؤثرتر بود .در روز 37
دیماه هم یگان ها با انضباط کامل مواضع خود را حفظ کردند .ولي تلفات نیروهای ما
سنگین بود .به خصوص تعداد زیادی از تانکهای ما در اثر آتشهای ضد تانک دشمن
منهدم و یا از کار افتاد .با این همه دشمن جرأت نكرد به مواضع نیروهای ما نزدیک
شود .نظر به اینكه یک موضع ضعیف در مسیر جاده حمیدیه طراح فرسیه وجود داشت
و گروه نامنظم شهید چمران از آن نقطه دفاع ميکرد یک واحد دشمن تالش کرد در
آن نقطه از رودخانه کرخه کور عبور کند و حمیدیه را تهدید نماید .برای خنثي کردن
این رخنه ،گردان  233تانک اعزام شد و تقدم آتش توپخانه لشكر  32زرهي به آن
نقطه داده شد .دشمن با از دست دادن  1دستگاه تانک از ادامه رخنه منصرف گردید و
به جنوب کرخه کور عقبنشیني نمود.
تالش دشمن برای عقب راندن لشكر  30زرهي در روز  37دیماه نیز با مقاومت
دلیرانه این لشكر با شكست مواجه گردید و با خاتمه روشنایي روز ،تالش دشمن
متوقف شد .در شب  37به  ،39لشكر  30زرهي موفق شد واحدهای خود را به شمال
کرخه کور تغییر مكان دهد ،در حاليکه لشكر بیش از  300دستگاه تانک و تعداد قابل
مالحظه ای نفربر و سایر وسایل خود را از دست داده بود .با این همه تلفات ،ادامه دفاع
در کرانه شمالي رودخانه نیز مشكل بود .ولي دشمن هم در اثر  1روز نبرد سخت،
تلفات سنگیني را متحمل شده بود .ضمن اینكه کلیه مقدورات احتیاط خود را وارد
عمل کرده بود.
یک مشكل اساسي نیروهای ما کمبود وسایل سنگین مهندسي برای تهیه مواضع
بود .تالش زیادی به کار گرفته شد تا حدود  30دستگاه بلدوزر برای لشكر  30زرهي
اعزام شود .ارزش هر یک دستگاه بلدوزر در این گونه مواقع به تعداد تانک سنگر
گرفتهای بود که هر بلدوزر ایجاد ميکرد .یعني چنانچه یک دستگاه بلدوزر یا لودر
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ميتوانست در یک شب برای  30دستگاه تانک و نفربر خاکریز ایجاد کند ارزش آن
بلدوزر معادل ارزش  30دستگاه وسیله شنيدار ميشد .لشكر  30زرهي تالش کرد در
شب  37به  39مواضع مناسبي در کرانه شمالي کرخه کور ایجاد کند ،ولي به علت
کمبود بلدوزر و لودر موفقیت کافي به دست نیاورد .دشمن در روز  39دیماه مجدداً
تالش وسیعي را آغاز کرد ،ولي از اوایل روز ،ضعف نسبي در نیروهای دشمن مشاهده
گردید .احتماالً  1روز جنگ مداوم پرسنل دشمن را به کلي خسته و فرسوده کرده بود
و چنانچه یک نیروی احتیاط قابل مالحظهای در دسترس نیروهای ما بود ،شاید بهترین
فرصت برای زدن ضربت متقابل بود .ولي به هیچوجه ،حتي احتیاط کوچک هم در
دسترس نبود.
دشمن در روز  39با تحت فشار قرار دادن لشكر  30زرهي مانع تحكیم مواضع
دفاعي وی در شمال رودخانه گردید .ضمن اینكه نیروهای دشمن نیز ميتوانستند
پیشروی قابل مالحظهای داشته باشند .در هر حال استعداد رزمي لشكر  30زرهي به
قدری کاهش یافته بود که سرسختي بیش از حد برای قبول تلفات ،خطرات
جبرانناپذیری را متحمل ميکرد .فرماندهي لشكر  30زرهي پیشنهاد کرد برای حفظ
بقیه لشكر و امكان سد کردن پیشروی دشمن به مواضع دفاعي که قبل از عملیات نصر
تیپ  2لشكر  32زرهي برای دفاع از منطقه حمیدیه سوسنگرد در  9کیلومتری جنوب
جاده حمیدیه سوسنگرد ایجاد کرده بود عقبنشیني کند.
با توجه به ضعف مقدورات وسایل مهندسي ،قرارگاه نیروی زمیني موافقت کرد در
شب  39به  33دیماه لشكر به مواضع یاد شده عقبنشیني کند .از بعدازظهر روز 39
دیماه فشار دشمن کاهش قابل مالحظهای پیدا کرد و لشكر  30زرهي با آغاز تاریكي
به مواضع یاد شده عقبنشیني کرد و در موقعیت مناسبي قرار گرفت .نیروهای دشمن
در روز  33دیماه از کرخه کور عبور کردند ،ولي آنها نیز با اشغال مواضع از دست داده
قبلي که در حوالي آبادی سعدون حمودی بود اکتفاء کردند و از ادامه پیشروی
خودداری نمودند .با توجه به اینكه مسافت بین مواضع دشمن تا نیروهای ما در این
موقع بیش از  0کیلومتر بود ،عمالً تماس نیروهای  2طرف قطع گردید و نبرد توپخانه
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به جریان خود ادامه داد .در نتیجه نبرد کرخه کور به نام عملیات نصر پایان یافت و
نیروهای هر  2طرف (خودی و دشمن) به حالت پدافندی درآمدند.
نكته ای که الزم است اضافه شود چگونگي نقش عنصر سپاه پاسداران در این
عملیات بود .در مطالب گذشته بیان شد که در این عملیات اولین بار بود که سپاه
پاسداران همراه یگانهای نیروی زمیني در یک نبرد طرحریزی شده و همآهنگ شده
شرکت ميکرد .در مرحله طرحریزی همآهنگي شده بود که حدود یک گردان پیاده از
سپاه پاسداران در تالش اصلي ،همراه عناصر لشكر  30زرهي شرکت نماید .فرمانده
سپاه پاسداران جنوب برادر کریمي بود و قبول کرده بود که این گردان حدود 100
نفری را هرچه سریعتر زیر امر لشكر  30زرهي قرار دهد .این عده یک روز قبل از
اجرای حمله در اختیار لشكر قرار گرفت .لشكر نیز آنها را در اختیار تیپ  3و  1زرهي
قرار داد .تیپها هم آنها را بین گردانها تقسیم کرده بودند .در حقیقت این عده به 9
گروهان حدود  72نفری به  9گردان لشكر ملحق شدند .بدون اینكه فرصت کافي برای
همآهنگ کردن تجهیزات و وسایل آنها با یگانهای ارتش باشد و یا حتي فرماندهان
گردان و گروهان فرصت کافي برای تبادل نظر و آشنایي با فرماندهان سپاه پاسداران
پیدا کنند و حداقل وسایل ارتباطي مطمئني برای برقراری ارتباط در اختیار
گروهانهای پاسدار قرار گیرد و چانل ارتباطي مشخص و تمرین شود .افراد پاسدار از
روحیه ایمان و اعتقاد فوقالعاده باالیي برخوردار بودند ،آرزویشان این بود که با تمام
وجود در خط مقدم جبهه با روش شهادتطلبي خود بجنگند و برای آنها فرمولها و
روش های کالسیک نظامي قابل تطبیق با مكتب جهاد و شهادت نبود ،با همین ایمان و
اعتقاد در عملیات کرخه کور به محض شروع حمله ،آنها خود را به خط مقدم رساندند
و با عناصر دشمن درگیر شدند و جانبازیهای ایثارگرانه این افراد خارج از حد توصیف
بود .در روز اول عملیات در حدود توان رزمي خود ضربات مؤثری برای انهدام تانک های
دشمن وارد کردند .اما به علت محكم نبودن رابطه فرماندهي بین آنان و فرماندهان
گروهانها و گردانهای در خط ،عمالً اقدامات سپاه پاسداران به حالت نیمه مستقل
درآمد .به نحویکه از غروب روز اول عملیات ،تقریباً رابطه فرماندهي بین آنها و
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فرماندهان ارتشي قطع گردید .در روز دوم عملیات ( 30دیماه) که وضعیت به کلي
تغییر کرد ،امكان برقراری کنترل و فرماندهي بین فرماندهان ارتشي و نیروهای سپاه
پاسداران از بین رفت .همین امر سبب شد که نیروهای سپاه پاسداران بدون اطالع یا
بدون توجه به تغییر وضعیت ،به پیشروی در منطقه تحت کنترل دشمن ادامه دهند .در
نتیجه تلفات سنگین به این یگان سپاه وارد شد ،به نحویکه در ادامه عملیات یعني از
روز  30دیماه هیچگونه اطالعي از چگونگي وضعیت گروهانهای سپاه پاسداران به
قرارگاهها نرسید .از روز دوم عملیات ،سرنوشت این افراد برای فرماندهان نامشخص
ماند.
 -2مسائل لجستیكی
الف -وضعیت پرسنلي و لجستیكي ارتش ایران ،از آغاز حرکت فعال ملت ایران برای
انقالب دچار اختالل و بي نظمي شد .از شهریور ماه  3127که بر اساس تدابیر گردانندگان
رژیم سلطنتي ،ارتش برای حفظ نظام سلطنتي در مقابل حرکت انقالبي مردم ایران قرار داده
شده بود ،بر خالف نظریات و دستورات فرماندهان رده باال ،اکثر پرسنل کادر و به خصوص
پرسنل وظیفه ارتش که خود عموماً از طبقات مستضعف و محروم جامعه بودند ،با در پیش
گرفتن روش مبارزه منفي با گردانندگان رژیم سلطنتي ،عمالً با ملت به پا خواسته ایران
همكاری و همگامي کردند و با عدم اجرای دستورات و برنامههای آموزشي و نگهداری ،سبب
پایین آمدن سطح آمادگي رزمي یگانها شدند.
در روزهای پیروزی انقالب ،ضربات و لطمات شدیدی به بیشتر یگانها وارد شد .وسایل
و تجیزات و اسلحه و مهمات تعدادی از یگانها به وسیله مردم و گروهکها غارت شد و یا
آتش زده شد .پرسنل نظامي در اجرای دستور امام و رهبر کبیر انقالب پادگانها را ترک
کردند .در نتیجه در دهه دوم وسوم بهمن ماه  3127عمالً کلیه سازمانهای ارتش متالشي
گردید و پادگانهای خارج از تهران با حداقل پرسنل نگهداری و حفاظت شد .بالفاصله بعد از
پیروزی انقالب ،فرمان رهبر انقالب برای حفاظت از اموال ارتش و مراجعت پرسنل به
سربازخانهها صادر شد و سربازخانهها از اواخر بهمنماه  3127مجدداً آغاز به کار کردند .ولي
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شرایطي که انقالب از لحاظ پرسنلي در یگان های ارتش به وجود آورد و اثراتي که در مقابله
قرار گرفتن ارتش با مردم در پرسنل ارتش داشت ،وضعیت پرسنلي ارتش دچار تغییرات
عمیقي شد که عمالً ارتش را به حالت رکود و بالتكلیفي قرار داد.
پرسنل وظیفه که حدود  70درصد سازمان پرسنلي ارتش را تشكیل ميدهند ،غالباً از
ادامه خدمت سر باز زدند .خدمت نظام وظیفه از  2سال به یک سال کاهش یافت .در نتیجه
بیش از  20درصد پرسنل وظیفه یكباره از خدمت رها شدند و وضعیت خدمتي پرسنل کادر
و حتي اصوالً وضعیت خود ارتش به حالت ابهام درآمد که آیا با همان سازمان باقي ميماند یا
تغییرات بنیادی در سیستم ارتش ایجاد ميشود؟ این وضعیت پرسنلي طبعاً در وضعیت
لجستیكي نیز اثرات منفي گذاشت و آموزش و نگهداری که  2رکن بنیادی آمادگي رزمي هر
ارتشي است به حالت تعطیل درآمد.
از اوایل سال  3129جنگ داخلي کردستان آغاز شد .تعدادی از یگانها هم که تا
حدودی انسجام خود را حفظ کرده بودند به کردستان اعزام و درگیر جنگ با ضد انقالبیون
شدند .به نحویکه در آغاز تجاوز ناجوانمردانه ارتش مزدور بعث عراق به ایران ،به استثنای
لشكر  32زرهي و تعدادی از یگانهای دیگر ،بقیه لشكرهای ارتش ایران و حتي نیروی
هوایي و هوانیروز در منطقه آذربایجان غربي و کردستان و کرمانشاهان با ضد انقالبیون
درگیر بودند و قسمتي از وسایل و تجهیزات ارتش در این عملیات از بین رفته یا فرسوده
شده بود.
با توجه به این شرایط ،در آغاز تجاوز عمومي ارتش مزدور عراق به ایران که حدود 20
ماه از زمان پیروزی انقالب ميگذشت آمادگي رزمي ارتش به حداقل ممكنه کاهش یافته
بود .اغلب تانکها و نفربرها و سایر وسایل سنگین به علت عدم اجرای برنامههای نگهداری
در پارک موتوریها به حالت تعمیری درآمده بودند .اغلب باطریها سولفاته شده بودند،
دستگاه عاید و داخلي توپها که نیاز به برنامههای نگهداری زماني دارد ،به علت عدم اجرای
این برنامه ها درجا از کار افتاده بود .در چنین شرایطي ارتش ایران وارد جنگ مكتبي و
میهني ،با ارتش مزدور و بعث عراق گردید.
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پس از تهاجم نیروهای متجاوز عراق ،نیاز مبرم به جمعآوری و بازسازی و آماده نمودن
و اعزام کردن نیروهای نظامي به منطقه جنوب و غرب به شدت احساس گردید و سرنوشت
انقالب جمهوری اسالمي ایران که به وسیله حكومت مزدور امپریالیسم عراق مورد تهدید
جدی قرار گرفته بود ،با بسیج نیروهای رزمنده نظامي و غیر نظامي رابطه قطعي پیدا کرد.
تالش های همه جانبه برای آماده کردن وسایل و تجهیزات و احضار پرسنل احتیاط و سایر
اقدامات الزم برای باال بردن سطح آمادگي رزمي آغاز شد .خوشبختانه همه این تالشها به
نتیجه مثبت رسید و در مدت کمتر از  1ماه نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسالمي ایران
موفق شدند تعادل نسبي در برابر قدرت رزمي ارتش عراق که از  32لشكر و  30تیپ مستقل
و قریب  900فروند هواپیما با آمادگي رزمي کامل تشكیل ميشد ،برقرار نمایند و ارتش
متجاوز عراق را در تمام جبههها وادار به توقف و اتخاذ حالت دفاعي سازند.
ب -در مدت قریب  1ماه فاصله زماني بین آغاز تجاوز ارتش عراق تا عملیات نصر،
تالشهای لجستیكي همگام با تالشهای پرسنلي و آموزشي به شدت به مورد اجرا گذاشته
شد که جزئیات این تالشها در بررسيهای یگانهای شرکت کننده در عملیات نصر بیان
ميگردد.
( )4وضعیت آماد

در جریان عملیات نصر وضعیت آماد به طور کلي بسیار خوب بود .کمبودیکه
مشكل حساسي ایجاد کند به جز کمبود وسایل سنگین مهندسي مشاهده نگردید .مواد
غذایي به طور وفور در دسترس قرار ميگرفت .پیشبیني تانكر آب به قدر کافي شده
بود و به علت هوایي نسبتاً سرد و زمستاني ،مصرف آب که در خوزستان یكي از اقالم
عمده تدارکاتي است نسبتاً کم بود و مشكلي به وجود نیامد .در هر گونه شرایط عملیات
حتي در بحرانيترین شرایط ،غذای کافي به پرسنل داده ميشد و معموالً غذای گرم
بود .از نظر سوخت خودروها ،تانكر سوخت کافي در اختیار بود .با توجه به اینكه عمق
منطقه عملیات خیلي زیاد نبود مصرف سوخت خودروهای رزمي چندان زیاد نبود و
نیازی به تجدید تدارک سوخت نداشتند .فقط خودروهای تدارکاتي مصرف زیاد داشتند
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که آن هم تأمین ميشد .مصرف مهمات خیلي زیاد بود .به خصوص مهمات توپخانه
شدیداً مورد لزوم بود .لشكر  30زرهي ،مهمات ذخیره قابل مالحظهای داشت ولي کافي
نبود .نگراني عمده درباره تأمین مهمات بود.
در روز اول عملیات که نیروهای ما در حالت آفندی بودند ،مهمات زیادی مصرف
نشد .به خصوص مهمات تانک و سایر جنگافزارهای تیر مستقیم خیلي کم مصرف شد.
از روز دوم عملیات که دشمن با حداکثر توان رزمي به لشكر  30زرهي حمله کرد ،تنها
کمک و پشتیبان مؤثر رزمندگان ما ،قدرت آتش بود .چون نیروی مانور ما در مقایسه با
نیروهای حملهور دشمن خیلي کم بود .بدین علت مصرف مهمات فوقالعاده زیاد شد.
حتي مهمات تانکها چندین بار تجدید تدارک شد .مهمات ذخیره در خوزستان به قدر
کافي نبود و بایستي از خرمآباد و کازرون و نقاط دیگر ،مهمات به اهواز حمل ميشد .با
این وجود ،فرماندهي مهمات با تالش فوقالعاده مؤثر مهمات مورد نیاز را به واحدهای
در خط رساند و موقعیت ناراحت کنندهای از لحاظ کمبود مهمات به وجود نیامد .البته
فرماندهان یگانهای درگیر از ابراز نگراني درباره تمام شدن مهمات خودداری
نمي کردند ،ولي در سطح نیروی زمیني نگراني کمتر بود .تماس مداوم با فرماندهي
مهمات برقرار بود و حقیقتاً فرماندهي مهمات یكي از بهترین فعالیتهای پشتیباني را
در عملیات نصر نشان داد و مهمات مورد نیاز را فراهم کرد .الزم به یادآوری است که
اصوالً وضعیت مهمات توپخانه از ماه سوم جنگ کمکم بحراني ميشد و کمبودهایي
احساس ميگردید .چون در ماه اول و دوم جنگ مهمات توپخانه برای جبران ضعف
قدرت رزمي زیادتر از حد معمولي مصرف گردید و مهمات توپخانه  322مم که توپ
اصلي نیروی زمیني ایران را تشكیل ميداد ،به علت تحریم اقتصادی کشورهای سازنده
بلوک غرب محدودیت پیدا کرد .موشک تاو و خمپارهاندازها نیز به مرور شامل این
محدودیت ميشد ،ولي به هر حال در نبرد نصر مهمات مورد نیاز تدارک شد و یكي از
بزرگترین عامل فیزیكي و رواني در باال بردن قدرت مقاومت رزمندگان ما در این
عملیات ،تدارک به موقع مهمات بود .سایر اقالم تدارکاتي در حد معمولي بود .فقط
کمبودی که فوقالعاده شدید بود بلدوزر و لودر برای ایجاد خاکریز و حفاظ و جان پناه
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جهت تانکها و پرسنل بود .اصوالً در تمام مدت عملیات در جبهه خوزستان وسایل
سنگین مهندسي حساسترین نقش را ایفا کرد .زیرا در دشت باز تنها وسیلهای که
ميتوانست واحدها را از نابودی نجات دهد ،بلدوزر و لودر بود .این اهمیت برای ارتش
هر  2طرف وجود داشت .در عملیات کرخه کور لشكر  30زرهي نیاز مبرمي به این
وسایل پیدا کرد ،ولي مقدورات آن قدر نبود که بتواند پاسخگوی نیاز لشكر باشد .همین
کمبود سبب شد که در این عملیات شدیدترین تلفات و ضربات به نیروهای زرهي و
همچنین پیاده نظام ما وارد گردد .با این وجود در حدود مقدورات ،حدود  30دستگاه
بلدوزر از نقاط دیگر جمعآوری و به سوسنگرد ارسال شد و در اختیار لشكر  30زرهي
قرار گرفت .همین پشتیباني توانست در روز  39و  33دیماه ،به لشكر  30زرهي کمک
کند تا مواضع مناسب را تهیه و برای دفاع آمادگي پیدا نماید.
( )2نگهداري:
همان گونه که در مقدمه مسائل لجستیكي گفته شد به طور کلي وضعیت نگهداری
وسایل و تجهیزات در آغاز جنگ در پایینترین سطح بود .به خصوص وسایل سنگین
مانند تانکها و نفربرها و توپها و خودروها در شرایط بسیار بدی بودند .علت اصلي این
امر عدم اجرای برنامه های بازدید و نگهداری بود .زیرا پس از پیروزی انقالب تحرک
خودروهای رزمي به حداقل رسید .چون برنامههای آموزشي غالباً اجرا نميشد ،در
نتیجه وسایل سنگین مانند توپها و تانکها و نفربرها معموالً از پارکها حرکت
نميکردند .همین عدم تحرک سبب شد مسئولین امر توجه الزم به وضع آمادگي
خودروها نداشته باشند .به عنوان مثال برای نگهداری باطری خودروها بایستي حداقل
هر  2روز یكبار مدت چند دقیقه موتور خودرو روشن شود تا از سولفاته شدن یا خالي
شدن باطری جلوگیری گردد .در صورتيکه این امر در خیلي از یگانها اجرا نميشد .به
علت نقل و انتقاالت غیرمنطقي درجهداران کادر تعدادی از خودروها بدون راننده مانده
بودند و فرد مسئولي برای نگهداری آنها نبود .همینطور توپ ،تانکها و توپخانهها در
صورتيکه تیراندازی نكند باید حداقل هر  1ماه یک بار عقبنشیني مصنوعي داده شوند
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تا دستگاه عاید دافع آنها از کار نیفتد .به علت نبودن خدمه اینكار انجام نميگرفت .در
نتیجه توپها و تانک ها درجا به حالت تعمیری درآمده بودند .در این شرایط لشكرهای
زرهي در وضع مناسبي نبودند و آمادگي وسایل آنها کمتر از  20درصد بود ،ولي با
تالشي که پرسنل موجود واحدها و یگانهای پشتیباني کننده انجام دادند تا حدودی
وسایل حاضر به کار گردید .اما با ترتیبي که وسایل حاضر به کار ميگردید و وارد عمل
ميشد و از طرف دیگر بر اثر جنگ ،تعدادی از وسایل از کار ميافتاد ،لذا امكان رساندن
استعداد لجستیكي واحدها به حداقل قابل قبول یعني حدود  70درصد وجود نداشت.
به عنوان نمونه قبل از عملیات نصر از تیپ  3لشكر  32زرهي که در جبهه جنوب اهواز
مستقر بود بازدید شد 1 .گردان تانک این تیپ ( 212 ،213و  )209جمعاً حدود 10
دستگاه تانک داشت .گردان  213تانک ام 00-فقط  7دستگاه داشت و الزاماً 20
دستگاه تانک از واحدهای تانک لشكر  30زرهي و  23پیاده برداشت شد و به لشكر 32
زرهي تحویل گردید تا این لشكر بتواند تا حدودی کمبود تانک گردانها را تأمین کند.
ضمن اینكه لشكر  32برای تأمین خدمه این تانکها با کمبود مواجه گردید و تعدادی
از خدمه تانک ام 00-لشكر  99زاهدان در اختیار این لشكر قرار داده شد .باید توجه
داشت که تانکهای سازماني لشكر  32زرهي که قبل از آغاز جنگ  7گردان تانک بود
(یک گردان ام 00-و  0گردان چیفتن) کامل بود .یعني هر گردان تانک  21دستگاه و
لشكر جمعاً  173دستگاه تانک این گردانها را داشت و در تهاجم اولیه ارتش متجاوز
عراق نیز اصوالً تعداد کمي تانک به جبهه اعزام شده بود .اغلب تانکهای سازماني لشكر
در پارک ها به صورت تعمیری یا به علت نداشتن خدمه باقي مانده بودند .روزی از
تانکهای باقي مانده در پارک زرهي دزفول که مربوط به تیپ  2زرهي لشكر  32زرهي
بود ،بازدید شد .بیش از  20دستگاه تانک چیفتن فقط در همین پارک باقي مانده بود.
البته تعداد معدودی از آن ها در نبرد تیر خورده بودند ،ولي اکثراً به علت نقص فني از
کار افتاده بودند .وضعیت آمادگي سایر خودروها کمي بهتر از تانکها بود ،ولي به هر
حال در سطح قابل قبول نبود .کمبودهای خودروهای چرخدار که مورد نیاز مداوم
تدارکاتي بود خیلي شدید بود .به خصوص لشكر  30زرهي که در عملیات کردستان

بررسي و تجزیه تحلیل عملیات و نتیجهگیری 193/

تعدادی از خودروهای چرخدار آن لشكر فرسوده شده بودند .کمبود آمبوالنس در وضع
بحراني بود .از کمکهای مردم برای تأمین حداقل نیازمندی استفاده ميشد .تدارک
قطعات یدکي خیلي محدود بود و خودروها و وسایلي که تعمیری ميشد ،غالباً به علت
نبودن قطعه یدکي تعمیرات آنها امكانپذیر نميگردید .با این همه مشكالت و
کمبودها ،ایمان و اعتقاد همه مردم و رزمندگان تا حدودی جبران کمبودها را ميکرد و
با همان امكانات موجود ،وضعیت آماده به کاری خودروها و وسایل موجود در حد بسیار
خوبي بود.
( )1ترابري

با نگرش به وضعیت نگهداری که در باال بیان شد ،طبعاً ترابری هم رضایت بخش
نبود .به خصوص کمبود خودروهای تانکبر مشكالت زیادی در جابهجایي خودروهای
شنيدار ایجاد ميکرد .تغییر مكانها با تأخیر زیادی اجرا ميگردید که یكي از همین
تأخیرها در عملیات نصر مشاهده گردید قرار بود تیپ  1زرهي و قسمتي از توپخانه
لشكری و گردان  222سوار زرهي لشكر  30زرهي که جمعاً حدود یكصد وسیله
شنيدار داشت با راهآهن و تانکبر از منطقه دزفول به منطقه سوسنگرد حدود 390
کیلومتر ترابری شود .پیشبیني شده بود این تغییر مكان حداکثر در  9روز انجام گیرد،
ولي عمالً  32روز طول کشید .علت بررسي شد ،در اوایل دیماه راهآهن اندیمشک –
اهواز کمتر از  30دستگاه واگن تانکبر داشت و تعداد تانکبرهای موجود در دزفول و
اهواز کمتر از  30دستگاه بود ،با تالشي که انجام شد یک فرماندهي ترابری سنگین در
اهواز تشكیل شد و تعدادی تانکبر از نقاط دیگر به اهواز اعزام شد .در ادامه عملیات،
این فرماندهي موفق شد تا حدودی وضع ترابری را بهتر سازد .ولي باز جوابگوی
نیازمندیها نبود .الزم است یادآوری شود که در زمان رژیم سلطنتي نیروی زمیني
بیش از  200دستگاه تانکبر ماز روسي در اختیار داشت ،ولي به همان عللي که در
بخش نگهداری بیان شد ،در هنگام جنگ ایران و عراق ،تعداد تانکبر آماده ،به کمتر از
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 20درصد موجودی رسیده بود .کمبود امكانات ترابری سبب شد که الزاماً عملیات نصر
که قرار بود در دهه اول دیماه اجرا گردد به دهه دوم موکول گردد.
( )1خدمات بهداري

پرسنل و وسایل و تجهیزات و تسهیالت بهداری مانند سایر مسائل لجستیكي
کمبود فوقالعادهای داشت .پزشک فقط در سطح تیپ و لشكر بود .عموماً گردانها فاقد
پزشک بودند .آمبوالنس خیلي کم .معموالً از خودروهای استیشن ،وانت یا جیپ یک
چهارم تن به جای آمبوالنس استفاده ميشد .دارو در حد مقدور بود و کمبود حساسي
مشاهده نميشد .ضمن اینكه حداکثر مجروحین و مصدومین و بیماران به ردههای
عقب تخلیه ميشدند ،ولي امر تخلیه نیاز به آمبوالنس و پزشكیار داشت .این کمبود
ميتوانست سبب خطر جاني مجروحین باشد .فرماندهان سعي ميکردند به هر
وسیلهای شده از تأخیر تخلیه مجروحین جلوگیری کنند .این امر حیاتي در حد
مقدورات با بهترین وجه انجام شد و مجروحین به علت دیر رسیدن به نقاط امداد
پزشكي شهید نشدند ،از هليکوپترهای نفربر نیز در شرایط حساس استفاده شد .به طور
کلي در عملیات نصر با وجود اینكه قریب  700نفر مجروح و  200نفر شهید داشت ،امر
تخلیه شهدا و مجروحین با همه این کمبودها با حداقل تأخیر انجام شد.
 -9نتیجه كلی عملیات
عملیات نصر (کرخه کور) اولین عملیات آفندی طرح ریزی شده و همآهنگ شده و
هدایت شده ارتش جمهوری اسالمي ایران بود که پس از تثبیت تهاجم نیروهای متجاوز
عراق و بیش از  1ماه پدافند با وارد عمل کردن تنها احتیاط نیروی زمیني که لشكر 30
زرهي بود در تاریخ  32دیماه  3123اجرا گردید .این عملیات در حقیقت اولین نبردی بود
که یگان های نیروی زمیني جمهوری اسالمي ایران به مبارزه جدی با دشمن برخواست و
چگونگي امكانات نیروهای خودی و دشمن را در یک مبارزه شدید در بوته آزمایش قرار داد.
ميتوان گفت این عملیات بهترین تجربیات را برای نبردهای بعدی عاید جمهوری اسالمي
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ایران کرد .گرچه نتیجه نهایي این عملیات کامالً رضایتبخش نبود و موفقیت کامل نصیب
رزمندگان ما نشد ،ولي پایه و اساس بسیار محكمي برای پیروزیهای بعدی نیروهای ما
گردید .به فرماندهان یگانهای نظامي و پاسدار و بسیج و عملیات نامنظم بهترین آموزشها
را برای کاربرد واحدهای زرهي و پیاده و دفاع بر علیه جنگافزارهای ضد تانک دشمن و لزوم
همآهنگيهای هرچه بیشتر بین فرماندهان ارتشي و رزمندگان غیر ارتشي داد و دانشكدهای
شد که هنر جنگ در شرایط مشابه جنگ ایران و عراق در زمینهای وسیع و کم عارضه را
به رزمندگان ما با بهترین وجهي آموخت ،به نحویکه بعد از این نبرد ،رزمندگان ما تا زمان
بیرون راندن نیروهای متجاوز از خاک میهن اسالمي ایران ،در هیچ یک از نبردهای تعرضي با
شكست مواجه نشدند .ضمن اینكه از ارتش متجاوز عراق ،قدرت تعرضي را به کلي سلب
کردند .اعتقاد به قدرت مبارزه جویي در رزمندگان ما به سطح عالي رسید و برعكس اعتماد
پرسنل دشمن به ادامه نبرد و امكان حفظ اراضي اشغالي بسیار تضعیف شد .نتیجه نهایي
این شد که وضعیت نبرد به کلي دگرگون شد .ارتش جمهوری اسالمي ایران از حالت
پدافندی به حالت آفندی درآمد .در صورتيکه ارتش متجاوز عراق به کلي قدرت تعرضي
خود را از دست داد .حتي از نظر دفاعي و حفظ مواضع خود نیز دچار ضعف محسوس
گردید .عملیات نصر با طرح ریزی و هدایت عملیات تعرضي آغاز شد .مرحله یكم این عملیات
موفقیتآمیز بود ،ولي قبل از شروع مرحله دوم ،دشمن عكسالعمل شدید نشان داد و
عملیات در حالت آفندی و پدافندی و تأخیری و در نهایت به پدافندی درآمد .نكات حساس

در این عملیات به شرح زیر ميباشد.
الف -جنگافزارهای ضد تانک ،امكانات مانور واحدهای زرهي را خیلي محدود و
آسیبپذیر کرده است .لذا در طرحریزی تک واحدهای زرهي بایستي خنثي کردن
جنگافزارهای ضد تانک دشمن در تقدم یک در نظر گرفته شود.
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ب -در شرایطي که توان رزمي نیروهای خودی و دشمن متعادل است یا اینكه برتری
کمي با دشمن است هدف تک بایستي کم عمق و محدود باشد و از انتخاب هدف در عمق
زیاد خودداری شود.
پ -مرحله تحكیم هدف در زمانيکه نیروی حملهور به هدف اصلي یا واسطه ميرسد و
متوقف مي گردد بایستي مورد توجه خاصي قرار گیرد و طرح تحكیم هدف اصلي یا واسطه به
عنوان یكي از پیوستهای طرحها و دستورات عملیاتي تهیه شود.
ت -در جبهههای وسیع ،تأمین پهلوهای یگان تک کننده با استعداد رزمي کافي برقرار
شود و از رخنه در عمق منطقه اشغالي دشمن بدون تأمین کافي شانههای رخنه خودداری
گردد.
ث -در طرح ریزی عملیات تعرضي احتمال عدم موفقیت مورد توجه قرار گیرد و بر
مبنای این احتمال تدابیر صحیح و منطقي برای عكسالعمل دشمن در نظر گرفته شود.
ج -ذخیره مهمات و سوخت در صحنه عملیات حداقل برای  2روز عملیات مداوم
پیش بیني شود و مسافت بین نقاط آمادی تا محل گسترش یگانهای در خط از  2ساعت
راهپیمایي موتوری بیشتر نباشد و قسمتي از نقاط آمادی به صورت متحرک داخل کامیونها
و تریلرها و کانكسها باشد.
والسالم

پیوست :4
خاطرات سرهنگ زرهی ستاد امراهلل شهبازي
 -4حمله لشكر  42زرهی در عملیات نصر (كرخه كور) در دي ماه 4119

تیپ  2زرهي لشكر  32زرهي پس از عملیات آزادسازی سوسنگرد در جنوب جاده
حمیدیه سوسنگرد به سمت جنوب پدافند ميکرد و محور اهواز حمیدیه سوسنگرد را تأمین
مينمود .در اوایل دی ماه  3123اطالع پیدا کرد که طبق طرح نیروی زمیني در نظر است
لشكر  30زرهي در منطقه حمیدیه سوسنگرد کرخه کور عملیاتي انجام دهد ،برابر این طرح
لشكر  30زرهي از خط پدافند تیپ  2زرهي عبور ميکند و به سمت جنوب و جنوب شرقي
رودخانه کرخه کور حمله مينماید.
در رابطه با این امر ،فرماندهان یگانهای لشكر  30از منطقه عملیات شناسایيهای الزم
به عمل آوردند .من تا آنجائيکه از منطقه و وضعیت دشمن اعالم داشتم تا رده فرماندهان
گردان افسران لشكر  30را توجیه نمودم .فرماندهان و پرسنل تیپ  2دزفول با کمال عالقه
همكاریهای الزم را با فرماندهان و پرسنل لشكر  30زرهي به عمل آوردند.
مقرر شد حمله در ساعت  3000روز  23/30/32آغاز شود .قرار بر این بود لشكر 30
زرهي با دو تیپ در خط از خط پدافندی تیپ  2دزفول عبور از خط نموده ،دشمن را در
منطقه منهدم و شمال کرخه کور را تأمین و بنا به دستور عملیات خود را تا ترمیم خط مرز
بین المللي ادامه دهد.
به تیپ  2دزفول مأموریت داده شد در منطقه فعلي پدافند و بنا به دستور جناح راست
لشكر  30را حفظ نماید ،تیپ  3لشكر  30را دنبال نماید به جفیر حمله نموده و جفیر را
تأمین نماید.
لشكر  30زرهي قبل از شروع حمله ،تیپ یكم خود را از راه سوسنگرد هویزه به جنوب
هویزه تغییر مكان داده.با کندن مواضع ،تیپ یاد شده را در آنجا مستقر نمود .باید یادآوری
شود که در آن موقع هویزه در کنترل نیروهای ما بود ،حمله لشكر در ساعت  3000روز
 23/30/32با اجرای آتش تهیه در سطح خیلي وسیع شروع شد و یگانهای تیپ  1لشكر
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 30تقریباً در زیر آتش تهیه توانستند به باال سر نیروهای دشمن که در منطقه جلو مستقر
بودند رسیده و دشمن را کامالً غافلگیر در سنگرهای خود منهدم و یا اسیر نمایند.
با توجه به اینكه دشمن در منطقه وسیعي در حدود  20کیلومتر پدافند مينمود ،حمله
تیپ  1از سمت شمال غربي به جنوب شرقي تقریباً نیروهای عراقي را به سه قسمت نمود و
تک تیپ  1به قسمت وسط دشمن ادامه پیدا کرد ،در ابتدای عملیات پیشروی قابل تحسین
بود به طوری که نیروهای عراقي پیوستگي خود را از دست دادند و تعداد زیادی تلفات و
ضایعات و اسیر به جا گذاشتند.
ادامه پیشروی تیپ  1باعث شد که پهلوهای تیپ مورد حمله آن دو قسمت از سه
ق سمت نیروهای عراقي که حمله تیپ آن را به وجود آورده بود قرار گیرد در نتیجه پهلوهای
تیپ مورد ضربات شدید نیروهای دشمن قرار گرفت .چنانچه فرمانده تیپ ،سرهنگ جوادی
مراتب را به وسیله بيسیم گزارش داد و تقاضای کمک نمود .لشكر  30که تیپ  3را در
جنوب هویزه مستقر نموده بود و ميخواست آنرا در مراحل بعدی عملیات به کار برد،
نیرویي در آن نزدیكي نداشت که به کمک تیپ  1اعزام نماید ،در نتیجه وضع تیپ  1نگران
کننده بود و پهلوی سمت راست آن به خطر افتاده بود ،من که شاهد پیشروی تیپ  1بودم
در اجرای دستور فرمانده لشكر  30زرهي برای اینکه این موفقیت از دست نرود به گردان
 220تانک تیپ  2که در همان سمت در خط پدافند تیپ مستقر بود ،دستور دادم به نیروی
عراقي حمله کند و سمت راست تیپ  1را تأمین و دشمن را در منطقه منهدم و یا مجبور به
عقب نشیني از شمال کرخه کور نماید.
فرمانده این گردان سرهنگ  2جعفر لهراسبي که انصافاً افسری شجاع شایسته و مدبر بود
و ميشود گفت بیشتر موفقیتهای این تیپ در تمام مدت عملیات مدیون جسارت و شجاعت
این افسر و گردان  220تانک بوده ،شجاعانه حمله خود را آغاز نمود و خیلي سریع توانست
حمالت دشمن را در سمت راست تیپ  1خنثي و ضربات محكم و کارسازی به دشمن وارد
آورد ،به طوریکه دشمن ضمن دادن تلفات و ضایعات زیاد مجبور به عقب نشیني و ترک
منطقه شد ،گردان دشمن را تا کرخه کور تعقیب و از شمال کرخه کور بیرون راند.

پیوست  :3خاطرات سرهنگ زرهي ستاد امراهلل شهبازی 132/

عملیات ادامه داشت و گردان  220تانک همچنان در اختیار تیپ  1قرار داشت و با آن
همكاری مينمود ،تا آنکه مجدداً نیروی دشمن که از سمت چپ تیپ  1جدا شده بود حمله
خود را به سمت چپ تیپ آغاز نمود و به پهلوی چپ تیپ خسارت قابل توجهای وارد آورد.
باز صدای سرهنگ جوادی در بيسیم بلند شد و اظهار داشت نیروی کمكي به سمت چپ
اعزام گردد .من گروهان پیاده گردان  300را با یک گروهان تانک ادغام و به سمت چپ تیپ
 1اعزام نمودم ،قیالً از شجاعت پرسنل گروهان پیاده گردان  300ذکری نموده بودم ،این بار
نیز گروهان مزبور ضربه محكمي به دشمن وارد آورد و او را مجبور به عقبنشیني و دادن
تلفات و ضایعات قابل توجهي نمود .در نتیجه پهلوی چپ تیپ  1تأمین گردید.
حمله روز  23/30/32با موفقیت پشت سر گذاشته شد .تیپ  1به کرخه کور رسیده
بود و توانست تلفات و ضایعات قابل توجهای به دشمن وارد نماید .حتي در حدود  700الي
 900نفر اسیر از دشمن گرفت .ولي تیپ هم تلفات و ضایعات زیادی دیده بود و دیگر آن
تیپي نبود که بتواند در روزهای بعد به تک خود ادامه دهد ،احتیاج به تجدید سازمان اساسي
و جدی داشت.
عملیات کماکان ادامه داشت .در روز  23/30/30به تیپ  3و تیپ  1ابالغ شد ،عملیات
را ادامه دهند .تیپ  3مأموریت پیدا کرد در جنوب کرخه کور به سمت شرق حمله و با تیپ
 1در جنوب کرخه کور الحاق نماید .با توجه به اینکه تیپ  2دزفول مأموریت حفاظت سمت
راست لشكر را داشت ،من به گردان  207در شمال هویزه ضمن الحاق با تیم اعزامي که قبالً
در هویزه مسئولیت حفاظت شهر را داشت سمت راست لشكر را تأمین نماید گردان 220
تانک هنوز زیر امر تیپ  1باقي مانده بود.
لشكر  30اصرار داشت سریعاً گردان  220از زیر امر تیپ  1خارج و زیر امر تیپ 2
دزفول قرار گیرد .با وجود اینکه من توجه دادم تیپ  1در وضعیتي است که به گردان مزبور
نیاز دارد ،ولي لشكر قبول ننمود .در نتیجه گردان  220در ساعت  3100روز  23/9/30خود
را به تیپ  2دزفول معرفي نمود.
تیپ  3در این مدت با دشمن درگیر شده بود و تقریباً درگیری آن سخت بود به طوری
که پس از چند ساعت درگیری مهمات بار مبناء را مصرف نمود و اعالم کرد به مهمات نیاز
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دارد .بایستي یادآور شد که تهیه مهمات از وظایف گردانهای رزمي که در چانل تدارکاتي
باشند بوده و بایستي قبالً پیشبیني الزم به عمل ميآوردند و خودروهای مهمات را در
نزدیكي منطقه عملیات آماده نگه ميداشتند که این عمل انجام نشده بود .بایستي این عمل
را به حساب اینکه یگان های فوق ،اولین عملیات جنگي خود را انجام ميدادند ،گذاشت .از
طرفي دشمن حمالت خود را شدید کرد .شاید دشمن مكالمه فرمانده تیپ لشكر را استراق
سمع نموده بود و از کمبود مهمات تیپ آگاهي پیدا نموده و ميخواست از این موضوع
حداکثر استفاده را نماید ،بنابر این به ضربات خود افزود.
تیپ  3در وضع بدی قرار گرفته بود .فرمانده تیپ مكرراً تقاضای کمک ميکرد .لشكر
 30به تیپ  2دزفول ابالغ کرد در حدود  30الي  33تانک به کمک تیپ  3به منطقه اعزام
نماید .تیپ  2دزفول مراتب را به گردان  207تانک که در نزدیكي هویزه مستقر بود و به
منطقه تیپ  3نزدیکتر بود ابالغ نمود .تا آماده شدن تانکها و طي مسافت بین دو تیپ
مدتي زمان ميگرفت .تیپ  3طوری مورد حمالت دشمن بود که نميتوانست آنرا تحمل
کند ،لذا تقاضای کمک کراراً یادآوری ميشد ،تا آنکه لشكر  30به تیپ  2ابالغ نمود تمام
تیپ  2به کمک تیپ  3اعزام شود .بنابراین من دستور دادم سریعاً تمام یگانهای تیپ به
سمت هویزه حرکت و تیپ  3را از وضع بحراني که برایش پیش آمده بود نجات دهد .فرمانده
لشكر به تیپ  3ابالغ نمود یک خیز به عقب بیاید ،باالخره تیپ  3مجبور شد که یک خیز به
عقب بیاید .این عمل باعث شد تقریباً کنترل بر هم بخورد و تعدادی از پرسنل با وسائل و
وسائط مربوط به مناطق عقب یعني عقبتر از خط خیزی که از طرف تیپ تعیین شده بود
به عقب بیایند .با توجه به وضع پیش آمده ،فرمانده تیپ  3از لشكر تقاضا کرد چند نفر افسر
بفرستد تا از عقب رفتن پرسنل تیپ و ترک منطقه عملیات ممانعت به عمل آید .فرمانده
لشكر این مأموریت را به معاون خود واگذار نمود .تیپ  2دزفول در حدود  2کیلومتری
جنوب هویزه مستقر شد ولي نتوانست با تیپ  3تماس نظری پیدا نماید و هرچه از لشكر
کمک خواست که رئیس رکن  1لشكر به محل اعزام و ترتیب تماس دو تیپ را بدهد ،لشكر
به علت بحراني بودن وضع عمومي منطقه و درگیریهای دیگر نتوانست به موقع رئیس رکن
سوم را اعزام دارد .یگانهای تیپ  2با دشمن اخذ تماس حاصل نمودند و درگیری آغاز شد.
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در ابتدا یگانهای تیپ  2به علت آنکه سنگر در اختیار نداشتند مجبور بودند ضربات دشمن
را تحمل کنند ،خوشبختانه درگیری در بعد از ظهر روز  23/30/30یعني در حدود ساعت
 3000شروع شد .پس از گذشت مدتي تاریكي فرا رسید و تیپ توانست با استفاده از تاریكي
شب به تهیه سنگر جهت تانک ها ،خودروها و نفربرها اقدام نماید و مواضع خود را مستحكم
نماید.
روز  23/30/37درگیری مجدد یگانهای تیپ  2با دشمن شروع شد ،درگیری خیلي
شدید بود .با وجود اینكه دشمن تمام تالشهای خود را برای برهم زدن آرایش یگانهای
تیپ به کار برد ،تیپ  2با توجه به تجربیاتي که در این مدت پیدا نموده بود ،سرسختانه
مقاومت نمود و حمالت دشمن را یكي پس از دیگری دفع و به دشمن اجازه نداد به پیشروی
خود ادامه دهد ،لشكر را مطمئن نمود چنانچه بتواند تیپ  3را در منطقه سمت چپ تیپ 2
یعني همان منطقهای که تیپ  3بعد از عقب نشیني اشغال نموده بود باقي نگه دارد ،تیپ 2
قادر است منطقه خود را کامالً حفظ نماید ،تلفات قابل توجه به دشمن نیز وارد خواهد نمود
و حتي دشمن را به عقب خواهد راند .تیپ  2با وجود اینکه سمت راست آن خالي بود و
سمت چپ هم تیپ  3را خالي نموده بود و لشكر هم موفق نشده عمالً تیپ  3را در پهلوی
سمت چپ تیپ  2بیاورد ،تیپ  2همچنان منطقه خود را حفظ نموده بود و از پیشروی
دشمن و به خطر افتادن منطقه تیپ جلوگیری مينمود.
تیپ  1در وضع بدی بود ،فشار دشمن هر لحظه بیشتر ميشد به طوریکه اعزام
هواپیما و هليکوپتر که در کمک مستقیم تیپ قرار گرفته بود و تقدمهای آتش توپخانه
نتوانست مانع پیشروی دشمن شود .فرمانده تیپ مرتباً تقاضای کمک مينمود ،تا آنکه
فرمانده تیپ تقاضا نمو د اجازه داده شود عقب نشیني نماید که این عمل مورد موافقت
فرمانده لشكر قرار نگرفت .تیپ در این مدت عملیات ،تلفات و ضایعات زیادی دیده بود و
توان رزمي خود را از دست داده بود .عملیات روزهای بعد تیپ با توجه به اینکه یگانهای
تیپ تقویت قابل توجه نشده بودند ،موفقی ت آمیز نبود و تیپ قادر نبود منطقهای را که
تصرف نموده بود نگهداری نماید .در اینمدت دشمن مرتباً در منطقه تقویت ميشد و
نیروهای تازه نفسي را وارد منطقه عملیات مينمود .بنابر این مقاومت تیپ با توجه به
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استعداد رزمي ناچیز آن مؤثر واقع نميشد و هر لحظه وضع تیپ  1بحرانيتر ميشد و عمالً
یگان های تیپ در اثر فشار دشمن به شمال کرخه کور رانده شده بودند .دشمن از سمت
راست در منطقه تیپ مبادرت به زدن پل مينمود و ميخواست نیروهایي از سمت بستان به
منطقه اعزام دارد و عقب لشكر را تهدید و محاصره نماید که مراتب به موقع به لشكر گزارش
شد .از طریق مرکز عملیات به گردان  399پیاده مشهد که از ساعت شروع حمله لشكر از زیر
امر تیپ  2دزفول خارج شده بود مأموریت داده شد مانع پل زدن و پیشروی دشمن گردد
که این عمل انجام شد.
روز  23/30/37را پشت سر گذاشتیم و تیپ  2دزفول کماکان از منطقه خود پدافند
مينمود و تیپ  1با آن تعداد عناصری که باقي مانده بود پدافند مينمودند ولي فشار دشمن
در منطقه زیاد بود ،تا اینكه روز  23/30/39شروع شد .دشمن مجدداً فشار خود را به تمام
منطقه اضافه نمود و با برداشت نیرو از مناطق دیگر نیروهای این منطقه را تقویت کرد و از
موفقیت به دست آمده حداکثر استفاده مينمود .در این روز حمالت هواپیما و هليکوپتر
دشمن زیاد شده بود و منطقه مرتباً مورد بمباران آنان قرار ميگرفت و فشار لحظهای کم
نميشد .در عوض یگان های لشكر متحمل تلفات و ضایعات زیاد شده بودند و به طور کلي
توان رزمي خود را از دست داده بودند ،تقریباً هیچگونه تقویتي از یگانهای مزبور به عمل
نیامده بود ،وضع تیپ  2دزفول خوب بود ،تیپ با توجه به تجربیاتي که قبالً در جنگ با
دشمن به دست آورده بود ،در اولین فرصت مبادرت به تهیه سنگر و مستحكم نمودن منطقه
پدافندی خودی نمود .در نتیجه تلفات و ضایعات کمي به او وارد شد و توانست به دشمني
که در منطقه او بود تلفات و ضایعات قابل توجهي وارد سازد .پهلوی چپ او به وسیله تیپ 3
لشكر  30تأمین ميشد ،یعني تیپ  3در پهلوی چپ او مستقر بود ميتوانست منطقه خود را
کامالً نگهداری نماید ،ولي همانطوری که قبالً یادآوری شد تیپ  3به علت فشار زیاد دشمن
و تلفات و ضایعات وارده ،به منطقه عقب رانده شده بود .پهلوی چپ ،تیپ اظهار داشت این
عمل را انجام خواهد داد ،ولي عمالً تیپ آنچنان نیرویي در اختیار نداشت که بتواند این
مأموریت را انجام دهد .اگر تیپ  2دزفول به موقع وارد منطقه عملیاتي نميشدو با دشمن
خود را درگیر نمينمود ،چه بسا تلفات و ضایعات تیپ  3خیلي بیشتر از اینها بود .در هر

پیوست  :3خاطرات سرهنگ زرهي ستاد امراهلل شهبازی 133/

حال پهلوی چپ تیپ  2دزفول خالي بود و در منطقه سمت راست او هم از ابتدا نیرویي
نبود ،بنابر این احتمال دور زدن آن زیاد بود تا آنکه به تیپ اطالع داده شد ،ستوني به
استعداد  90دستگاه تانک و نفربر از جفیر حرکت نموده و در سمت راست تیپ  2دزفول در
حال پیشروی است .من پیش بیني نمودم مأموریت این ستون یا ضربه زدن به پهلوی راست
تیپ خواهد بود و یا آن که قصد دور زدن عقب تیپ و به محاصره کشیدن تیپ را دارد .در
این بین تیپ  3و تیپ  2به علت تلفات و ضایعات حاصله قادر نبودند در منطقه خود مانع
پیشروی دشمن شوند و تقریباً تیپ  2دزفول در منطقه پدافندی تنها مانده بود .ضمناً پهلو و
تا عقب آن به وسیله ستون مزبور مورد تهدید بود .بنابر این من با بيسیم با فرمانده لشكر
 30تماس گرفتم و تقاضا نمودم در حضور فرمانده لشكر وضع موجود بررسي و مأموریت تیپ
مشخص گردد .تقاضا مورد قبول واقع شد و من به اتفاق سرگرد قبادی رئیس رکن سوم تیپ
که آن هم از افسران شایسته و الیق بود ،به پاسگاه فرماندهي لشكر عزیمت نمودیم .در این
مالقات وضع منطقه و تیپ و عملیات احتمالي دشمن را تشریح نمودم .فرماندهي لشكر 30
ابالغ نمود با توجه به همآهنگي انجام شده ،تیپ مواضع اولیه خود را اشغال ،سوسنگرد را
تأمین و مانع از افتادن شهر سوسنگرد به دست دشمن شود .من اظهار داشتم در روز امكان
عقب نشیني به علت تلفات و ضایعات که به وسیله دشن ممكن است وارد آید ممكن نیست.
همآهنگ شد در تاریكي شب این عمل انجام شود.
تیپ  2دزفول در ساعت  3900روز  23/30/39حرکات خود را به عقب آغاز کرد .پس
از گذشتن عناصر عقبدار تیپ از هویزه یک ستون تانک دشمن که با چراغ روشن حرکت
مينمود و حرکات آن کامالً دیده ميشد به منطقه عقب تیپ یعني جنوب هویزه رسید و به
تصور اینكه تیپ  2هنوز در منطقه است و آن را به محاصره در خواهد آورد ،آرایش مناسبي
در اطراف محور هویزه به طرف منطقه پدافند تیپ گرفت و با آرایش تاکتیكي به منظور اخذ
تماس با عقب تیپ حرکت نمودند .ولي خوشبختانه تمام عناصر تیپ در آن موقع از آن محل
خارج شده بودند و از یک درگیری خطرناک و محاصره نجات پیدا نموده بودند .تیپ سریعاً
مواضع اولیه پدافندی را در جنوب سوسنگرد اشغال نمود و از پشروی دشمن به شهر
سوسنگرد و محور حمیدیه سوسنگرد جلوگیری و از منطقه مزبور پدافند نمود.
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لشكر  30پس از  1روز توانست تانکها و پرسنل تیپ  3را جمعآوری و در قسمت
راست منطقه سوسنگرد و قسمت چپ آن به وسیله تیپ  2دزفول در مواضع پدافندی
مستقر نماید .تیپ  3و تیپ  2به پدافند خود در جنوب سوسنگرد ادامه دادند تا منطقه تیپ
 2با زدن سد بر روی رودخانه کرخه زیر آب قرار گرفت و تیپ  2از منطقه خارج و در
فوليآباد مستقر و به عنوان نیروی احتیاط نزاجا منظور گردید.
در مدتي که تیپ  2به عنوان احتیاط نیروی زمیني منظور شده بود بنا به دستور نیروی
زمیني به صورت گرداني و یا تمام تیپ در تقویت لشكرهای عمل کننده قرار ميگرفت.

پیوست  : 2گزیدههایی از جزوه منتشره توسط لشكر  42زرهی در سال 4129
گزیده خاطرات :
 خاطره  : 4به نقل از امیر سرتیپ  2مصطفی قناتی فرمانده وقت گروهان یكم در
گردان  214تانك با درجه سروانی در عملیات هویزه

در روز سیزدهم دیماه  23دستور عملیات گردان به گروهان ابالغ گردید .پرسنل و
خدمه تانکها شروع به بارگیری مهمات نموده و تانکها را برای اجرای عملیات آماده
مي کردند .از عصر روز چهاردهم تریلي حمل تانک به گردان تحویل شد و ستونکشي از
فولي آباد اهواز (منطقه تجمع گردان) آغاز شد .بنههای صحرایي از قبل در حمیدیه مستقر
شدند .برای حرکت تریليها و سایر خودروهای ستون ،از محور اهواز  -سوسنگرد -هویزه
استفاده شد .در آن زمان به علت عدم تجربه کافي و بي اطالعي از محل استقرار یگانهای
دشمن اقدامات تأمیني الزم برای ستونکشي انجام نشد .غافل از اینكه نیروهای پیاده دشمن
در شمال رودخانه نیسان که از سوسنگرد به سمت هویزه جریان دارد و یكي از شاخه های
رودخانه کرخه است ،مستقر بودند و به طور آشكار ستونکشي ما را زیر نظر داشتند .حتي
در هنگام حرکت ستون 2 ،دستگاه تانک گردان به وسیله موشکهای مالیوتكای چمداني
دشمن که در داخل درختان حاشیه رودخانه نیسان مخفي شده بودند مورد اصابت قرار گرفت
که خوشبختانه آسیب کلي به آنها وارد نشد .به هر حال تا نیمههای شب ستونکشي ادامه
داشت و من حدود ساعت  2بعدازظهر روز چهاردهم دی ماه به هویزه وارد شدم و باخبر شدیم
که عناصری از ستون پنجم دشمن در پشت بام یكي از منازل با بيسیم تعداد تانکها را به
دشمن مخابره ميکرده است که توسط عناصر اطالعاتي منطقه بازداشت و محاکمه شدند.
فرماندهان و پرسنل ،ذوق و شوق فراواني داشتند و شب را داخل تانکها و سنگرها به نیایش
پروردگار مشغول بودند و دعا ميکردند که عملیات فردا با موفقیت انجام شود و چون اولین
عملیات تهاجمي لشكر بود ،حالت عجیبي در سیمای کلیه پرسنل دیده ميشد.
آسمان آن شب هویزه ابری بود و کمي باران بارید و صبح فردا مه نسبتاً غلیظي منطقه
را فرا گرفته بود .فعالیت از سحرگاه پانزدهم شروع شد ،تانکها را روشن نموده و به خط
903
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عزیمت حرکت دادیم و این کار کمي طول کشید ،تا پرسنل را با منطقه توجیه کنیم و
آخرین دستورات را به آنها بدهیم ،به ساعت  3صبح رسیده بودیم .از ساعت  3 :10تمام
فرماندهان و پرسنل در محلهای خود و پای بيسیمها قرار گرفته و آماده شنیدن رمز
عملیات بودند .چون ساعت از  9صبح گذشته بود دشمن تصور نميکرد آنروز حملهای انجام
شود ،تیپ  3در منطقه هویزه و تیپ  1در منطقه کرخه کور ،در خط عزیمت مستقر بودند و
منتظر دستور .باالخره در ساعت  30صبح روز پانزدهم عملیات با رمز اهلل اکبر ،اهلل اکبر ،اهلل
اکبر که توسط سرهنگ لطفي (فرمانده وقت لشكر) ابالغ گردید شروع شد .لشكر با حدود
یكصد دستگاه چیفتن آماده به رزم و صدها نفربر زرهي  ،پیشروی خود را از شمال و شرق
دشت جفیر آغاز نمود و در همان ساعات اولیه حمله با یک حرکت برقآسا  ،دشمن را
غافلگیر کرد و تیپ  3با یک حرکت دوراني به پشت توپخانههای دشمن رسید و نیروهای
عراق در محاصره نیروهای خودی درآمد .در این عملیات تعداد حدود  3000نفراز نیروهای
دشمن به اسارت گرفته شد و صدها دستگاه تانک و نفربر به آتش کشیده شد و تعداد زیادی
تانک و نفربر وخودرو و غنائم نظامي دیگر توسط لشكر به عقب تخلیه گردید.
این عملیات  1روز ادامه داشت .در روز شانزدهم و هفدهم دیماه به علت عدم
پشتیباني کافي ،لشكر به پشت رودخانه کرخه عقب نشست و در مواضع پدافندی قرار گرفت
و به علت نداشتن بولدوزر و لودر و سایر وسایل مهندسي تعدادی از تانکهای لشكر که در
سنگر پدافندی مناسب نبودند مورد اصابت موشکهای دشمن قرار گرفت و به آتش کشیده
شد و تعدادی از پرسنل ایثارگر و جان بر کف در داخل تانکها سوختند و شهید شدند از
جمله شهید ستوان طاهر افشار و شهید ستوان راشدی و شهدای عزیزی که با شجاعت تمام،
اولین عملیات گسترده ارتش ایران را در دشت جفیر به انجام رساندند.
با درود به شهدای آن عملیات و دیگر شهدای جنگ تحمیلي.

پیوست  :2گزیدههای از 901/ ...

 خاطره  : 2به نقل از سرتیپ  2بازنشسته اكبر رضایی فرمانده وقت گردان  221با
درجه سرگردي در عملیات

تدابیر عملیاتي فرماندهي وقت لشكر سرهنگ سیروس لطفي درخور ستایش بود که
زمان حمله را ساعت  30صبح انتخاب نموده بود که باعث غافلگیری دشمن گردید .به طوری
که در حین حمله پرسنل عراقي با وضعیت نامرتب (زیر شلوار -زیر پیراهن) از سنگرهای
خود پا به فرار ميگذاشتند .چون آنها در ساعات اولیه بامداد منتظر حمله ما بودند.
 خاطره  : 1به نقل از سرتیپ بازنشسته سیروس لطفی فرمانده وقت لشكر  42با
درجه سرهنگی در هنگام عملیات

در تمامي عملیاتهای این چنین ،یگان حمله کننده ميبایستي سه به یک حمله کند.
یعني سه برابر طرف مقابل نیرو داشته باشد .در صورتيکه در عملیات کرخه کور (هویزه) با
نام عملیاتي نصر لشكر  30زرهي قزوین یک به چهار حمله ميکرد بدین معنا که آنها چهار
برابر ما نیرو داشتند .چنین فتحي یعني ایثار و ازخود گذشتگي بیش از حد پرسنل لشكر.
 خاطره : 1به نقل از ستوان فرامرز اسكندري رئیس ارتباط آتشبار سوم گردان  124با
درجه گروهبان یكمی در عملیات

در مورد شهیدان هویزه سخن گفتن آسان نیست ،همین قدر ميتوانم بگویم که آنان
اسوههای ایثار بودند .یادم مي آید گروهبان کادری داشتیم به نام محمد باقر عسگری که به
جای افسر دیده بان به دیدگاه رفته بود و انجام وظیفه ميکرد و هنگامي که مورد اصابت
گلوله دشمن قرار گرفته بود سرباز بيسیمچي او نقل ميکرد که محتویات شكم او بیرون
ریخته و او با دست آنها را گرفته بود و همچنان اطالعات دشمن را به عقب مخابره ميکرد و
در تمامي تماسهای خود به مجروحیت خود اشاره نكرد .روحش شاد و روانش گرامي باد.
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 خاطره  : 1به نقل از ستواندوم یعقوبی راننده نفربر گردان  221با درجه گروهبانی در
هنگام عملیات

سرباز حسني جمعي گد  220که دیده بان خمپاره بود در داخل نیروهای دشمن به
محاصره درآمد .ولي با شجاعت خود بعد از سه روز خود را به نیروهای خودی رساند لیكن در
سال  00در عملیات بستان به خیل عظیم جانبازان پیوست.
 خاطره  : 2به نقل از سروان بازنشسته یداهلل جهانگیر صامت معاون فرمانده قرارگاه
تیپ 4

در هنگام عملیات ،ماشین تقسیم غذا مورد اصابت موشک قرار گرفت .تعدادی از
پرسنل ما را به خاک و خون کشید .من با دست خودم تكههای بدن آنان را جمعآوری کردم
و سپس دفن کردم تا مبادا به دست حیوانات وحشي بیفتد.
 خاطره  : 2به نقل از ستوانیكم حشمتاهلل اختیاري راننده نفربر جمعی گردان  222با
درجه استوار دومی

به یاد دارم یگان ما بمباران شده بود و موج انفجار ،شكم یكي از سربازان را پاره کرده
بود و رودههای آن بیرون ریخته بود و هیچ کس دل آن را نداشت او را تكان داده و به عقب
انتقال دهد .سرانجام یكي از رزمندگان به نام ستوان  1تقي عین آبادی جلو رفت و رودههای
او را جمع کرد و وی را داخل جیب گذاشت و با خود به بیمارستان انتقال داد .این مجروح
خوشبختانه از مرگ حتمي نجات یافت .ولي بعدها تقي عین آبادی به درجه رفیع شهادت
نائل آمد .روحش شاد
 خاطره  : 2به نقل از ستوان  4یوسف مروت جمعی گردان  221تیپ 1

در روز  30دیماه  23مقام معظم رهبری حضرت آیتاهلل خامنهای که در آن زمان
نماینده امام در شورای عالي دفاع بودند در آبادی فردوس حضور داشتند و از نزدیک عملیات
لشكر  30زرهي قزوین را مشاهده ميکردند .ما نزد ایشان رفتیم ،ضمن احوالپرسي فرمودند

پیوست  :2گزیدههای از 902/ ...

بچهها دل به خدا بسپارید که پیروزید .بعدها این لشكر را چنین توصیف کردند  :من این
لشكر را در عملیات کرخه کور شناختم.
 خاطره  : 9به نقل از ستوانسوم محمد محمدي جمعی گردان  221تیپ 1

در حین عملیات تعدادی از افرادی که همراه آنان بودیم به طور کلي در داخل تانک
چیفتن جلوی چشمانم در آتش سوختند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند .با همكاری
چند نفر تعدادی از شهدای عزیز را از داخل تانک بیرون آوردیم و تعدادی در داخل تانک
ماندند .از جمله :ستوان احمدی – استوار مهربانكار – گروهبان  3مددی – گروهبان 3
رسولي مقدم – دانش آموز کادر طاهرخاني – سرباز رزالنسری – گروهبان  2نقي ملكي و
گروهبان  2عباسي.
 خاطره  : 41به نقل از ستوانیكم فریدون مسلمی گردان  222تیپ 1

در حین عملیات بود که یكي از پرسنل جان برکف که سرپرستي موتوری گردان را
داشت به نام استوار جواد شاه حق ،وقتي مالحظه نمود رانندههای حامل مهمات یكي پس از
دیگری مجروح و شهید شدهاند ،داوطلبانه با خودروی حامل مهمات به خط مقدم رفت .این
دالور به علت اصابت موشكي به خودرو اش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
 خاطره  : 44به نقل از ستوانیكم سلطان مراد ساكی

به یک سنگر دشمن بعثي رسیدیم که جلوی سنگر خودرویي پارک بود با پا شیشه
خودرو را شكستم چون داخل ماشین اسلحه کالش و تعداد زیادی فشنگ بود .من اسلحه را
مسلح کردم و به صورت رگبار شلیک کردم .وقتي اطرافم را نگاه کردم دیدم تعداد بسیاری از
عراقيها دستها را باال بردهاند و تسلیم شدهاند .دستور دادم  2نفر دستهای آنها را بستند و
طوری وانمود نمودم که تعداد زیاد است و بعد اسرا را که شمردم آنها  11نفر بودند .آنان را
با خود به پشت جبهه تخلیه کردم.
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 خاطره  : 42به نقل از فرماندهی وقت لشكر و جمع زیادي از پرسنل

فرمانده گردان  227جناب سروان اسكویي که بعدها با درجه امیری به فرماندهي لشكر
 30نائل گردیدند ،از جمله مردان شاخص آن عملیات بودند که از نظر شجاعت و دلیری
زبانزد شدند .او در آن سه روز عملیات چه روز و چه شب در لبه جلویي منطقه به سر ميبرد.
خدمات بيشائبه او در عملیات هویزه هرگز فراموش نميشود.
 خاطره  : 41به نقل از سرتیپ  2بازنشسته اكبر رضایی فرمانده وقت گردان 221

در ابتدای عملیات من روی پوتینهای خود یک جفت چكمه به منظور جلوگیری از
ورود لجن و آب پوشیده بودم ،حین عملیات احساس مي کردم که پوتین به انگشتانم فشار
مي آورد اما توجهي نداشتم تا روز چهارم عملیات احساس کردم درون پوتینم مقداری آب
جمع شده است و صدای چلق چلق آب به گوش ميرسد ولي متوجه شدم که من از آبي
عبور نكردم که داخل چكمه آب نفوذ کرده باشد ،گفتم شاید چكمه سوراخ و از زیرآبي به آن
نفوذ کرده .پوتین را از پا خارج نمودم مشاهده کردم داخل آن پر از خونابه است .گفتم شاید
تیری به پایم اصابت نموده باشد ،اما وقتي که جوراب را از پای درآوردم ،ناخن شصتم با
جوراب کنده شد .معلوم شد که در این چند روز بر اثر فشاری که به ناخن وارد شده از جا
کنده و من به علت تمرکز در عملیات از حال خود و درد ناشي از آن غافل بودم که هنوز اثر
این ناخن کنده شده یاد و خاطرات آن دوران را برای من زنده مي کند.
 خاطره  : 41به نقل از ستوانیكم اكبر عیاري با درجه گروهبانیكمی به عنوان توپچی
تانك چیفتن جمعی گردان 221

سربازی داشتیم به نام نصرت جلیلي که آنقدر شجاع و با ایمان بود ،من دوست داشتم
ایشان فرمانده تانک ميشد .او در داخل تانک تند تند فشنگگذاری ميکرد و مي گفت بزن
این مزدورها را ومن یكي یكي تانکهای دشمن را شكار ميکردم و او خیلي خوشحال
ميشد .تا اینكه بعد از سه ساعت از عملیات ،با اصابت موشک به تانک ما ،وی در داخل تانک
به درجه رفیع شهادت نائل گردید و من بر اثر ترکش مجروح شدم و سرگردان بودم .ناگهان

پیوست  :2گزیدههای از 907/ ...

دیدم یک نفر به طرف من مي آید که تمام سرو صورتش سوخته بود و مرا با نام صدا کرد و
من به خاطر تغییر قیافه ایشان را نشناختم ،او گفت مرا نميشناسي؟ من سروان رضایي
دهقان فرمانده یگان شما هستم .از من سوال کرد شما اینجا چه کار ميکني؟ گفتم تانكم
مورد اصابت قرار گرفته و مجروح شده و ترکش خوردهام .گفت االن یک آمبوالنس پیدا
ميکنم تا شما را به بیمارستان برساند .من در جواب گفتم :نه جناب سروان من خوب هستم
شما باید به بیمارستان بروید و ایشان ميگفت من بایستي یگان را هدایت کنم .خالصه اینكه
هر دو پیاده به راه خود به طرف جلو حرکت کردیم.
 خاطره  : 41به نقل از ستوانیكم اكبر عیاري با درجه گروهبانیكمی به عنوان توپچی
تانك چیفتن جمعی گردان 221

پوشش هوایي دشمن با استفاده از هواپیما ،هلیكوپتر ،در عملیات بسیار زیاد بود .به
عنوان مثال ،در منطقه کرخه کور خود من شاهد  2فروند هلیكوپتر دشمن بودم که پشت
تانکهای ما قرار گرفتند و ميخواستند تانکهای ما را شكار کنند .بنده زودتر به یكي از
تانکهای خودی رسیدم و اطالع دادم .توپچي تانک چیفتن به نام گروهبانیكم مددی سریع
با توپ تانک یكي از هلیكوپترها را زد و هلیكوپتر با خلبان در آتش سوخت و دیگری فرار
کرد .بعد از نیم ساعت گروهبانیكم مددی با اصابت موشک به تانكش به درجه رفیع شهادت
رسید .روحش شاد.
 خاطره  : 42به نقل از ستواندوم رضا مصباحی جمعی گردان  122به عنوان راننده
تانكر آب با درجه گروهبانی سرباز داوطلب قراردادي

با حمله ما شیرازه نیروهای دشمن از هم پاشیده شد و سقوط کرد .کلیه پرسنل دشمن
کشته یا اسیر شدند .یكي از دوستانم به نام علیجان فرهنگي که آنهم سرباز داوطلب بود،
هر دو دستش قطع شد که ميگفت ابوالفضلالعباس من هم دستهایم را دادم که خیلي برای
من صحنه شجاعانهای بود که او را با این وضع دیدم.
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 خاطره  : 42به نقل از سرباز پیمانی جانباز علیجان فرهنگی به عنوان خدمه توپ  411مم

دو سال خدمت سربازیم را به اتمام رساندم ،جنگ ناجوانمردانه عراق علیه ایران آغاز
شده بود .به عنوان سرباز پیماني ،مجدداً وارد خدمت شدم .به علت داشتن آموزش الزم در
قسمت توپخانه با اصرار و تمایل خودم همراه گردان توپخانه تیپ  1زرهي همدان به منطقه
اعزام و در عملیات کرخه کور – هویزه افتخار شرکت را یافتم .نتایج حاصله در اولین روز
عملیات بسیار غرورانگیز و شیرین بود .روز شانزدهم دیماه من به همراه سایر خدمه یک
دستگاه هویتزر مشغول تیراندازی بودیم که با شلیک یک موشک مالیوتكای دشمن و اصابت
آن از دریچه برجک توپي که من و یكي دیگر از سربازان در داخل آن مشغول گلولهگذاری و
تیراندازی بودیم ،موجب شد که در لحظه گلولهگذاری ،موشک به هر دو دست من اصابت و
آنان را قطع نماید .پس از تخلیه به بیمارستان از داشتن هر دو دست محروم شدهام.
امیدوارم خداوند اجری همانند علمدار کربال حضرت ابوالفضلالعباس نصیبم نماید.
 خاطره  : 42به نقل از سرهنگ محمد حسین شهباز با سمت معاون گروهان با درجه
ستوانسومی

به یاد دارم که مقام معظم رهبری با ریاست جمهوری وقت و تیمسار شهید فالحي و
مرحوم تیمسار ظهیرنژاد مرتب جبهه را زیر نظر داشتند و از نزدیک پرسنل را مورد تفقد
قرار ميدادند و از آمادگي رزمي آنان قدرداني ميکردند.
 خاطره  : 49به نقل از ستوان بازنشسته یعقوب شیردل با سمت آجودان فرماندهی
لشكر با درجه استوار دومی

سرعت وشجاعت پرسنل در عملیات به حدی سریع بود که هیچ تانک و سالحي را
دشمن نتوانست با خود ببرد و تمامي انبارهای مهمات آنها یا منفجر شد و یا به تصرف ما
درآمد.

پیوست  :2گزیدههای از 903/ ...

 خاطره  : 21به نقل از ستوانیكم حشمتاهلل اختیاري راننده نفربر گردان  222با درجه
استوار دومی

با توجه به فصل زمستان و بارندگيهای پي در پي و کمبود وسایل سنگرسازی،
نگهداری از وسایل را به هر طریق ممكن انجام ميدادیم ،به طور مثال ،من از زیرپوشم جهت
تمیز کردن و روغن کاری خمپاره  320میلي متر استفاده ميکردم تا خدای ناخواسته هنگام
تیراندازی با مشگل مواجه نشویم.
 خاطره : 24به نقل از ستواندوم قدرتاهلل فدایی ملت از پرسنل ركن یكم گردان 221
با درجه گروهبانیكمی

یک روز من در پاسگاه تیپ و در کنار چادر فرماندهي نشسته بودم و تكه نان خشكي را
به سختي ميشكستم و ميخوردم که ناگهان شهید چمران را دیدم که با وضعیت بسیار
سادهای آمد و گفت برادرجان خسته نباشي و گفت چه ميخوری؟
گفتم غذا مدتي است نیامده و مشغول خوردن این نان خشک هستم .ایشان گفت کمي
از آن به من بده تا من هم بخورم ،گفتم خیلي خشک است و شكسته نميشود ،شاید شما
نتوانید آن را بخورید ولي او نان را گرفت و دستي بر سرم کشید و با چه مزهای نان خشک
چند روز مانده را خورد و گفت این نان روزی بر پایداری و شجاعت و مردانگي تو شهادت
خواهد داد .هرگز آن روز و آن خاطره از خاطرم محو نميشود.
 خاطره  : 22به نقل از سرتیپ  2بازنشسته اكبر رضایی فرمانده وقت گردان  221با
درجه سرگردي

فرماندهان گروهانهای من مانند سروان شهید عابدین ناظمي ،گروهان یكم – سروان
شهید اکبر اسماعیلي ،گروهان دوم  -ستواندوم شهید محمد رضایي ،گروهان سوم و
ستوانیكم شهید محمد علي سروان شاهي چنان در صحنه عملیات جانفشاني کردند که
نشان از شجاعت فراوان آنان بود .به طور مثال در حین عملیات ،حتي سر خود را از
برجکهای تانک بیرون آورده و به دقت منطقه عملیات را ارزیابي مينمودند .از آتشهای
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دشمن باکي نداشتند .در حاليکه عراقيها همگي در برجکها فرو رفته و جرأت سردرآوردن
را نداشتند.
 خاطره  : 21به نقل از سرتیپ  2بازنشسته اكبر رضایی فرمانده وقت گردان  221با
درجه سرگردي

عوامل موثری در پیروزی وجود داشت:
 -3ایمان به خداوند  -2غافلگیری  -1روحیه عالي فرماندهان و پرسنل
 -9عدم اعتماد دشمن به سلحشوری و کارآیي یگانهای لشكر بعد از انقالب اسالمي
ایران
 خاطره  : 21به نقل از سرهنگ دوم بازنشسته مخابرات سیفاهلل علینژاد با درجه
استوار یكمی

ستوانیكم بازنشسته منوچهر فیروزمند که در آن عملیات با درجه استواری به عنوان
مرموزاتچي دسته جلویي گردان مخابرات انجام وظیفه ميکرد ،از ناحیه یک چشم نابینا و
استوار احمدی و گروهباندوم روستایي به عنوان بیسیم چي شهید گردیدند .خاطره شیرین
در مورد منوچهر فیروزمند این است که نامبرده هنگام تخلیه به عقب ،اشتباهاً وی را به
عنوان یک مجروح عراقي قلمداد ميکردن و او در بیمارستان هرچه فریاد ميزد من ایراني
هستم آنها توجه نميکردند و با محافظ از او مراقبت مينمودند ،تا اینكه توسط همسرش
شناسایي و مشگل حل گردید.
 خاطره  : 21به نقل از ستوانیكم اسماعیل اسماعیلی با سِمت سرپرست تیم رادیو رله
با درجه استوار یكمی

در این عملیات من هرچه از انسجام و همبستگي نیروها در ابتدا بگویم کم گفتهام به
طوریکه در این عملیات ،لشكر موفق شد ،تعداد زیادی نفرات عراقي را به اسارت بگیرد .در

پیوست  :2گزیدههای از 933/ ...

محل قرارگاه لشكر بچه ها از دادن آب و شربت و غیره دریغ نكردند و برای عراقيها تعجب
برانگیز بود.
 خاطره  : 22به نقل از سروان جمشید وكیلی علمداري جمعی توپخانه لشكري ،شغل
رئیس توپ در عملیات با درجه استواري

پوشش هوایي دشمن بسیار شدید بود به خاطر دارم در همین پیروزی که جنگندههای
دشمن ما را بمباران ميکردند ،مقام معظم رهبری همراه با شهید فالحي و رئیس جمهور
وقت و تني چند از فرماندهان سوار بر جیب استیشن بودند .درست از جایيکه توپ ما
ميخ واست عبور کند خودروی آنها هم عبور کرد و ناگهان یک نفر از بومي ها ميخواست
صحبتي بكند که به راننده داد زدم خودرو را سریعاً به آنطرف ببرید که آقای خامنهای با
خنده و روحیه بسیار عالي به من گفت خونسرد باشید ،شما سربازان امام زمان هستید.
 خاطره  : 22به نقل از كارمند علی سیفی جمعی تیپ  1گردان  212به عنوان
تعمیركار تانك در عملیات

بعد از عقب نشیني تاکتیكي تعدادی از سربازان و دیگر پرسنل ناراحت به حضور
فرمانده گروهان رفته و با بستن نارنجک به خود ميخواستند به جلو اعزام و از ارتش بعثي
انتقام گیرند که مسئولین به آنها گفتند نباید از روی احساسات عمل کنیم .پرسنل همه به
گریه افتادند و با وعده های فرمانده گردان ساکت شدیم و آماده نبردی دیگر .رزمندگان
اسالم در عملیاتهای بعدی چنان انتقامي از آنها گرفتند که امروز همه بر آن واقفیم.
 خاطره  : 22به نقل از سرتیپ  2ذبیحاهلل اسكویی فرمانده وقت گردان  222با درجه
سروانی

فرمانده توپخانه عراق که نامش را فراموش نموده ولي درجه ژنرالي داشت به اسارت
گرفتند ،چوب تعلیم او را گرفته و تقدیم فرماندهي وقت لشكر نمودم.
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 خاطره  : 29به نقل از سروان محمد علی مظفري مسئول قسمت رمز (مرموزات) با
درجه استواري در آن زمان

در پایان الزم است یاد شود از سرهنگ شهید علي حمیدخاني رئیس وقت رکن دوم
لشكر که در آن زمان نقش بسزایي در عملیات شناسایي آن مأموریت به عهده داشته و
کمک شایاني در این امر به لشكر نمود .یاد او و تمامي شهیدان و جانبازاني که درآن حماسه
بزرگ نقشآفرین بودند و ممكن است از قلم افتاده باشند ،گرامي باد.

پیوست  :2گزیدههای از 931/ ...

اسامی شهداي لش كر  42زرهی  ،كرخه كور -هویزه
ردیف

درجه

نام و شهرت

تاریخ شهات

شغل در زمان عملیات

3
2

سروان
سروان

علي قلیچخاني
سید احمد طباطبایي

23/30/33
23/30/20

معاون فرمانده گروهان
فرمانده گروهان

1

سروان

محمود نصرتي راد

23/30/30

فرمانده گروهان

9

سروان

فریدون طاهری

23/30/32

فرمانده گروهان

2

سروان

عابدین ناظمي

23/30/32

فرمانده گروهان

0

ستوان 3

رحمتاهلل امجدی

23/30/32

فرمانده دسته

7

ستوان دوم

افراسیاب قرباني

23/30/20

فرمانده تانک

9

ستوان دوم

محمود کریمیان

23/30/37

فرمانده تانک

3

ستوان دوم

حسین خیرخواه

23/30/30

فرمانده تانک

30

ستوان دوم

فیروز بیرامي

23/30/32

فرمانده دسته

33

ستوان دوم

ابراهیم شیخي

23/30/39

گروهبان دسته

32

ستوان دوم

محمدرضا وزیری

23/30/39

فرمانده دسته خمپاره

31

ستوان دوم

محمود ترابي

23/30/30

دیدهبان توپخانه

39

ستوان دوم

محمد قنبری

23/30/32

فرمانده دسته

32

ستوانسوم

محمود غالمبیگي

23/30/21

فرمانده تانک

30

ستوانیار 2

محمد نبي اسدی

23/30/29

فرمانده تانک

37

ستوانیار 2

محمد قاسم مومني

23/30/39

مأمور به لشگر

39

ستوانیار 1

ناصر احمدی

23/30/30

رئیس قسمت بیسیم

33

ستوانیار 1

علي اکبر اکبری

23/30/39

تلگرافچي

20

استوار 3

محمد لشگری

23/30/30

فرمانده رسد خمپاره

23

استوار 3

فرامرز شیرزاد مشهدی

23/30/32

فرمانده تانک

22

استوار 3

نورعلي جودی

23/30/32

تكنیسین پزشكي
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ردیف

درجه

نام و شهرت

تاریخ شهات

شغل در زمان عملیات

21

استوار 3

جواد شاه حق

23/30/39

راننده نفربر

29

استوار 3

حبیب دانشگر

23/30/39

راننده نفربر شنيدار

22

استوار 3

پرویز مومني

23/30/37

توپچي تانک

20

استوار 3

عباس سفاهن

23/30/32

راننده تانک

27

استوار 3

پرویز راشدی

23/30/32

فرمانده تانک

29

استوار 2

احمدرضا رسولي

23/30/37

توپچي تانک

23

استوار 2

داود ذکریا

23/30/37

فرمانده تانک

10

استوار 2

حسین گودرزی

23/30/37

راننده تانک چیفتن

13

استوار 2

محمود قرائي مقدم

23/30/20

توپچي

12

استوار 2

حسینعلي محمدپور

23/30/20

تعمیرکار ماشین سنگین

11

استوار 2

جواد لشگری

23/30/33

راننده توپ  27م م

19

استوار 2

رضا عباسي

23/30/37

12

استوار 2

علي شصتي

23/30/37

فرمانده گروه خمپاره
راننده انداز
نفربر ق ل

10

استوار 2

اصغر بیات

23/30/32

17

استوار 2

بیژن قلينژاد

23/30/37

مكانیک موتوری تانک
چیفتنچیفتن
راننده تانک

19

استوار 2

حسین رحمتي

23/30/37

راننده زرهي تانک

13

استوار 2

محسن محسني

23/30/30

توپچي تانک

90

استوار 2

محمد حسنپور مطبوع

23/30/30

فرمانده تانک

93

استوار 2

احمد مددی

23/30/30

توپچي تانک

92

استوار 2

محمود زندی

23/30/37

راننده تانک

91

استوار 2

شعبانعلي امینپور

23/30/32

راننده تانک

99

استوار 2

محمود قاسمي رنجبر

23/30/39

راننده تانک

92

استوار 2

نصرتاهلل سیفي قلي

23/30/39

راننده نفربر شنيدار

پیوست  :2گزیدههای از 932/ ...

ردیف

درجه

نام و شهرت

تاریخ شهات

شغل در زمان عملیات

90

استوار 2

کریم زارع وليمحمدی

23/30/39

راننده خودرو مواد سوختي

97

استوار 2

اسماعیل بهروزنژاد

23/30/39

فرمانده تانک

99

استوار 2

اکبر اسدیان

23/30/32

فرمانده تانک

93

استوار 2

علي عباس فضابخش

23/30/37

راننده خودرو شنيدار

20

استوار 2

علي حشمتي

23/30/30

راننده تانک چیفتن

23

استوار 2

جعفر اشجعي فرد

23/30/30

راننده تانک

22

استوار 2

شاهپور مصطفيزاده

23/30/32

راننده تانک

21

استوار 2

الیاس مهربانكار

23/30/32

راننده تانک

29

استوار 2

هدایتاهلل رحمتي

23/30/32

راننده تانک

22

گروهبان
3
گروهبان

نقي ملكي

23/30/37

جواد طاهرخاني

23/30/37

فرمانده گروه خمپاره
اندازتانک
توپچي

27

3
گروهبان
3
گروهبان

محمد خاکپور

23/30/37

راننده خودرو سنگین

نوروزعلي پورنظری

23/30/37

23

3
گروهبان
3
گروهبان

غالمرضا طوانجي

23/30/39

راننده خودرو مخصوص
مهماني
تانک
راننده

عبدالحسین صالحي

23/30/39

راننده نفربر

03

3
گروهبان
3
گروهبان

علي اوسط جوادی

23/30/39

فرمانده رسد دیدهور

غالمرضا کدخدایي

23/30/37

مأمور به تیپ 3

01

3
گروهبان
2
کارمند

فریدون اشرفي

23/30/30

محمد منخجری

23/30/39

جمعي لشگر  23مأمور
کارمندتیپ
به
فني 3لشكر

02

کارمند

بیوک کرم ممقاني

23/30/37

بهیار بیمارستان 227

00

ستوان 2

کیخسرو کیخسروی

23/30/30

مأمور از یگان دیگر

07

ستوان 2

عباس جباری

23/30/30

09

ستوان 2

اکبر آرامي

23/30/39

20
29
00
02
09
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ردیف

درجه

نام و شهرت

تاریخ شهات

03

ستوان 2

سعید آرامین

23/30/37

70

ستوان 2

حسن صحرایي

23/30/30

73

گروهبان
3
گروهبان

اکبر توپا

23/30/30

جواد اردستاني

23/30/39

71

2
گروهبان
2
گروهبان

علي صراف زاده

23/30/37

محمد تقي ابراهیمي

23/30/39

72

2
گروهبان
2
گروهبان

محمد علي قاسمي

23/30/33

سید محمد میر سیدی

23/30/39

77

2
گروهبان
1
سرباز

پرویز زحمتكش

23/30/30

نارنجک انداز

عبداهلل بشارتیان

23/30/37

فشنگگذار تانک

73

سرباز

حبیباهلل رزالنسری

23/30/32

فشنگگذار تانک

90

سرباز

علیرضا شالبافیان

23/30/32

فشنگگذار تانک

93

سرباز

مسعود سپهدار

23/30/32

فشنگگذار تانک

92

سرباز

علياصغر رسولي

23/30/32

فشنگگذار تانک

91

سرباز

قدرتاهلل رستگار ثاني

23/30/32

خدمه تانک گروهان

99

سرباز

صبرعلي جلیل گشایش

23/30/32

خدمه تانک گروهان

92

سرباز

عبدالرضا ترک

23/30/32

خدمه تانک گروهان

90

سرباز

یداهلل هوشمند

23/30/37

خدمه تانک گروهان

97

سریاز

رحم خدا محمدی

23/30/37

خدمه تانک گروهان

99

سرباز

عباس پودینه

23/30/39

خدمه تانک گروهان

93

سرباز

محمدرضا محمدی

23/30/30

خدمه تانک گروهان

30

سرباز

انشاءاهلل عیسي وند

23/30/30

خدمه تانک گروهان

33

سرباز

رحیم رشیدی

23/30/30

خدمه خمپارهانداز

72
79
70
79

شغل در زمان عملیات

توپچي تانک گروهان

پیوست  :2گزیدههای از 937/ ...

ردیف

درجه

نام و شهرت

تاریخ شهات

شغل در زمان عملیات

32

سرباز

حسین رحماني

23/30/30

خدمه خمپارهانداز

31

سرباز

ابوالفضل جواهری

23/30/30

خدمه خمپارهانداز

39

سرباز

صفرعلي پاپي

23/30/30

خدمه خمپارهانداز

32

سرباز

حسن جان امیني

23/30/30

خدمه خمپارهانداز

30

سرباز

میرطاهر اخالقي

23/30/30

فشنگگذار تانک

37

سرباز

سبزمراد مطلبي

23/30/32

فشنگگذار تانک

39

سرباز

غالمحسین اسالمي

23/30/30

فشنگگذار تانک

33

سرباز

داود کشتكار

23/30/32

فشنگگذار تانک

300

سرباز

علیرضا کوهي دهكردی

23/30/32

فشنگگذار تانک

303

سرباز

مرادعلي کریمپور

23/30/32

دیدهبان (دیدهور)

302

سرباز

مهدی ترابي

23/30/39

دیدهبان (دیدهور)

301

سرباز

حبیباهلل کریمیان

23/30/39

دیدهبان (دیدهور)

309

سرباز

غضنفر نفری

23/30/39

دیدهبان (دیدهور)

302

سرباز

پرویز وزیریان

23/30/22

دیدهبان (دیدهور)

300

سرباز

عليسعید بیگلر

23/30/21

مهمات بیار تانک

307

سرباز

یوسف عسگردون

23/30/29

مهمات بیار تانک

309

سرباز

قربانعلي عسگری

23/30/29

مهمات بیارتانک

303

سرباز

رضا حسیني

23/30/29

مهمات بیار تانک

330

سرباز

محمدرضا جعفری

23/30/39

مهمات بیار تانک

333

سرباز

عبدالرحمان آدمي

23/30/27

دیدهبان (دیدهور)

332

سرباز

علي صفارودکیاني

23/30/33

دیدهبان (دیدهور)

331

سرباز

محمدرضا نادرالوجود

23/30/39

خدمه تانک

339

سرباز

برزو میرزاجاني

23/30/39

مهمات بیار تانک
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ردیف

درجه

نام و شهرت

تاریخ شهات

شغل در زمان عملیات

332

سرباز

330

سرباز

سیدمحمد حسین
میرجعفری
میرمرادی
سید صفتاهلل

23/30/39

مهمات بیار تانک

23/30/39

مهمات بیار تانک

337

سرباز

عبداهلل مال اصغری

23/30/37

مهمات بیار تانک

339

سرباز

محمد هادی قمیان

23/30/39

فشنگگذار تانک

333

سرباز

ابراهیم غالمي پیوند

23/30/39

فشنگگذار تانک

320

سرباز

ولياهلل عبدالهي پور

23/30/37

فشنگگذار تانک

323

سرباز

فرهاد علیپور

23/30/39

فشنگگذار تانک

322

سرباز

مسعود شرفي پور

23/30/39

فشنگگذار تانک

321

سرباز

بهزاد سراب خشكه

23/30/39

فشنگگذار تانک

329

سرباز

احمد خوش منظر

23/30/39

فشنگگذار تانک

322

سرباز

علیرضا خلیلي

23/30/39

فشنگگذار تانک

320

سرباز

نصرتاله جلیلي دانالو

23/30/39

فشنگگذار تانک

327

سرباز

محمد ثقفي

23/30/39

فشنگگذار تانک

329

سرباز

جواد اسالمي

23/30/39

فشنگگذار تانک

323

سرباز

رضا ابراهیمي ولدان

23/30/39

فشنگگذار تانک

310

سرباز

نوروزعلي امیری

23/30/39

دیدهبان (دیدهور)

313

سرباز

عباس اکبریان

23/30/39

دیدهبان (دیدهور)

312

سرباز

احمد معصومي

23/30/39

دیدهبان (دیدهور)

311

سرباز

قاسم خواجه زاده

23/30/37

خدمه تانک

319

سرباز

احمد حاجيوند

23/30/32

خدمه تانک

312

سرباز

ابراهیم حاجيپور

23/30/37

خدمه تانک

310

سرباز

فخراله بابایي نیشایي

23/30/32

خدمه تانک

317

سرباز

حسنعلي اسماعیلي

23/30/37

خدمه تانک

پیوست  :2گزیدههای از 933/ ...

ردیف

درجه

نام و شهرت

تاریخ شهات

شغل در زمان عملیات

319

سرباز

محسن امامیان

23/30/37

خدمه تانک

313

سرباز

علي اکبر اردستاني

23/30/39

دیدهبان (دیدهور)

390

سرباز

احمد افشار

23/30/37

دیدهبان (دیدهور)

393

سرباز

ولياله نیازی

23/30/30

دیدهبان (دیدهور)

392

سرباز

علي آرایي

23/30/39

دیدهبان (دیدهور)
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پیوست :1
خاطرات سرتیپ 2زرهی ستاد محمود فردوسی
فرمانده گروه رزمی  221تانك در عملیات نصر

4

روز شیرین

شب  32دیماه همه کامالً آماده بودند .نزدیكيهای سحر ،زمان تک از طرف تیپ به
من ابالغ شد« .ساعت  0صبح  »23/30/32به فرماندهان گفتم آماده باشند .تا ساعت  7صبح
خبری نشد .در همین موقع پیامي از تیپ  3آمد« :زمان تک ساعت  30:10روز 23/30/32
ساعت  .»09:00حدود  320نفر از نیروهای مردمي به یگان آمدند و گفتند ميخواهند در
حمله شرکت کنند .آنها هیچ تجهیزاتي نداشتند .گفتم« :جنگ ما جنگ زرهي تانک با
تانک است و شما نمي توانید پای پیاده همگام با تانک حرکت کنید .آن هم بدون سازمان
رزم»2.
فرماندهشان گفت« :خب! بگذارید افراد ما روی تانک بایستند»
گفتم « :ایستادن روی تانک در شرایط تک خودکشي است .هم دید خدمه تانک را
ميگیرد و هم ممكن است در حرکتهای ناگهاني و چپ و راست شدن تانک ،افراد بیفتند و
زیر شني تانک بروند».
گفت« :پس قبول نميکنید؟»
گفتم « :من مسئول جان تک تک افراد این گردانم؛ از سرباز گرفته تا افسر و درجهدار.
درباره جوانان غیوری مثل شما که داوطلبانه آمدهاید ،مسئولیت سنگینتر است و ابداً وجدانم
قبول نميکند».
آنها پس از شنیدن حرفهای من از محل تجمع گردان خارج شدند.

 . 3برداشت از کتاب «مأموریت در ساحل نیسان» ،به قلم سعید عالمیان ،شامل خاطرات سرتیپ 2فردوسي ،انتشارات
صریر ،تهران.3192 ،
 . 2فقط  2ساعت تا آغاز حمله باقي مانده بود و فرصت هیچگونه سازماندهي و تجهیز و آموزش و توجیه آنها نبود.

923
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طبق دستور فرماندهي از ساعت  09:10تا  30:22سكوت رادیویي برقرار شد و همه به
گوش بودند .عقربه ساعت که به  30:10رسید ،سكوت شكسته شد و صدای بيسیم درآمد و
آغاز عملیات نصر را اعالم کرد .صدای من بلند شد« :به یاری خدا همه واحدها به سوی
هدف به پیش!» .تانکها غریدند و به سرعت به سمت دشمن حرکت کردند.
ساعت  30:92تیپ  1اعالم کرد:
«با دشمن درگیر شدهایم .فشار زیادی روی واحدهای ماست!»
با شنیدن این پیام سرعت حرکتمان را زیاد کردیم 30 .دقیقه نگذشته بود که از پشت
دشمن سردرآوردیم .فرمان آتش دادم و گفتم :بي وقفه شلیک کنید .تانکها یک لحظه آرام
نبودند .ميغریدند و ميکوبیدند .من داخل یكي از تانکها بودم و از آنجا دائم با فرماندهان
گروهانها تماس ميگرفتم .از آنها ميخواستم ثانیهای از شلیک کردن غافل نشوند .دهانم
کف کرده بود.
در همین موقع تیپ  1اعالم کرد فشار قطع شده و تانکهای دشمن زمینگیر شدهاند.
دشمن افتاده بود وسط .از یک طرف تیپ  1و از پشت سر تیپ  .3جهنمي برپا شده بود .از
تانکهایشان آتش و دود به هوا ميرفت.
بعد از  20دقیقه ،عراقيها را ميدیدم که از تانکها و نفربرها پیاده شده و پارچههای
سفید به دست گرفتهاند .بالفاصله بيسیم زدم دژبان و ترابری لشكر آمدند  920اسیر را
تخلیه کردند .در میان اسرا تعدادی هم مجروح بودند که به واحد بهداری فرستاده شدند.
کشتههای دشمن به  3000نفر ميرسید .بیشتر از  90دستگاه تانکشان کامالً سوخته و
منهدم شده بود.

3

یک ساعت از ظهر گذشته بود .به فرماندهان گروهانها گفتم :سریعاً آمار مجروحین و
شهدا را بدهید .فرماندهان گفتند :به لطف خدا همه سالماند!

 . 3درباره آمار تلفات دشمن در عملیات نصر در کتاب اطلس نبردهای ماندگار نزاجا آمده است:
«دشمن بیش از  3000کشته و مجروح و بیش از  900اسیر داد 92 .دستگاه تانک 20 ،دستگاه خودرو 32 ،دستگاه
موشکانداز و  30دستگاه نفربر به همراه  1فروند بالگرد منهدم گردید و تعدادی تانک و نفربر نیز به غنیمت درآمد.

پیوست  :1خاطرت سرتیپ  2محمود فردوسي 921/ ...

ساعت  39:10فرمانده لشكر  -جناب سرهنگ لطفي -به منطقه آمد و تبریک گفت و
آمار تلفات یگان را خواست .گفتم به حمداهلل همگي سالماند و هیچ وسیلهای آسیب ندید.
ساعت  39:92به فرماندهان گروهانها و ارکان گردان دستور دادم سریعاً تانکها و
نفربرها را سوختگیری کنید .گلولههای تانک و بقیه مهمات را تأمین کنید و سرویس و
نگهداری و هر اقداماتي که ميدانید انجام دهید.
ساعت  32:32فرماندهان گردان برای شرکت در شور ستادی تیپ احضار شدند .فرمانده
تیپ تک تک ما را در آغوش گرفت و تبریک گفت .خبر داد که حضرت امام (ره) برای این
پیروزی پیامي دادهاند که در رادیو و تلویزیون چند بار پخش شده است .از شنیدن این خبر
چشم ها درخشید و باراني شد .انگار دوباره جان گرفته بودیم .پس از  302روز حمله
ناجوانمردانه عراق و شكست پشت شكست ،حاال این دشمن بود که مزه شكست را
ميچشید...
ساعت  21:10بود که ستوان قریشي افسر پست شنود سراسیمه آمد و گفت« :جناب
سرگرد! خبرهایي است .اآلن  1یگان عمده عراق زیر نظر یک قرارگاه دارند با هم مبادله
اطالعات ميکنند .قرارگاه دشمن دارد آنها را برای حمله هماهنگ ميکند».
قریشي افسر با تجربه و قابلي بود .زبان عربي را کامل ميدانست و دورههای اطالعاتي را
گذرانده بود.
گفتم« :باز هم شنود کن ببین چه خبر است؟»
رفت و چند دقیقه بعد آمد.
گفت« :به احتمال زیاد آن  1یگان 1 ،لشكر است که تحت امر قرارگاه یک سپاهاند»
گفتم« :توانستي سمت حرکتشان را تشخیص بدهي؟»
گفت« :سمت حرکتشان از منطقه خرمشهر ،جفیر و طالئیه است و هر چه ميگذرد
کلماتشان بهتر به گوش ميرسد».
گفتم« :یعني آنها دارند به طرف ما ميآیند؟!»
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گفت« :یقیناً حرکت آنها به سمت ماست و با سرعت هم ميآیند»
سریع ستاد تیپ را در جریان این شنود قرار دادم .همه فرماندهان و مسئوالن گردان را
جمع کردم و از آنها خواستم برای پدافند در برابر پاتک دشمن آماده باشند .ميدانستم روز
سختي را در پیش خواهیم داشت .ایستادن  2تیپ در برابر  1لشكر کار بسیار دشواری است.
طبق اصول جنگ ،برای حمله گسترده چنانچه نیروی تکور  2برابر نیروی پدافند کننده
باشد ،کافي است و حاال ارتش عراق با  9/2برابر ما پاتک را شروع ميکرد.
روز تلخ و روزهاي پس از آن
سحرگاه روز  23/30/30بین یگانهای دشمن سكوت رادیویي برقرار شد .دستور دادم
سریعاً بلدوزرها بیایند و خاکریزهایي را به صورت قوسي برای تانکها آماده کنند .یكي از
بلدوزرها را گفتم بیاید و یک سنگر خاکریز به شكل نعل درست کند تا به عنوان پاسگاه
فرماندهي گردان آماده شود.
ساعت  02:00پس از نماز صبح ،سوار موتور شدم و جلو رفتم تا وضعیت دشمن را
ارزیابي کنم .بعد از یک کیلومتر نفرات پیاده دشمن را دیدم که به حالت نیمدایره در اطراف
ما مستقر شدهاند .فاصله خط آنها تا ما کمتر از  1کیلومتر بود.
هوا روشن شده بود .اما هنوز سكوت رادیویي دشمن پابرجا بود .به همراه معاون گردان،
رئیس رکن  ،2رئیس رکن  ، 1افسر مخابرات و افسر توپخانه در خاکریز فرماندهي مستقر
شدیم.... .
ساعت  09:00آتش تهیه دشمن شروع شد 32 .دقیقه به شدت آتش ریختند .بعد دیدم
نفراتي از آنها ساک به دست جلو ميآیند .این ساکها  70سانتیمتر طول 20 ،سانتیمتر
عرض و  22سانتیمتر ارتفاع داشت .درون این ساکها موشکهای ضد تانک قرار داشت که
توسط کنترل سیمي هدایت ميشد.
آتش تهیه دشمن که قطع شد ،تیراندازی غیر مستقیم و منحني بر روی ما لحظه به
لحظه زیاد ميشد... .

پیوست  :1خاطرت سرتیپ  2محمود فردوسي 922/ ...

از ساعت  32:00تا  39:00دشمن دیوانهوار آتش ميریخت .گلولهها از همه طرف
ميآمد و معلوم بود هر  1لشكر عراق از همه محورها بدون شكاف ،خیال محاصره کردن ما را
دارند .اما آتش به موقع و پایدار بچههای ما ،پیشروی آنها را کند کرده بود .ما با جنگ
نابرابری روبهرو بودیم و حجم آتش آنها بسیار بیشتر بود؛  1لشكر در برابر  2تیپ!
تیپ  1در سمت چپ و تیپ  3در سمت راست مستقر بودند .در تیپ  3از سمت چپ
به ترتیب گروه رزمي  220تانک ،گردان  392و گردان  203قرار داشتند .یعني ما درست
وسط خط پدافند بودیم.
واحد بهداری پیام داد آمبوالنسها جوابگوی تعداد مجروحین نیستند .تقاضا کردند
مجروحین را با نفربر بفرستند .گفتم« :به هیچ وجه اجازه چنین کاری را ندارید ».و بالفاصله
دستور دادم جیپ ویژه فرماندهي گردان به کمک واحد بهداری برود و مجروحین را به عقب
حمل کند .این تصمیم برای این بود که ميترسیدم اگر یک نفربر شنيدار به هر علتي به
طرف عقب حرکت کند ،اطرافیان تصور ميکنند واحد دارد عقبنشیني ميکند .در این حال
همه پشت سرش راه مي افتند و ممكن است کنترل از دست فرمانده خارج شود .این موضوع
را با تیپ هم در میان گذاشتم تا مبادا واحد دیگری این کار را بكند.
چیزی از این ماجرا نگذشته بود که خبر شهادت ستوان یكم نصرتي 3را آوردند .صحنه
دلخراشي بود .شني تانک ،او را از کمر دو نیم کرده و چشمانش از حدقه بیرون آمده بود.
شهید نصرتي  20ساله از اهالي مازندران بود .متدین ،اما اهل ظاهرسازی نبود .افسر شجاع،
جسور و پر تحرک بود .گروهان  370با مدیریت قوی او ،یک واحد رزمي با توان بسیار عالي
شناخته شده بود... .
یگانها دائم از آتش سنگین دشمن مينالیدند و اعالم ميکردند دیگر تاب مقاومت
ندارند.

 . 3سروان شهید محمود نصرتي راد ،یک سال پس از انقالب از ارتش اخراج شد .با شروع جنگ به پادگان آمد و تقاضای
خدمت در ارتش کرد .او به سمت فرماندهي گروهان پیاده  370تحت امر گردان  220تانک منصوب شد.
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ساعت  ،39:10قرارگاه مقدم نزاجا مجوز عقبنشیني را به لشكر داد و در پي آن،
فرماندهي تیپ  3و  1هم به یگانهای تحت امر خود ،این دستور را ابالغ کرد.
یگانهای همجوار کمکم عقب نشستند .ما هنوز ایستاده بودیم .تانکهایمان را به حالت
قوسي و با زاویه  92درجه هدایت کرده بودم که مدام تیراندازی ميکردند .واحدهای کناری
ما که عقب نشستند ،دشمن ما را مثل چنكگ در میان گرفته بود.
سرهنگ رادفر پیام داد« :فردوسي ،اگر تا چند دقیقه دیگر عقب نیایي ،کامالً محاصره
شدهای»
ميدانستم داریم محاصره مي شویم؛ چون فشار دشمن در سمت راست که گروهان سوم
بود ،خیلي بیشتر از سمت چپ بود .حجم آتش از جلو و پهلوی راست ما هر لحظه بیشتر
ميشد.
سرهنگ رادفر دوباره روی بيسیم آمد .گفت« :فردوسي چه ميکني؟ بیا عقب ،االن
همهتان اسیر ميشوید!»
بغضم ترکید .سخت گریه کردم و گفتم« :چطور عقب بیایم؟ من اینجا شهید دادم،
زخمي دادم .ميخواهم با آنها باشم!»
گفت« :فردوسي ،خودت را کنترل کن .اگر فقط جان خودت بود ،اختیار خودت را
داشتي .حاال باید به فكر افرادت باشي».
او درست ميگفت .باید به احساسم غلبه ميکردم .با فرماندهان گروهانها تماس گرفتم
و دستور عقبنشیني دادم .گفتم در کرخه کور و مواضع توپخانه قبلي دشمن مستقر شوید.
در آخرین لحظه به همراه افسراني که داخل خاکریز فرماندهي بودیم ،سوار جیپ شدیم
و حدود  100متر عقب آمدیم .آنجا پلي بود به نام فردوس  .پیاده شدیم .بچههای مهندسي
لشكر مشغول مین گذاری روی پل بودند .با کمک آنها خودرو را عبور دادیم .من آخرین نفری
بودم که از میان مینها گذشتم .به مواضع توپخانه قبلي دشمن آمدم .تانکها آنجا جمع
شده بودند .سریع آنها را مستقر کردم و دستور دادم به سمت دشمن تیراندازی کنند.

پیوست  :1خاطرت سرتیپ  2محمود فردوسي 927/ ...

پس از چند ساعت مبادله آتش ،باالخره این روز سخت طوالني از نفس افتاد .شب از راه
رسید و دشمن به حمله خود ادامه داد ...
ساعت  02:00نیمه شب  23/30/37شروع به پخش صدا کردیم .به راننده وانت گفتم
در طول خط آهسته حرکت کند .صدای تانک در منطقه پیچیده بود .گویي دهها تانک دارند
برای ما از راه ميرسند .تصور دشمن حتماً همین بود .چون تا ساعت  33:00صبح فردا هیچ
حرکتي انجام نداد .در این موقع یک هواپیمای عراقي باالی سرمان آمد و برای بمباران
شیرجه زد .یكي از سربازانمان در حال حرکت بود؛ ارتفاع هواپیما آنقدر پایین بود که موج
آن سر او را از بدن جدا کرد .این حادثه آنچنان سریع اتفاق افتاد که پیكر بي سر او حدود
 30قدم دوید .هواپیما در عمق یگان ما اوج گرفت و در ارتفاع باال برگشت .هواپیما،
هواپیمای شناسایي بود .حاال وضعیت و استعداد ما برای آنها مشخص ميشد.
گروهي را برای شناسایي خط دشمن اعزام کردم .آمدند و گفتند قوای دشمن در زمین
باز مستقر شده و به شدت آسیبپذیر است .خودم را به ستاد تیپ رساندم .از اعزام نیروی
کمكي سؤال کردم و اینكه اآلن بهترین فرصت برای ضربه زدن به دشمن است .گفتند هنوز
هیچ نیروی کمكي برای لشكر  30اعزام نشده .با دلي پر از غصه و حسرت به گردان برگشتم.
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خورشید روز هفدهم رو به غروب بود .بار دیگر  1تیم شناسایي برای پي بردن به
حرکات دشمن فرستادم .پس از  2ساعت از مأموریت برگشتند .گزارش آنها از استقرار
تانکها در جلوی این واحدها و تفكیک و آرایش قوسي یگانها به سمت نیروهای ما ،حكایت
از این ميکرد که دشمن به زودی پاتک خود را ادامه خواهد داد.
شب مثل آوار بر وجودم سنگیني ميکرد .فقط نماز و خلوتي با خداوند ميتوانست
سبكم کند... .

 . 3حسرتي که هنوز با من است و در اینجا گفتني نیست .آرزو ميکنم روزی به عنوان تجربیات جنگي و مباحث
آموزشي در اختیار ارتش قرار گیرد.
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روز هجدهم دیماه هنوز روشنایياش را نیاورده بود .در گرگ و میش هوا ،پای پیاده
راه افتادم .تا آنجا که ميشد با احتیاط جلو رفتم .تا جایي که تانکها و نفرات دشمن را با
دوربین به خوبي ميدیدم .حرکتهایشان داد ميزد که آماده حملهاند.
ساعت  ،09:00توپخانه و خمپارهاندازهای دشمن شروع کردند .اما این بار ما داخل
کرخه کور در مواضع بهتری قرار داشتیم .کرخه کور در آن موقع سال ،خشک بود و بهترین
موقعیت را برای پدافند داشت .نزدیک  1ساعت کوبیدند و کوبیدیم .عراقيها نزدیکتر آمدند.
حاال ما در دام موشکهای ضد تانک روسي یا همان موشکهای چمداني بودیم.
تیرانداز ،موشک و دستگاه پرتاب کننده را مثل یک چمدان حمل ميکرد ،در مكان مورد نظر
ميگذاشت و خود ميتوانست تا  22متر فاصله گرفته و به وسیله یک رشته سیم موشک را
کنترل کند.
استوار صدر ذاکری مسئول آشپزخانه گردان بود .از او خواسته بودم غذای گرم به خط
برساند .ساعت یک بعدازظهر ،کامیون غذا رسید .غذا ،برنج و خورشت به صورت استانبولي
بود .بعد از توزیع غذا ،نزد من آمد و گفت« :شما ظرف ندارید ،بگذارید بروم ظرفي پیدا
کنم ».داخل کامیون ،تكه های مقوا بود .گفتم روی یكي از آن مقواها بریز .گفت :اینها
گریسياند! گفتم حاال وقت این حرفها نیست.
ساعت  32:00دسته بهداری خبر داد مجروح زیاد شده ،برای تأمین آمبوالنس چه کار
کنیم؟ به استوار صدر ذاکری دستور دادم ظرفها را کنار بگذارد و با کامیون غذا به کمک
حمل مجروح برود .به او گفتم :هیچکس جز مجروح ،حق سوار شدن ندارد!
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ساعت  39:10بعدازظهر تانک ستوان فرید آریا مورد اصابت موشک قرار گرفت .او در
برجک فرماندهي تانک بود .لباسهایش غرق در آتش شد .با همان حالت بیرون آمد و به
طرف گودال آبي که در نزدیكي بود دوید خود را داخل آن انداخت.

2

 .3دیده بودم بعضي ها به هوای حمل مجروح یا شهید ،از معرکه فرار ميکردند.
 .2سروان شهید آریا فربد  33روز بعد بر اثر شدت جراحت حادثه  ،23/33/37در بیمارستان تهران به شهادت رسید.

پیوست  :1خاطرت سرتیپ  2محمود فردوسي 923/ ...

درگیری همچنان ادامه داشت .در طول خط آرام نداشتم .بچهها که مرا ميدیدند،
بيوقفه شلیک ميکردند .لوله خمپارهانداز را ميدیدم که از فرط شلیک یک سوم آن ذوب
شده بود .آنها فرماندهشان را در کنار خود ميدیدند و قوت قلب ميگرفتند.

3

ساعت  30:10بعدازظهر منطقه در دود و آتش فرو رفته بود .انفجار پشت انفجار ،شلیک
پشت شلیک ،اما نابرابر؛ تیپ در برابر لشكر.
پس کو نیروی کمكي؟ سؤالي بود که دایم از ستاد تیپ ميپرسیدم .اما ولعي برای
شنیدن پاسخ نداشتم .چون پاسخ آن را از قبل ميدانستم؛ کمكي در کار نبود... .
باالخره روز  23/30/39به پایان رسید .در این روز آمار شهدای ما نسبت به یگانهای
دیگر بسیار پایین بود... 2.
ساعت  02:00روز  23/30/33بعد از نماز صبح ،از جاده اهواز – سوسنگرد حدود 1
کیلومتر به سمت کرخه کور رفتم .خبری از دشمن نبود .فوراً نتیجه شناسایي را به فرمانده
تیپ گزارش دادم .ایشان را توجیه کردم ،به هر طریقي حداقل  1کیلومتر جلو برویم .اگر جا
بمانیم ،نقطه نشاني دشمن خواهیم شد و همه ما را از بین خواهد برد... .
حاال خط دفاعي ما خاکریزی به طول  1کیلومتر و ارتفاع حدود  1متر بود .این یكي از
اولین خاکریزهای ابتدای جنگ بود .تانک ها و نفربرها پشت خاکریز مستقر شده و سنگرهای
خود را آماده کردند .در وسط خط محلي برای پاسگاه فرماندهي گردان تعیین کردم .تكلیف
سنگر فرماندهان هم معلوم بود که نميتوانستند عقبتر از فرمانده گردان باشد... .
ساعت  30:00صبح روز  23/30/20دیدبانان از شروع تک دشمن خبر دادند .دوربین را
گرفتم 30 .دستگاه تانک عراقي به صورت خطي به سمت ما در حرکت بودند .دستور دادم:
 .3طبق اصول کار کالسیک جایگاه فرمانده گردان  1کیلومتر پشت خط مقدم است و فرماندهان گروهانها نیز به همین
نسبت قرار مي گیرند .اما در این جنگ عمالً ثابت شد وقتي فرمانده گردان در خط باشد ،بالطبع فرماندهان گروهانها و
عناصر ستاد هم در خط خواهند بود و با حضور مسئوالن اصلي در خط آمادگي رزمي به طور غیرقابل توصیفي باال
ميرود .گردان ما در تمام درگیریها اسیر نداد که این هم از نتایج حضور فرماندهان در خط بود.
 . 2علت پایین بودن تلفات این بود که رزمندگان گردان با برنامه دقیق ميجنگیدند ،محل و نحوه استقرارشان مناسب
بود و در عقبنشیني پشت نميکردند .بلكه ميجنگیدند و عقب مينشستند .وگرنه تلفات زیادی ميدادند.
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«همه نفرات پشت خاکریز قرار بگیرید و آماده باشید .تا من دستور تیراندازی ندادم،
هیچکس تیراندازی نكند».
تانکهای دشمن که به تیررس تانکهای ما رسید ،به استوار غالم بیگي گفتم« :سومین
تانک از سمت راست را بزن».
اولین گلوله غالم بیگي تانک عراقي را غرق آتش کرد .واقعاً تیرانداز قابلي بود .بالفاصله
گفتم« :حاال روی تانک هفتم نشانهروی کن».

3

با فرمان آتش ،دومین تانک دشمن را هم زد .تانکهای دیگر که سرنوشت آن  2تانک
را دیدند ،معطل نكردند و با سرعت از معرکه فرار کردند.
ساعت 33:10صبح یک پیک با موتور نزد من آمد و گفت« :دکتر چمران به شما سالم
رسانده و تشكر کردند و گفتند :چه کمكي از ما برميآید برای شما انجام دهیم؟»
گفتم« :از لطف و محبت ایشان تشكر ميکنم .سالم بنده را خدمتشان برسانید .ما نیاز
به نیروی رزمنده داریم».
هنوز یک ساعت نگذشته بود که برادراني از گروه جنگهای نامنظم ،گروه دکتر هادوی
و فدائیان اسالم خودشان را به من معرفي کردند».
گروهي نیز مسلح و با تجهیزات با معرفي نامه روحانیت مبارز آمدند .مجموع این
برادران  20نفر ميشدند که در خط پدافندی مستقر شدند.
فردا و پس فردای آن روز خطوط جبهه در آرامش به سر ميبرد 2 .طرف مشغول
تحكیم مواضع خود بودند .در این  2روز خط دفاعي در پشت خاکریزها کامل شد .دستههای
خمپاره انداز و سپس توپخانه لشكر در منطقه مستقر شده .پاسگاه فرمانده تیپ هم آمد جاده
اهواز  -سوسنگرد ،توی یک کانال آبرو؛ این کانال به عرض  1متر زیر جاده بود.
ساعت  33:00روز  ،23/30/21دشمن از سمت چپ خط پدافندی  2موشک به طرف
یكي از تانک های ما پرتاب کرد .فوراً با آن تانک دستور دادم تغییر مكان داده و طوری قرار
 . 3بر اساس دانستههایم ،دستههای تانک عراقي  1تایي بود .چون تعداد تانک دشمن زوج بود .احتمال دادم فرمانده
گروهان هم داخل یكي از از تانک ها باشد .معموالً فرمانده در تانک سوم یا هفتم مستقر ميشود.

پیوست  :1خاطرت سرتیپ  2محمود فردوسي 913/ ...

گیرد که از پهلو مورد اصابت موشک قرار نگیرد .یک کاله آهني را روی چوب و باالی خاکریز
حرکت دادم .یک گلوله سب ک به کاله آهني خورد و سمت تیراندازی برایم روشن شد.
تیراندازان در منتهي الیه سمت چپ ما بودند.
سریع به قرارگاه تیپ رفتم و تقاضای یک لودر کردم .سرهنگ جمشیدی به گروهان
مهندسي دستور داد یک لودر در اختیارم بگذارد .سروان عابدیني فرمانده گروهان مهندس،
افسر شجاع و مدیری بود .چند نفر را صدا کرد و گفت« :چه کسي حاضر است با لودر برود
جلو؟» یک گروهبان وظیفه داوطلب شد و لودر را روشن کرد .من هم کنار دستش راه
افتادیم .کنار خاکریز رسیدیم .اولین کپه خاک را برداشت و پای خاکریز سمت چپ ریخت تا
آن موضع را پر کند .وقتي عقب آمد تا کپه دوم را بردارد ،گفت« :جناب سرگرد ،دیگر
نميترسم .اگر پایین بروید راحتتر کار ميکنم ».پایین آمدم.
بیل دوم را بلند کرد و پای خاکریز ریخت .هنگام برگشت به عقب موشكي به وسط لودر
خورد .لودر متالشي شد و تكههای آن به اطراف افتاد و بدن راننده عزیزمان  2نیم شد!
دیدن این صحنه طاقتم را برد .گریه امانم را برید .انگار آواری روی سرم ریخت .در
همان حال رو به آسمان کردم و گفتم« :خدایا ،این چه سرنوشتي است برایم مقدر
فرمودهای؟ این عزیز ،مهمان و امانت نزد ما بود .به فرماندهاش چه بگویم؟ چطور جواب پدر و
مادرش را بدهم؟ خدایا تو شاهدی که او برای جانپناه دیگران جانش را تقدیم کرد .از تو
ميخواهم او را در بهترین جای بهشت قرار دهي!» ...
براي مطالعه كامل خاطرات ،لطفاً به كتاب «مأموریت در ساحل نیسان» مراجعه شود.
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پیوست :1
خاطرات سرتیپ 2زرهی ستاد امراهلل نوجوان
فرمانده گروهان یكم گردان  421در عملیات نصر

4

عملیات آفندي نصر(هویزه)

یک هفته پس از ورود ما به هویزه که استقرار یگانها کامالً تكمیل نشده بود به گردان
ابالغ شد فردا بایستي به جلو برویم .البته روز قبل که ما در حال شناسائي بودیم ،اولین
هليکوپتر دشمن را که به سمت ما تیر اندازی نمود رؤیت کردیم .مسئله را به خوبي درک
نميکردیم و نميدانستیم که «جلو برویم» یعني چه؟ و منظور چیست؟ به هر حال  1ساعت
قبل از شروع تک متوجه شدیم که گروهان یكم در داخل گردان  392ميبایست یک تک
هماهنگ شده انجام دهد و درست نیم ساعت قبل از شروع عملیات یعني ساعت3:10
مورخه  23/30/32دستور عملیاتي گردان توسط رئیس رکن سوم گردان ( 392سرگرد
فكور )2ابالغ شد .در دستور عملیاتي لشكر این عملیات به نام نصر بود.
یكي از معایب عمده عملیات مذکور این بود که فرماندههان گروهان به طور کامل و
مشروح از چگونگي تک اطالع نداشتند.
تک هماهنگ شده تیپ  3زرهي قزوین با  2گروه رزمي 1در خط (گروه رزمي 203
تانک سمت راست و گروه رزمي  392سمت چپ) و گروه رزمي  220به عنوان احتیاط در
ساعت  30صبح مورخه  23/30/32آغاز گردید.

 . 3برداشت از کتاب «از هویزه تا آتشبس» ،به قلم سرتیپ  2امراهلل نوجوان ،هیئت معارف جنگ ،انتشارات ایران سبز،
تهران.3199 ،
 .2سرگرد فكور مدتي فرمانده گردان  392پیاده مكانیزه و بعدها با درجه سرهنگي بازنشسته شد.
 .1چنانچه به یک گردان تانک یک گروهان پیاده مكانیزه و یا به یک گردان پیاده یک گروهان تانک اختصاص یابد آنها
به صورت گروه رزمي نامیده ميشود(.نشریه دوره عالي زرهي).
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آتش تهیه 3یگانهای خودی به شدت مواضع دشمن را زیر آتش گرفته و یگان ها با یک
نظم و انضباط خاص و دقیق به طرف دشمن پیشرویكردند .البته فراموش کردم که در
نوشتارم ذکر کنم شب تک ،فرمانده تیپ سرهنگ جمشیدی در حال بررسي و شناسائي از
منطقه ،زمین خورده و به علت برخورد سرش به نفربر مجروح و به بیمارستان اعزام شده بود.
بنابراین در روز تک نتوانست شرکت نماید.
تانکهای ما با قدرت و شدت تمام به سمت تانکهای دشمن تیراندازی کرده و آنها را
مورد هدف قرار ميدادند .در یک لحظه یكي از نفربرهای دسته پیاده که به گروهان ما مأمور
بود مورد اصابت گلوله تانک دشمن واقع و آتش گرفت و تعدادی مجروح و شهید شدند.
هواپیماهای خودی مناطق دشمن را بمباران ميکردند .شبكه بيسیم گروهان و گردان
بسیار شلوغ و بي نظم بود .ارتباط تعدادی از تانکها قطع شده و در اثر فریاد برای ارسال و
دریافت پیام در شبكه بي سیم ،صدایم کامالً گرفته بود .به یاری خداوند هدف اولیه در ساعت
 32کامالً تصرف و نیروهای زیادی از دشمن کشته و بیش از 900نفر از نیروهای دشمن
توسط یگانهای لشكر  30اسیر گردیدند .دشمن کامالً غافلگیر شده و تجهیزات ،ادوات زرهي،
و توپخانه زیادی را در منطقه به جا گذاشته و فرار کرده بود .خوشحالي زایدالوصفي
حكمفرما گردیده بود زیرا از ابتدای حمله دشمن به خاک ج.ا.ا این عظیمترین پیروزی برای
نیروهای خودی بود .از طریق لشكر به هر گروهان یک دستگاه بلدوزر جهت ایجاد سنگر
واگذار شده بود.
اولین باری بود که پس از سالها مطالعه و دیدن دورههای دانشكده افسری ،مقدماتي و
عالي ،عمالً صحنه نبرد را تجربه و لمس ميکردیم و با چشمهای خود منظره سوختن نفرات
دشمن در داخل تانکها و خودروها ،مجروحین جنگي ،اسرای دشمن ،غنائم و وسایل زیاد
به جا مانده از دشمن را که هر کدام درسي برای ما بود ميدیدیم .با تالش یكي از سربازان

 .3آتش تهیه :تودهای از آتشهای پیش بیني شده است که بر طبق برنامه زماني برای پشتیباني از تک اجرا ميشود.
(فرهنگ واژههای نظامي)

پیوست  :9خاطرت سرتیپ  2امراهلل نوجوان 912/ ...

گروهان ،یک دستگاه لودر دشمن را که در منطقه بود روشن نموده و جلو هر تانک چند بیل
خاک به منظور حفاظت آن ریخته شد.
خدمه تانکها و نفرات پیاده به علت بيتجربگي و خوشحالي و سرور بیش از حد در
منطقه پراکنده شدند .گروهان با مشقت تمام آنها را جمعآوری و سازمان پدافندی اتخاذ
نمود .شب از فرط خستگي و بيخوابي لحظهای در تانک فرماندهي کنار بيسیم پي آر سي
 77چرت زدم .معاون گردان  392سرهنگ  2الماسي فر 3مسئول تدارکات ،اعم از آب و
جیره و مهمات بود ولي نامبرده آنروز به علت شدت آتش و کمبود خودرو نتوانست به موقع
مهمات مورد نیاز تانکهای ما را از بنه رزمي 2به جلو بفرستد .به ناچار فردا صبح با خواهش
از فرمانده گردان  220وی به مهماتدار گردان دستور داد تا نسبت به تأمین کسری مهمات
ما اقدام کند .مهماتدار گردان با یک دستگاه خودرو اورال 1مهمات تانکها را به جلو آورده و
در یک وضع نامناسب و با عجله آنها را روی زمین ریخته و به عقب برگشت و متأسفانه تعداد
زیادی از مهمات و خرجها در داخل جعبه ها بود که خدمه تانکها زیر آتش شدید دشمن
آنها را از داخل جعبه ها خارج کرده و بار مبنای 9تانکها را تجدید ميکردند که البته این
امر را با غر و لند زیاد اجرا مي کردند و تمام این مشكالت مربوط به نداشتن تجربه خصوصاً
در صحنه واقعي نبرد بود.

 .3سرهنگ  2الماسيفر مدتي فرمانده گردان  370پیاده مكانیزه شد و بعدها با درجه سرهنگي بازنشسته شد.
 .2گردان درگیر رزم  2بنه دارد :الف ـ بنه رزمي شامل مهمات ،سوخت ،عناصر عمده تعمیر و نگهداری ،تانكر آب و
پاسگاه امداد و تخلیه که پشتیباني خدمات رزمي فوری را در رزم برای گردان فراهم ميکند و معموالً در نزدیكي
پاسگاه فرماندهي گردان گسترش ميیابد(دانستني های زر هي) ب ـ بنه صحرائي :سایر اقالم لجستیكي مثل (اداری،
آشپزخانه ،باقیمانده دسته تعمیر و نگهداری ،مواد سوختي و خودروهایي از مهمات که در بنه رزمي منظور نشده است
و معموالً در منطقه تیپ مستقر ميگردد( .دانستني های زرهي)
 .1خودرو اورال ،کامیونهای سنگین بوده که برای کشیدن توپخانه های کششي سبک و حمل مهمات و بارهای سنگین
در یگانها به کار ميرود.
 .9بار مبنا مقدار مهمات مجازی مي باشد که با پرسنل و وسایل ترابری سازماني یک یگان حمل ميگردد و تعداد آن در
مورد مهمات جنگ افزارها برحسب تعداد ودر سایر موارد برحسب وزن تعیین ميشود(دانستني های زرهي)
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انجام پاتك توسط دشمن

دشمن در ساعت  3صبح مورخه  23/30/30با اجرای آتش شدیدی پاتک خود را با
یگانهای زرهي شروع نمود و تانکهای زیادی از دشمن با صورتبندی بسیار عالي که توسط
هليکوپتر هدایت ميشدند ،به سمت نیروهای ما پیشروی کردند .از پشت بیسیم متوجه
شدیم که تلفات گردانهای رزمي  203و  392هر لحظه بیشتر ميشد و دائماً تقاضای
آمبوالنس ميکردند .در ساعت  39به گروهان یكم ابالغ شد که منطقه خالي بین گردانهای
220و  392را پر کند .بالفاصله به سمت محل مربوطه حرکت کرده و در حالي که بقیه
تانکها به دنبال تانک فرماندهي بودند ،بدون راهنما و با استفاده از بیسیم ،تانکها را در
فضای تعیین شده مستقر نمودیم .نبود خاکریز در جلو تانکها آسیبپذیری آنها را بیشتر
مي کرد ،در یک لحظه من یک خاکریز کوتاه را در پشت منشور دیدهباني رؤیت کرده و به
راننده دستور دادم که پشت آن خاکریز مستقر شود .آرایش مرتب و انبوه تانكهای دشمن که
توسط هليکوپتر هدایت ميشدند ،کامالً از پشت دوربین تانک فرماندهي مشخص بود.
خدمه تانکهای ما به علت عدم تجربه ،بدون دقت و نشانهگیری صحیح پي در پي در حال
تیراندازی بودند ،درحالي که هنوز تانکهای دشمن در تیررس آنها نبودند .فرمانده دسته
یكم ستوان یكم دلشاد 3پشت سرهم تقاضای کمک و پشتیباني آتش داشت زیرا به تدریج
تانکهای دشمن به یگانهای ما نزدیک تر شده و قصد احاطه و محاصره کردن نیروهای ما را
داشتند .در همین لحظه صدای فرمانده دسته (ستوان دلشاد) قطع شد و از طریق دوربین
فرماندهي مشاهده کردم که تانک وی مورد اصابت موشک مالیوتكا 2دشمن قرارگرفته است و

 .3سرتیپ 2امیر دلشاد از افسران مخلص و شجاع و الیق و شایسته بود که پس از مجروحیت در عملیات هویزه جانباز
شد و آخرین شغل وی در اداره چهارم ستاد مشترک ارتش به عنوان مدیر امور آمادی بود و هم اکنون دوران
بازنشستگي را سپری ميکند.
 .2موشک ضد تانک مالیوتكا :که بر علیه ادوات زرهي به کار ميرود و به دو روش قابل پرتاب ميباشد .یک روش مقر
پرتاب و سیستم هدایت آن در روی نفربر بي ام پي  3نصب ميباشد و روش دیگر در داخل کیفي (جعبه) قرار داده
شده که توسط نفرات پیاده حمل و تیراندازی ميشود این موشک با سیم متصل به آن هدایت شده و ردگیری از
طریق چشم همانند آتاری ميباشد .برد آن حدود  1کیلومتر و  90سانتیمتر قدرت نفوذ به داخل زره را دارد.
(دانستني های زرهي)
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برابر اعالم راننده تانک ،وی از ناحیه چشم و دست مجروح شده و توپچي وی دانشآموز
اشرفي نیز شهید شده است.
بقیه تانکها هم پشت سر هم مورد هدف و اصابت گلولههای تانک و موشكهای دشمن
قرار گرفته و منهدم ميشدند .نفرات مجروح سریعاً از تانکها تخلیه و به عقب برده ميشدند
و چون تخلیه مجروحین برابر روش نبود ،بنابراین رفت و آمد آمبوالنس ها با کندی و تاخیر
انجام گرفته و مجروحین در وضعیت نامناسب در تانکها ميماندند .در ساعت  30از طریق
بیسیم گردان دستور داده شد که یگانها یک خیز به عقب حرکت کنند .در یک لحظه
مشاهده کردم که کلیه تانک ها و نفربرهای تیپ به صورت ستون و با یک وضع شلوغ و
بينظمي در حال حرکت به عقب هستند و اصول عملیات عقبنشیني 3را رعایت نميکردند
و چنانچه هواپیماهای دشمن بمباران ميکردند ،مسلماً تلفات و خسارات جبرانناپذیری به
نیروهای خودی وارد ميشد .تعدادی از نفرات پیاده روی تانکها سوار و عدهای هم با پای
پیاده در حال حرکت به عقب بودند و گرد و خاک زیادی منطقه را در بر گرفته و دشمن هم
نتوانست عملیات استفاده از موفقیت 2و تعاقب 1را به خوبي انجام دهد وگرنه ميتوانست
تلفات زیادی به نیروهای ما وارد کند.

 .3عقب نشیني :نوعي عملیات با ماهیت پدافندی است که در آن تمام یا قسمتي از نیروهای گسترش یافته ضمن
حرکت به عقب با دشمن قطع تماس مينماید و دو نوع است :اختیاری ،اجباری.
عقب نشیني اختیاری :عبارتست از قطع تماس با دشمن و حرکت به عقب که بدون فشار دشمن و معموالً در شرایط دید
محدود اجرا ميشود.
عقبنشیني اجباری :نوعي حرکت به عقب است که در اثر و تحت فشار دشمن صورت ميگیرد (آئیننامه عملیات جلد دوم
به شماره فني  1/03/2م چاپ  73مؤلفین سرتیپ 2فیروز سمیعي ،سرتیپ 2مسعود بختیاری ،سرتیپ 2منوچهر نورائي)
 . 2استفاده از موفقیت یک عمل آفندی است که معموالً به دنبال یک تک هماهنگ شده موفقیتآمیز و در حالتي که
یگان آرایش تک دارد آغاز مي گردد ودرآن حداکثر استفاده از موفقیت بدست آمده به عمل ميآید (آئیننامه عملیات
جلدیكم تألیف سرتیپ 2ستاد نصرتاله وزیری)
 . 1تعاقب :یک عمل آفندی است که برعلیه دشمن در حال عقبنشیني اجرا ميگردد .این عمل بعد از آخرین مرحله
استفاده از موفقیت ميباشد( .نشریه اصول و قواعد اساسي رزم دافوس سال )01
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وضعیت گروهان یكم پس از پاتك دشمن

در جلو پل کرخهکور که تا منطقه عملیات در حدود  30کیلومتر فاصله داشت ،تانک ها
و نفربرها و اسكورپیون ها 3توسط فرماندهان جمع آوری و وضعیت پدافندی اتخاذ گردید.
حالت ناراحتي و اضطراب همه را فراگرفته بود هر گروهان مشغول آمار گرفتن از نفرات و
ادوات و وسایل خود بود ،وضعیت تعدادی از پرسنل مشخص نبود و برخي از خدمهها هم به
علت آسیب دیدن تانک های مربوط آنها را جا گذاشته و به حالت سینه خیز خود را به عقب
کشیده بودند .از تعداد  30دستگاه تانک گروهان یكم 0 ،دستگاه آن منهدم و چهار دستگاه
به عقب آمده بودند.
تعدادی از همرزمان گروهان یكم شهید ،یا مجروح شده بودند .غروب همان روز
( )23/30/30دستور دادم بنه گروهان از عقب به جلو و به منطقه کرخه کور بیاید .روز
 23/30/37تجدید سازمان و ادامه آمارگیری از یگان به عمل آمد .فرماندهان و مسئوالن
بسیار ناراحت بوده و وضعیت نامطلوب و نگرانکننده بود .هواپیماهای دشمن دائماً منطقه را
بمباران ميکردند .در هر بمباران باز هم تعدادی از نفرات خودی شهید یا مجروح ميشدند.
به علت داد و فریادی که در بیسیم و در جابجایي تانکها و هدایت گروهان کرده بودم
صدایم به کلي گرفته بود .در اثر بمباران هوائي دشمن ،فرمانده دسته دوم گروهان به نام
ستوان دهاقین 2و همچنین راننده جیب فرماندهي گروهان به نام سرباز پاشازاده مجروح
شدند .با انهدام جیپ مذکور گروهان فاقد خودرو سبک فرماندهي گردید .دستور دادم که
فوراً بنه گروهان که هر لحظه امكان نابودی آن متصور بود ،به عقب حرکت کند .به علت
کمبود وسایل مهندسي مثل لودر و بلدوزر تانکهای گروه رزمي  220در داخل رودخانه
کرخه کور مستقر شده بودند و این شاید یكي از اشتباهات تاکتیكي بود ،زیرا تانکها
نبایستي در داخل رودخانه که یک هدف مشخصي بود قرار گیرند .گردان  392در احتیاط
 . 3اسكورپیون :خودروی است تمام شني که کوچكتر از تانک بوده و مجهز به توپ  70میلیمتری و یک قبضه تیربار
(برای مسافت یابي) و سه نفر خدمه ميباشد و برای مأموریتهای شناسایي و تأمیني در سازمان گردانهای سوار
زرهي منظور شده است(دانستني های رزهي چاپ مرکز زرهي)
 .2ستوان شهید محمد علي دهاقین فرماندهي شجاع ،متعهد ،مؤمن و فداکار بود.
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تیپ بود ،در ساعت  31:10مورخه  23/30/37مجدد اً به گروهان یكم دستور داده شد که در
منتهيالیه چپ گروه رزمي  220مستقر شود.
منطقه درگیری مورخه  23/30/30که در دست دشمن بود کامالً مشخص و همه با
حسرت به آن منطقه خیره شده بودیم ،منطقهای که تعدادی از همرزمان ما شهید یا شدیداً
مجروح شده بودند و ما نتوانسته بودیم آنها را به عقب تخلیه کنیم و در آنجا جا مانده بودند.
سرباز معصومي 3فشنگگذار تانک فرماندهي که در منطقه نبرد گم شده بود ،مجدداً پس از
چهار ساعت غیبت مراجعت کرد .با تالش زیاد از گردان یک دستگاه لودر جهت ایجاد
خاکریز به منظور حفاظت تانکها دریافت کردیم که متأسفانه به علت شدت آتش سالحهای
کالیبر کوچک و سنگین دشمن لودر نتوانست هیچ خاکریزی ایجاد نماید .گرچه پرسنل
جانانه دفاع و مقاومت مي کردند و منتظر بودیم که نیروی کمكي برسد تا ضربه هولناکي به
دشمن که در زمین باز قرار دارد بزنیم ،ولي متأسفانه هیچ نیروی کمكي نرسید.
انجام پاتك مجدد توسط دشمن

در ساعت  2بامداد  23/30/39دشمن تعدادی گلوله های رنگي به هوا پرتاب و همه
پرسنل فكر ميکردند که دشمن اقدام به تک شیمیائي نموده و همه ماسک زدند ،در صورتي
که بعداً مشخص شد چنین چیزی نبوده بلكه گلوله های اعالم خبر بوده است.
در ساعت  9صبح مورخه  23/30/39مجدداً پاتک عظیم دشمن آغاز شد .آتش تهیه،
تیرهای مستقیم ،موشک مالیوتكا ،گلولههای توپخانه و خمپاره دشمن شدیداً مواضع ما را،
که در داخل رودخانه کرخهکور بود ،زیر آتش قرار داد .در همین موقع فرمانده گردان به من
دستور داد تا فرماندهي چهار دستگاه تانک باقیمانده گروهان را به ارشدترین فرمانده دسته
یعني ستوان خیرخواه 2تحویل داده و خودم به عقبه یگان (بنه گردان) بروم و خدمهها و یا

 .3سرباز شهید احمد معصومي سربازی دلیر ،با انضباط و با صداقت بود.
 .2ستوانیكم شهید اسماعیل خیرخواه فرماندهای متعهد ،با ایمان ،مومن و فداکار بود.
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پرسنلي که به هر دلیل درآنجا هستند ،به سالحهای انفرادی تجهیز کرده تا به عنوان نفرات
پیاده در رزم شرکت کنند.
من به آن طرف رودخانه کرخهکور رفتم ولي چون وسیلهای جهت عزیمت به عقب
یگان پیدا نكردم و بُعد مسافت تا بنه زیاد بوده و آتش دشمن هم بسیار شدید بود ،مجدداً به
جلو (خط مقدم) مراجعه کرد ه و به فرمانده گردان گزارش دادم که در حال حاضر ،رفتن به
عقب میسر نیست .ضمناً تعداد محدودی از خدمه تانکها که تانکهایشان منهدم شده و
سوختن همرزمان خود را در داخل تانکها مشاهده کردهاند ،به علت مجروحیت بعضي از
آنها و موجگرفتگي از روحیه مطلوبي برخوردار نیستند که بتوانند مثل افراد پیاده در رزم
شرکت نمایند.
از داخل نفربر فرماندهي گردان که خارج شدم دانشآموز لشكری مكانیک موتوری
تانک و کارمند واجاری مكانیک بیسیم را دیدم و به اتفاق آنها به سمت تانکهای گروهان
رفته و مشاهده کردیم که متأسفانه ستوان خیرخواه فرمانده دسته یكم و استوار رحمتي
(راننده تانک) داخل تانک خود در حین مهماتگیری به علت اصابت گلوله تانک دشمن
شهید شده و سوختهاند و یک گلوله موشک مالیوتكا هم به تانک فرماندهي (تانكي که با آن
گروهان را هدایت ميکردم) اصابت نموده ،و فشنگگذار تانک سرباز معصومي که قبالً نام
وی را ذکر کرده بودم ،شهید و توپچي تانک گروهبان رودکي هم مجروح شده است .وضعیت
بسیار بحراني و تأسفبار بود .به علت انفجار مهمات تانکها و انبوه آتش که در اثر انفجار آنها
داخل تانکها ایجاد ميشد ،نتوانستیم به تانک ستوان خیرخواه و استوار رحمتي جهت
تخلیه پیكر مطهر آنها نزدیک شویم و برابر اظهار گروهبان یكم فتوتي و سرباز ناصرکه
تانكشان در جوار تانک آنها بود ،ستوان خیرخواه و استوار رحمتي کامالً سوخته بودند.
با کمک درجهداران گروهان پیكر شهید معصومي را از داخل تانک در آورده و به عقب
تخلیه کردیم لحظه به لحظه فشار دشمن زیاد مي شد و فرماندهان و پرسنل بسیار ناراحت و
مضطرب بودند و از نیروی کمكي هم خبری نبود .موشکهای ضد تانک مالیوتكای دشمن
که توسط نفرات پیاده آنها هدایت ميشد ،هرگونه وسیله متحرکي اعم از آمبوالنس ،خودرو،
تانک و غیره را منهدم مي کردند .به علت افزایش تعداد شهدا و مجروحین نفرات پیاده
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باقیمانده هم توان رزمي خود را از دست داده بودند .به دلیل کمبود آمبوالنس مجروحین و
شهدا با کامیون های غذا و مهمات به عقب تخلیه ميشدند  .نفرات بسیج که به عنوان نیروی
کمكي به یگانها مأمور شده بودند ،به علت انبوه حجم آتش دشمن نميتوانستند جلو بروند.
با توجه به نابرابری نیروی خودی و دشمن یگانها حالت پدافندی اتخاذ نمودند ،زیرا نیروی
کمكي و یگان احتیاطي در دسترس نبود .هواپیماهای دشمن با بمباران شدید و در سطح
پائین و رگبار تیربارهای مربوطه تلفات زیادی به نیروهای خودی وارد آوردند ،گرچه اکثر
رزمندگان با امكانات موجود سرسختانه پدافند و مقاومت ميکردند ،به طوری که بر اثر انبوه
شلیک لولههای بعضي از خمپارهاندازها و تانکها ترکیدند.
عقبنشینی نیروها پس از پاتك دشمن

باالخره در ساعت ( 37مورخه  )23/30/39دستور داده شد که در شروع تاریكي یگانها
یک خیز برای اشغال خط تأخیری بعدی به عقب بروند ،ولي در همین لحظه تانکها و نفرات
پیاده و نفربرها و سایر ادوات بهعلت اشتباه در زمان عقب نشیني مجدداً با بي نظمي و بدون
رعایت اصول تاکتیكي شروع به عقبنشیني کردند .روی تانکها عالوه بر خدمه ها حدود 20
الي  22نفر پیاده سوار شده بودند .خوشبختانه دشمن هم به علت ترس و وحشتي که از
رزمندگان ما داشت نتوانست استفاده از موفقیت و تعاقب را انجام دهد و گرنه تلفات لشكر
در حد جبران ناپذیر و بسیار سنگین ميگردید .تعدادی از مجروحین و پیكر شهدا در منطقه
کرخه کور باقي ماند .خودروهای چرخدار و شنیدار به عقب ميرفتند تا اینكه در بین راه با
تالش تعدادی از پرسنل و فرماندهان عقب نشیني یگانها را متوقف کرده و در منطقه جاللیه
و ابوحمیظه کنار جاده اهواز ـ سوسنگرد مستقر نموده و به حالت ناراحت و نگران شب را به
صبح رساندیم .تعدادی از فرماندهان ،واحدهای خود را گم کرده بودند .با شروع سپیده دم
صبح  23/30/33نفرات کم کم یكدیگر را پیدا کرده و مجدداً دستور داده شد که در حاشیه
جاده حالت پدافندی اتخاذ کنیم که بالفاصله نفرات و خدمه تانکهای گروهان را یكي ،یكي
پیدا کرده و در حال سازماندهي گروهان برای پدافند گردیدیم .پس از مدت کوتاهي ،بمباران
هوائي دشمن شروع شد که این امر باعث ایجاد تلفات و خسارات برای نفرات و تجهیزات
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برخي از یگانها گردید .یک فروند هواپیما که در حال بمباران خط پدافندی خودی بود
توسط موشک های سهند یكي از یگانها مورد اصابت قرار گرفت و در جلو خط منهدم و
تبدیل به کوهي از آتش شد .همه خوشحال شده و شادی نمودیم ،ولي متأسفانه پس از
بررسي مشخص شد که هواپیمای خودی بوده که اشتباهاً خط مقدم خودی را بمباران کرده.
لذا آن شادی ،مجدداً به تأسف و ندامت و ناراحتي تبدیل شد ،زیرا خلبان کامالً سوخته بود.
درخواست یك یگان داوطلب و حركت نیروها یك خیز به جلوتر

چند روز پس از استقرار ما در حالت پدافندی ،به منظور تأمین جاده اهواز به
سوسنگرد از تیر مستقیم تانک دشمن ،فرمانده تیپ خواستار یک یگان داوطلب شده بود که
به اندازه یک کیلومتر به جلو برود .فرمانده گردان  220اجرای امر مذکور را تقبل نموده،
بنابراین اولین تانک داوطلب به فرماندهي استوار غالمبیگي ،جمعي گروهان یكم ،به همراه
فرمانده گردان سرگرد فردوسي و یک دستگاه تانک از گروهان سوم در تاریخ  23/30/22به
جلو حرکت کرد و تعدادی نفرات پیاده هم شبانه به محل جدید اعزام شدند و فردا (مورخه
 )23/30/21قرار بود که همه گروهان ها نیز یک خیز به جلو حرکت کنند .در همان موقع
که در حال شناسائي در جلو بودیم ،اطالع دادند که استوار غالمبیگي با گلوله تانک خود یک
فروند هلي کوپتر دشمن را منهدم کرده و باعث شور و شادی زیادی بین خدمههای مذکور
شده است .متأسفانه پس از چند لحظه یک فروند موشک مالیوتكا دشمن به تانک استوار
غالمبیگي اصابت کرده و نامبرده بالفاصله شهید ميگردد .شهادت استوار دلیر و ایثارگر و
باشهامت اثر عمیقي در روحیه پرسنل گذاشته و همه را متأثر کرد .باالخره گردان یک خیز
حدود سه کیلومتر به جلو حرکت کرده و در محل جدید به همراه کلیه فرماندهان اعم از
گردان و گروهان مستقر گشت.
مبادله آتش بین طرفین به شدت ادامه داشت .کمکم منطقه پدافندی تثبیت شد و به
علت حجم آتش و تیر مستقیم دشمن تدارکات آب و غذا و ایاب و ذهاب نفرات اکثراً در شب
انجام ميگرفت.

پیوست  :9خاطرت سرتیپ  2امراهلل نوجوان 991/ ...

نظرات متعددی در خصوص عملیات نصر توسط فرماندهان و یا مسئولین و کارشناسان
نظامي بعد از عملیات نصر بیان شده ولي در قسمتي از پایاننامه دافوس که بصورت تیمي
تهیه شده و اینجانب هم جزء آن تیم بودم ،به محاسن و معایب عملیات نصر از دیدگاه
مؤلفان پایاننامه که در آنزمان در ردههای پائین فرماندهي (از گردان به پائین) در عملیات
نصر (هویزه) شرکت داشتند ،اشاره شده که مفاد آن به شرح زیر ميباشد.

نظري اجمالی به محاسن ،معایب و علل شكست نیروها در عملیات هویزه (عملیات نصر)
محاسن:

 .3تک در ساعت  30صبح مورخه  23/3/32اجرا گردید و دشمن کامالً غافلگیر شد،
به طوری که اسرا اظهار ميکردند «ما اطالع داشتیم که شما ميخواهید حمله کنید،
ولي بعد از ساعت  3صبح دستور دادند که به سنگرهای خود برویم و مشغول صرف
صبحانه بودیم که شما حمله کردید».
 .2پس از تک گسترده دشمن به مرزهای ج.ا.ا ،این دومین 3حملهای بود که از
طریق نیروهای خودی به صورت طرحریزی شده و هماهنگ انجام گرفت ،و بیش
از 900نفر ،اسیر از دشمن گرفته شد و بیش از  3000نفر از نیروهای دشمن کشته و
مجروح شده و تیپ های  12و  91دشمن کامالً منهدم شدند.
 .1تعداد قابل مالحظهای تانک خودی(حدود  310دستگاه) در این عملیات شرکت
نمود که عملیات زرهي به این گستردگي در منطقه سابقه نداشت.
 . 9تلفات نیروهای خودی در مرحله تک بسیار ناچیز بود و اهداف اولیه به صورت
برقآسا تصرف شد.
 .2شناسائي از منطقه بسیار خوب انجام گرفته بود.

 .3اولین حمله گسترده ارتش ج.ا.ا عملیات آفندی پای پل کرخه بود که توسط رزمندگان لشكر  23حمزه در
تاریخ  3123/7/21برعلیه دشمن متجاوز صورت گرفت (اطلس نبردهای ماندگار صفحه )20

 /999عملیات نصر

 . 0دشمن ،تجهیزات و ادوات زیادی از خود به جا گذاشت که به عنوان غنائم به
عقب تخلیه شدند.
 .7اخالق و رفتار نیروهای خودی با مجروحین و اسرای دشمن قابل تحسین بود.
 .9حفاظت و طبقه بندی طرحها و دستور عملیاتي و ساعت تک به نحو مطلوب
انجام گردید.
 .3ایمان ،روحیه ،رشادت و ایثارگری نیروهای رزمنده ایراني در زمان تک بسیار باال بود.
 .30پشتیباني مردمي در سطح بسیار عالي بود ،خصوصاً واگذاری وسایل مهندسي و
آمبوالنس و تانكر آب و غیره.
معایب:

 .3اکثر فرماندهان برای اولین بار در جنگ واقعي شرکت کرده بودند.
 .2غرور نفرات پس از عملیات  23/30/32که با کمترین تلفات موفقیت بزرگي را به
دست آورده بودند .بعداً همه قبول کردند نباید دشمن را در عملیات حقیر شمرد.
 .1نداشتن نیروی احتیاط قوی ،جهت ادامه تک و اجرای مرحله بعدی.
 . 9عدم استفاده مطلوب از نیروی پیاده ،در صورتیكه دشمن به نحو مؤثر از نفرات
پیاده مجهز به موشکهای ضد تانک مالیوتكا استفاده نمود.
 .2عدم اطالع دقیق و برآورد صحیح از نیروهای دشمن که پاتک نمودند.
 .0ضعف پدافند هوائي.
 .7حفاظت ارتباط و مخابرات به خوبي رعایت نشده بود.
 .9کمبود بولدزر و لودر و سایر اقالم مهندسي جهت ایجاد سنگر و خاکریز.
 .3هماهنگي در ردههای پائین خوب نبود.
 .30پس از تصرف هدف اعمال روی هدف (تحكیم هدف و تجدید سازمان) بخوبي
انجام نگرفت.

مقدمه

عملیات آفندی نصر از  3123/30/32تا  3123/30/20در منطقه عمومي هویزه -
رودخانه کرخه کورانجام شد.
در این عملیات که در روز اول نبرد با موفقیت درخشاني توأم بود ،از روز دوم با پاتک
سنگین زرهي دشمن مواجه و رزم تصادمي بسیار شدیدی بین طرفین درگرفت که چهار روز
به درازا کشید .سرانجام علیرغم مقاومت دالورانه لشكر 30زرهي ،به علت نابرابری زیاد بین
نیروهای خودی و دشمن ،در مأموریت محوله توفیق حاصل نگردید.
این نوشته بر آن است که با تشریح بسیار مختصری از این عملیات با استفاده از منابع
موثق و دست اول (گفتهها و یادداشتهای سرهنگ ستاد (بازنشسته) سید یعقوب حسینی

معاون عملیاتي فرمانده نیروی زمیني وقت و طراح این عملیات و هم چنین سرتیپ 2ستاد
(بازنشسته) ایرج جمشیدي فرمانده تیپ یكم زرهي لشكر  )30اوالً زمینهها و شرایط حاکم بر
طرحریزی و اجرای آن را در ماه سوم از آغاز جنگ و در حالي که هنوز نیروی زمیني ارتش
انسجام کافي در سازمان خود را به دست نیاورده بود بیان نموده ،در ثاني با نگاهي گذرا به
آنچه در صحنه عملیات رخ داد علل این ناکامي ،مسئله کارایي یا عدم کارایي قواعد کالسیک
جنگ در مخاصمه ایران و عر اق و به ویژه شهادت تعدادی از نیروهای مردمي (دانشجویان

پیرو خط امام (ره) و شهید واالمقام علمالهدي) را بررسي کرده و بر این اساس یافتهها
واقعیت ها را برای کارشناسان و دانشجویان نظامي و پژوهشگران تاریخ هشت سال دفاع
مقدس ،در حد نظر و بضاعت نظامي خویش بیان و تحلیل نماید.
و من اهلل التوفیق
سرتیپ 2بازنشسته ستاد مسعود بختیاري
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بخش اول :طرحریزي عملیات و زمینههاي آن

پس از تثبیت تهاجم ارتش عراق و زمینگیر شدن نیروهای دشمن در مناطق اشغالي
در هفتههای اولیه جنگ ،مرحله آمادهسازی نیروهای خودی برای دفع تهاجم و بیرون راندن
متجاوز از سرزمینهای اشغالي آغاز شد و ارتش جمهوری اسالمي ایران به ویژه نیروی
زمیني با سرعت به بازسازی سازمان و سامانه فرماندهي کنترل نابسامان خود و کسب
انسجام کافي پرداخت و همزمان با این اقدام ،برای حفظ روحیه آفندی نیروهای خودی ،به
دست آوردن مواضع پدافندی بهتر ،وارد آوردن تلفات و خسارات به دشمن ،مانع شدن از
اینكه دشمن در مناطق اشغالي با آسودگي آرام و قرار یابد و باالخره ارائه روحیه سازش
ناپذیری و عدم پذیرش و تحمل تجاوز از سوی نظام جمهوری اسالمي و رهبری آن ،اجرای
عملیات آفندی محدود را در سراسر جبههها ،تا کسب آمادگي کامل برای انجام آفندهای
گسترده متقابل و بیرون انداختن متجاوز از تمامي مناطق اشغال شده را در دستور کار خود
قرار داد.
در این راستا ضربات متعدد اما کوچک و محدود در اکثر جبهه بر پیكر ارتش مجهز
عراق که سخت احساس پیروزی و غرور ميکرد وارد شد .هر چند این ضربات در عین عدم
آمادگي کافي صورت ميگرفت ،اما به هر حال برای به ستوه در آوردن دشمن ،و وصول به
اهداف یاد شده باال بسیار مؤثر بود حتي آن عملیاتي هم که با ناکامي مواجه ميشدند.
این تدبیر تقریباً از ابتدای هفته سوم جنگ و با اجرای عملیات آفندی لشكر  23پیاده
در غرب دزفول و شوش آغاز شد ولي همانطور که قبالً بیان گردید ،در ماههای اولیه جنگ،
هنوز نیروی زمیني ارتش و عناصر کوچک و سازمان نیافته و یا حداکثر سازمان یافته در
گروه ،دسته یا گروهان پیاده سبک از نیروهای بسیج مردمي و سپاه پاسداران آمادگي رزمي
الزم و کافي برای آفندهای گسترده و نیمه گسترده را پیدا نكرده بودند .از سوی دیگر ،با
وجود اینكه از نظر کسب اطالعات رزمي (تاکتیكي و استراتژیكي) از دشمن دارای
کمبودهای نسبتاً زیادی بودیم در عین حال خشم ،احساسات و هیجانات مردم و مسئوالن
که ناشي از تهاجم عراق و وجود یک فضای پرشور انقالبي در کشور بود ،واقعیتهای

پیوست  :2عملیات آفندی نصر و حادثه هویزه 997/

اطالعاتي و عملیاتي را تحت الشعاع قرار ميداد.
در پایان دومین ماه جنگ ،عملیات آزاد سازی سوسنگرد با موفقیت انجام شد و ارتش
جمهوری اسالمي ایران هم به مرور قدرت رزمي و انسجام خود را در سازمان و به خصوص
سامانه فرماندهي و کنترل ،که ميتوان گفت به شدت متالشي گردیده بود ،باز ميیافت و
اگر چه عراق از نظر تجهیزات و وسائل و برخورداری از حمایتهای سیاسي ،نظامي و
اقتصادی حامیان خارجي خود نسبت به نیروهای ما برتری داشت ،ولي نیروهای مسلح ج.ا.ا
هم تا حدودی به بهبودی و پیشرفت نسبتاً مطلوبي دست یافته بودند و روحیه و انگیزه و
شور انقالبي رزمندگان ما جایگزین کمبودهای تجهیزاتي به حساب ميآمد .به طوری که
مي توان گفت حداقل در شرایط پدافندی ،موازنه بین نیروهای ایران و عراق برقرار شده بود و
نیروهای مسلح ما در تالش بودند که این موازنه پدافندی را به تدریج به شرایط آفندی و به
نفع نیروهای خودی تغییر دهند .اما هنوز (ماههای اولیه جنگ) وضعیت توان رزمي نیروهای
زمیني ما به آن مرحله نرسیده بود که بتوانند به اقدامات وسیع و گسترده آفندی بپردازند.
لذا تدبیر کلي بر اساس عملیات آفندی محدود و محلي در صورت وجود شرایط نسبتاً قابل
اطمینان ،قرار داشت.
نكته بسی ار حائز اهمیت برای تحلیل وضعیت ،ذکر این مسئله است که با آغاز جنگ و
تهاجم عراق به ایران روحیه کلي حاکم بر جامعه ما که متأثر از انقالب اسالمي بود ،به هیچ
وجه نمي توانست جسارتي را که رژیم بعثي عراق با تجاوز به ایران انقالبي مرتكب شده بود
تحمل کند و برای دادن پاسخ عبرت آموز به این گستاخي ،صبر و بردباری زیادی از خود
نشان دهد .لذا مقامات مسئول و غیر مسئول به ارتش فشار ميآوردند که هر چه زودتر در
مقابل عراق عكسالعمل مناسب نشان داده و هر چه سریعتر نیروهای متجاوز را از
سرزمین های اشغالي بیرون براند .بر این اساس این سازمان (ارتش ج.ا.ا) ميبایست علیرغم
نابسامانيهایي که با آن دست به گریبان بود ،به نوعي به خواسته عمومي ملت ایران عمل
کرده و ناراحتي دروني و بیروني مردم را تسكین دهد .البته نیروی هوایي و نیروی دریایي با
عملیات چشمگیر خود در هوا و دریا به موفقیتهای تحسین برانگیزی دست یافته بودند و
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قدرت ،سرعت ،انگیزه و اهداف تازشي را از عراق گرفته بودند .اما تا زماني که نیروهای
اشغالگر در سرزمینهای ما حضور داشتند ،مطالبات مردم از نیروی زمیني ارتش برای
پاسخي محكم و دندان شكن به متجاوز به جای خود باقي مانده بود.
به عنوان مثال و مصداق بعد از محاصره سوسنگرد توسط دشمن (آبان  )23عناصر اطالعاتي
به ارتش اعالم نمودند که در شهر مشهد شایع شده است که علت محاصره شدن سوسنگرد این
بوده که نیروهای ارتش و به خصوص یگانهای توپخانه ،در مقابل دشمن به نحو شایستهای عمل
نكردهاند و به همین علت گروهي در نظر دارند در مراسم مذهبي روزهای تاسوعا و عاشورا (اواخر
آبان) دست به تظاهرات زده و علیه این عدم وظیفه ارتش ،شعار بدهند.

3

ذکر این نكته نیز حائز اهمیت است که اساساً از همان آغاز جنگ تحمیلي عراق علیه ایران به
علت وجود و برقراری یک فضای انقالبي بر کشور و همچنین حضور داوطلبانه و شور انگیز و در
عین حال الزم مردم در صحنه جنگ ،بر مبنای اندیشههای دفاعي امام خمیني (ره) ،که نگاهي
جهادی به جنگ داشتند ،تقریباً تمام فعالیتهای مربوط به جنگ حتي مسئله چگونگي هدایت
جنگ به میان مردم کشیده شده بود و مردم نیز نظرات ،پیشنهادات و خواستههای خود را از طرق
مختلف در مجامع رسمي و غیر رسمي مطرح کرده و یا به اطالع مقامات مسئول نظامي و سیاسي
هدایت کننده جنگ ،ميرساندند که طبعاً بسیاری از این نظرات نیز کارشناسانه نبود.
بعد از عملیات موفقیتآمیز آزادسازی سوسنگرد (اواخر آبان ماه  ،)23مردم به مسئله
جنگ و سرکوب متجاوز حساسیت و هیجان بیشتری پیدا کرده و در این باور راسختر شدند
که اگر ارتش روش تهاجمي را در پیش گیرد ميتواند نیروهای متجاوز را با همین توان
رزمي که دارد از میهن اسالمي بیرون براند .این خواسته مردمي از اوایل آذر ماه  3123یعني
ماه سوم جنگ ،به نحو جدی در مجامع و محافل رسمي مطرح ميگردید ،به طوریکه
سرانجام خواست مردم و مقامات کشور برای ایجاد تحرک در جبهه ،به وسیله ابوالحسن بني
صدر رئیس جمهور وقت در جلسهای که در  20آذر ماه  3123در قرارگاه عملیاتي جنوب
تشكیل شده بود به فرماندهان اعالم گردید و رئیس جمهور (منصوب در مقام فرماندهي کل
 -3سرهنگ یعقوب حسیني :جنگ تحمیلي عراق علیه ایران جلد 1
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نیروهای مسلح با فرمان رهبری(ره) ) بر لزوم طرحریزی و اجرای یک عملیات آفندی تاکید
نمود و از فرمانده نیروی زمیني وقت درخواست گردید به هر ترتیبي که امكان داشته باشد
بایستي چنین طرحي تهیه و اجرا گردد.
فرمانده نیروی زمیني در مقابل این وضعیت با وجود اینكه هنوز این نیرو از لحاظ انسجام
و آمادگي رزمي به آن سطح مطلوب آفندی نرسیده بود و اساساً با توجه به کستردگي جبهه و
صحنه جنگ (از کردستان تا جنوب خوزستان) ،از لحاظ نیروی رزمي و پارهای تجهیزات با
کمبود و مشكالتي مواجه بود در پاسخ به خواسته رئیس جمهور گفت( :من یك فرد نظامی و
تابع دستور فرماندههان هستم .شما به عنوان قائم مقام رهبري در نیروهاي مسلح ،دستور كه بدهید

من بدون چون و چرا اجرا میكنم .)4رئیس جمهور در همین جلسه و در پي پیشنهادات و
راهکارهای ارائه شده ،کتباً به نیروی زمیني دستور داد که در منطقه عمومي کرخه کور و دب
حردان (جنوب و غرب اهواز) ،عملیات تعرضي را طرحریزی و اجرا نماید و براي این مأموریت (از
طرحریزي تا اجرا) حداكثر یك هفته فرصت به نیروي زمینی داده شد.

تصمیم به اجرای عملیات تعرضي موصوف ،از طریق شورای عالي دفاع به استحضار امام
(ره) رسید و مورد تصویب ایشان قرار گرفت و فرمودند (شما تعرض كنید ،امت مسلمان ایران
پشتیبان شما است و من هم پشتیبان ارتش هستم.2

بالفاصله فعالیتهای ستادی به منظور تهیه برآوردها و طرحهای عملیاتي در قرارگاه
مقدم نیروی زمیني در جنوب آغاز و به لشكر  30زرهي که به تازگي از درگیری در
کردستان رها شده ،در حالي که تعدادی از گردانهایي از آن هنوز در کردستان باقي مانده
بودند و به منطقه دزفول نقل مكان کرده بود ،ابالغ ش د تا از منطقه دزفول به منطقه غرب
اهواز تغییر مكان دهد.
فكر کلي و مقدماتي یک عملیات آفندی محدود در منطقه عمومي کرخه کور از همان
ماه اول جنگ در قرارگاه عملیاتي جنوب شكل گرفته بود .لذا ایده مزبور مورد بررسي مجدد
 -3همان.
 - 2همان.
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قرار گرفت و با تغییراتي به تصویب فرمانده نیروی زمیني ارتش رسید و به صورت یک طرح
عملیاتي منتشر گردید( .آخر آذر ماه )4119

به طور خالصه ،در طرح مزبور که به نام (نصر) نامگذاری گردیده بود ،تدبیر مانور نیروی
زمیني شامل دو مرحله ميشد :در مرحله اول لشكر  30زرهي با دو تیپ (زیرا تیپ دوم لشكر
به عنوان احتیاط نیرو در منطقه دزفول باقي مانده بود) به عنوان تک اصلي ابتدا کرانه شمالي
رودخانه کرخه کور را تصرف و آزاد نموده و بنا به دستور از رودخانه مزبور عبور نموده و آماده
ادامه تک به سمت جنوب شرقي برای تصرف پادگان حمید ميگردید( .مرحله دوم)3
همزمان با عملیات لشكر  ،30تیپ یكم لشكر 32زرهي در منطقه دب حردان تک
محدودی را اجرا نموده و یک گروه رزمي گرداني از آن لشكر ميبایست در منطقه فارسیات
(شرق کارون و تقریباً روبروی پادگان حمید) از رودخانه کارون عبور نموده و پهلوی راست
لشكر  2مكانیزه عراق را در این منطقه مورد تهدید قرار دهد ،به نحوی که لشكر مزبور نتواند
احتیاط خود را در منطقه لشكر  3زرهي عراق ،یعني در مقابل لشكر  30زرهي به کار گیرد.
در مرحله دوم عملیات ،نیروی زمیني با لشكر  30زرهي ( )-و عناصری از تیپ یكم زرهي
لشكر  32به سوی پادگان حمید پیشروی و آن را تصرف مينمودند و تیپ دوم لشكر 32
زرهي نیز از منطقه هویزه به سمت جفیر تک نموده و آن هدف را تصرف و تأمین ميکرد.
در عین حال فرمانده نیروی زمیني دستور داد طرح تكمیلي دیگری تهیه و ابالغ شود
تا بر اساس آن نیروهای تکور پس از تصرف پادگان حمید و منطقه جفیر ،تک را به سوی
مرز ادامه داده و بنا به دستور نبرد را به داخل خاک عراق بكشانند .در این راستا طرح
تكمیلي به نام نصر  3تهیه و در اول دیماه  3123به یگانها ابالغ گردید.
بنا به اعتقاد سرهنگ یعقوب حسینی (معاون عملیاتی فرمانده نیروي زمینی و طراح اصلی

عملیات نصر) ،طرح ریزی عملیات نصر و اجرای آن از همان آغاز با یک حالت رواني ویژه و
روحیه تهاجمي گسترده ای ناشي از دست کم گرفتن دشمن مواجه بود که اگر این حالت
3ـ طبق قواعد و اصول طرح ریزی عملیات ،بعد از هر عملیات ،پیشبیني عملیات آتي ميگردد که ممكن است حسب
شرایط اجرا شده یا نشود.
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کمي معتدلتر ميبود و با توجه به توان رزمي نیروی خودی (9تیپ زرهي با کسورات
سازماني) در مقایسه با نیروی دشمن در منطقه( ،حداقل  1لشكر) ،به اجرای همان مرحله
اول طرحریزی شده یعني (تصرف منطقه اشغالی دشمن در شمال كرخه كور) اکتفا ميگردید،
نتایج مثبت و درخشاني را در حد خود به بار ميآورد .اما آن روحیه آفندی توأم با حالت
هیجاني و رواني مخصوص و توسعه طرح و تصرف پادگان حمید در همان مرحله اول و ادامه
تک پس از آن به سوی خط مرز و کشاندن نبرد به داخل خاک متجاور که از ناچیز شمردن
و نادیده گرفتن توانایيهای دشمن ناشي ميشد ،موجب عواقب ناخوشایند آخر عملیات
گردید که در تشریح اجرای عملیات بیان خواهد شد.

3

در طرح ریزی عملیات نصر ،نظر فرمانده نیروی زمیني این بود که سپاه پاسداران و گروه
جنگهای نامنظم دکتر چمران (شهید) به منظور جلوگیری از تداخل مسئولیتها ،مأموریت
مستقلي را به عهده گیرند و در غیر این صورت بهتر است در عملیات آفندی شرکت
ننمایند .2اما چون نیروهای مردمي از نظر پشتیبانيهای زرهي و آتشهای زمیني و هوایي
الزاماً به واحدهای ارتش متكي بودند ،لذا عمالً نميتوانستند مستقل عمل نمایند و شور
شرکت در عملیات آفندی داشتند و از سوی دیگر نیروهای مزبور نیز بنا به ماهیت ،شور
انقالبي خود و تقریباً عدم تمایل به قالب و قواره رفتار انضباطي نظامیان ،رغبت بیشتری به
حرکات داوطلبانه مستقل و حداکثر نیمه مستقل را داشتند و به این ترتیب قرار گرفتن آنها
زیر امر واحدهای ارتش توأم با مشكالتي بود.
در این راستا و در رابطه با نحوه شرکت گروه جنگهای نامنظم دکتر چمران (شهید)
در عملیات نصر ،با دكتر چمران که در بیمارستان اهواز به علت جراحت جنگي بستری بود
مذاکره شد و نهایتاً توافق و هماهنگي شد تا گروه مزبور در محور طراح به سمت جنوب ،در
منطقه دشمن ،مستقالً عملیات نفوذی و چریكي انجام دهند و از پیشروی احتمالي نیروهای
دشمن به سمت حمیدیه از طریق محور طراح ،ممانعت به عمل آورند.
 -3،2سرهنگ یعقوب حسیني ،جنگ تحمیلي عراق علیه ایران ،جلد1
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در جلسه ای هم که به منظور اقدامات هماهنگي با حضور فرمانده سپاه پاسداران اهواز
(برادر علی شمخانی) تشكیل شد ،نامبرده اعالم کرد که سپاه ميتواند حدود  100نفر از افراد
مسلح به سالح انفرادی سبک و ضد تانک را برای عملیات آماده نماید و توافق شد که تأمین
جناح راست منطقه عملیات در غرب (در محور سوسنگرد ـ هویزه ـ طالیه) و جناح چپ
منطقه در شرق کارون  ،به وسیله رزمندگان سپاه با همكاری ژاندارمری برقرار شود و به علت
عالقه و تمایل نیروهای مردمي برای شرکت در عملیات آفندی یک واحد از افراد سپاه
پاسداران هم در اختیار لشكر  30زرهي قرار گیرد که این عده با نظر فرمانده لشكر در
عملیات آفندی شرکت نمایند.
پس از هماهنگيهای فوق الذکر ،طرحي به نام طرح «نحوه شركت نیروهاي مردمی در

عملیات نصر» در قرارگاه مقدم نیروی زمیني در جنوب تهیه و به امضای فرماندهي کل
نیروهای مسلح (رئیس جمهور) رسید و در تاریخ  33دیماه  3123به یگانهای ذینفع ابالغ
شد و با تهیه و انتشار این طرح ،مرحله طرحریزی قرارگاه نیروی زمیني خاتمه یافت و
لشكرهای  30و  32زرهي هم طرحهای عملیاتي خود را تهیه و منتشر نمودند.
برابر طرح عملیاتي تهیه شده توسط لشكر  32زرهي ،آن لشكر برای تصرف پادگان
حمید و تهدید جناح راست لشكر  2مكانیزه عراق ،با تیپ یكم خود در منطقه دبحردان
تک فریبنده و محدودی را اجرا ميکرد و عناصری از آن لشكر (گردان  291سوار زرهي) با
گردان  233تانک لشكر  77که زیر امر لشكر  32قرار گرفته بود ،یک گروه رزمي گرداني
تشكیل داده تا در صورت موفقیت یگانهای لشكر  30زرهي در رسیدن به کرانه شمالي
رودخانه کرخه کور ،با عبور از رودخانه کارون تک نموده و پادگان حمید را تصرف نمایند.
تیپ 2لشكر 32که از قبل در جنوب محور حمیدیه ـ سوسنگرد گسترش یافته بود ،مأموریت
داشت در مرحله دوم عملیات به سمت جفیر پیشروی نموده و آن هدف را تصرف نماید.
مانور طرح عملیاتي لشكر  30زرهي که (طرح فاتح) نام داشت ،پس از آخرین تجدید
نظر در آن ،که در واقع موجب تغییر در طرح مانور نیروی زمیني هم ميشد ،به این ترتیب
بود که در مرحله اول تیپ 1آن لشكر ( 1گردان) در منطقه شمال رودخانه کرخه کوربا
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اجرای تک و منهدم نمودن نیروهای دشمن ،این منطقه اشغالي را آزاد مينمود ،همزمان با
عملیات این تیپ ،تیپ دیگر لشكر یعني تیپ یكم زرهي ( 1گردان) از منطقه هویزه از سمت
غرب به شرق تک نموده و کرانه جنوبي رودخانه را تأمین مينمود و سپس در مرحله دوم
همراه با تیپ 1به سمت پادگان حمید پیشروی نموده و هدف مزبور را تصرف ميکردند.
آخرین هماهنگیهاي به عمل آمده لشكر  42با سپاه شامل موارد زیر بود:


مناطق مین گذاری شده ،به وسیله نیروهای مردمي مشخص گردد.



سپاه پاسداران ،عناصری را برای پوشش پهلوها به تیپهای 3و 1زرهي مأمور نماید.

 افراد سپاه و بسیج هرگونه اطالعاتي که از دشمن و مناطق دارند ،در اختیار
فرماندهان ارتش هم قرار دهند.4

سرانجام تا تاریخ  39دیماه مراحل طرحریزی و امادگي پایان یافت و یگانها در انتظار
فرمان آغاز عملیات نشستند.
برابر اخبار به دست آمده ،نیروهای عراقي با کسب اطالعات که ناشي از ضعف حفاظت
اطالعات در رفتار و گفتار و حرکات نیروهای ما و یا استفاده از عوامل نفوذی محلي بود از
مدتي قبل با آگاهي از تک قریب الوقوع نیروهای ما هر روز از آغاز تاریكي تا ساعت  9صبح
روز بعد ،در حالت آماده باش کامل در انتظار تک نیروهای ایران و مقابله با آن مينشستند و
پس از آن با اطمینان از اینكه دیگر حملهای صورت نخواهد گرفت به استراحت پرداخته و
حالت آمادگي خود را رها ميکردند .از سوی دیگر چون روز  32دیماه مصادف با  29صفر و
روز رحلت رسول اکرم (ص) بود ،احتمال داده ميشد که نیروهای دشمن انتظار حمله و
جنگ را از سوی ما نخواهند داشت .با این مالحظات بود که براي غافلگیر كردن دشمن
ساعت  30صبح روز  32دیماه به عنوان زمان تک تعیین گردید که بسیار هم موثر افتاد.

3ـ توجه و دقت خوانندگان را به هماهنگي مزبور جلب مينماید .همچنین در دستور عملیاتي لشكر و دستور عملیاتي تیپ
یكم زرهي هیچگونه اشارهای به نیروهای مردمي نه در بخش بیان مأموریت و نه در بخش دستورات اجرایي به یگانها دیده
نمي شود و همچنین در پیوست مخابرات طرح مزبور فرکانس و کدی که نشان دهنده ارتباط نیروهای مردمي با لشكر و
تیپهای آن باشد وجود ندارد و این مسئله گویای این است که یگانهای مردمي مستقل عمل ميکردهاند.
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بخش دوم :اجرا و هدایت عملیات نصر
روز یكم نبرد ()19/41/41

در ساعت  30:00روز  32دیماه  ،23تک لشكر  30زرهي به مواضع دشمن آغاز شد و
رزمندگان این لشكر با روحیه فوقالعاده باال ،در منطقه مربوط به دشمن حملهور شدند.
تیپ 1لشكر با عبور از خط تیپ 2لشكر  32که در جنوب جاده حمیدیه  -سوسنگرد
گسترش داشت ،به سمت رودخانه کرخه کور پیشروی و در ساعت  30:22با متجاوز درگیر
گردید .همانگونه که پیشبیني ميگردید ،نیروهای دشمن که انتظار تک در ساعت 30:00
را نداشتند ،کامالً غافلگیر شده و سراسیمه شروع به فرار نمودند و آثار شكست در آنها آشكار
گردید .تعدادی از آنها در حالي که لباس نظامي خود را بر تن نداشتند و با لباس زیر در حال
استراحت بودند به اسارت درآمدند .سرعت پیشروی لشكر  30زرهي غیر قابل تصور و
غافلگیرانه بود ،به نحوی که در همان ساعت اول تک ،نیروهای دشمن در شمال کرخه کور،
توسط تیپ 1منهدم شده ،یا عقبنشیني کرده و یا به اسارت در آمدند.
همزمان در کرانه جنوبي کرخه کور ،تیپ 3زرهي به سمت شرق به حرکت درآمد.
علیرغم باز شدن آتش سنگین توپخانه دشمن به روی این تیپ ،تیپ 3بدون توجه به آن به
پیشروی خود ادامه داد و ساعت  33:27به آبادی ابوسعید و در کمتر از  20دقیقه بعد عناصر
آن به آبادی قیصریه رسیده و در خط تیپ 1زرهي قرار گرفتند .در نتیجه دو تیپ لشكر 30
زرهي در شمال و جنوب کرخه کور در خط هم قرار گرفتند.
یک گروه رزمي از لشكر  32شامل گردان 291سوار زرهي با استفاده از پل پي .ام .پي
نصب شده روی رودخانه کارون در منطقه فارسیات ،از این رودخانه عبور کرده و در کرانه
غربي اقدام به پیشروی نمود .گروه رزمي دیگری هم از تیپ یكم آن لشكر از محور ملیحان،
عبادیه پیشروی خودی را آغاز نمود .ولي اندک زماني بعد که تانکهای جلودار گروه رزمي به
تیررس موشکهای ضد تانک دشمن (از نوع مالیوتكا) رسیدند ،دشمن بر روی آنها آتش
گشود و تعدادی از تانک ها مورد اصابت قرار گرفتند .گردان سوار زرهي لشكر هم که از
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کارون عبور نموده بود ،در مواجه با آتش دشمن به ویژه آتشهای ضد زره متوقف گردید.
هر چند حرکت و عملیات گروه رزمي و تیپ یكم زرهي لشكر 32در همان آغاز عملیات
متوقف گردید ،ولي با عبور از کارون و استقرار در کرانه غربي آن ،جناح شرقي لشكر2
مكانیزه عراق را مورد تهدید قرار داد و بدینوسیله از به کارگیری نیروهای این لشكر و به
خصوص احتیاط آن در منطقه کرخه کور موقتاً ممانعت به عمل آورد.
در منطقه کرخه کور ،نیروهای دشمن اقدام به مقاومتهایي در مقابل تیپ 1زرهي
لشكر 30نمود ،ولي مقاومت های مزبور به سرعت درهم شكسته شد و نهایتاً تیپ 1زرهي با
انهدام و به عقب راندن نیروهای مقاومت کننده دشمن ،در ساعت  32:27با استفاده از پل
احداثي دشمن روی کرخه کور از آن عبور کرده و عناصری از این تیپ به کرانه جنوبي
رودخانه مزبور وارد شدند و تا ساعت  39:00عناصر خط مقدم دشمن که شامل یگانهای تیپ
 91لشكر  3زرهي عراق بودند ،به وسیله تیپ 1تارومار شدند و حدود  700نفر از آنان و
همچنین تجهیزات فراواني از جمله تانک و نفربر و توپ و خودرو به دست سربازان ایراني افتاد،
اما تخلیه اسرا و وسایل اغتنامي به علت کمبود وسایل و امكانات با مشكالت مواجه شد.
در ساعت  39:00تیپ 3لشكر  30زرهي مورد تک واحد زرهي دشمن قرار گرفت و
قرارگاه هدایت کننده عملیات ،به لشكر  30زرهي دستور داد نسبت به تأمین جناح جنوبي و
غربي خود (منطقه عقب لشكر از سمت رودخانه نیسان و مالكیه) توجه نماید و لذا با استفاده
از سپاه پاسداران و گردان سوار زرهي لشكر  30و یک گروه رزمي از تیپ  2لشكر  32زرهي،
نسبت به تأمین جناح اقدام نمود.
تیپهاي 4و  1زرهی لشكر  42در ادامه پیشروي خود به مواضع توپخانه سنگین دشمن
رسیده و آنها را به غنیمت گرفتند .این موفقیت درخشان كه در مدت تقریباً  2ساعت نصیب لشكر
 42زرهی گردید ،از نخستین و درخشانترین موفقیتهاي ارتش جمهوري اسالمی در یك عملیات
آفندي در هشت سال دفاع مقدس محسوب شده و كارائی یگان زرهی را در جنگ نشان داد كه
متأسفانه به علت نتیجه نهایی عملیات ،مغفول مانده است.

عناصر گروه جنگهای نامنظم دکتر چمران (شهید) که در محور طراح  -فرسیه عمل
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ميکردند ،پس از عبور از کرخه کور و نفوذ در مواضع دشمن به سمت کوهه پیشروی کردند،
ولي زیر آ تش توپخانه و تیر مستقیم دشمن قرار گرفته و تعدادی از رزمندگان دالور این
گروه شهید و مجروح شده و افراد باقي مانده به شمال کرخه کور عقبنشیني کردند .برای
جلوگیری از تعقیب آنان توسط دشمن ،به لشكر  32دستور داده شد تا گروهان مكانیزه
مستقر در جاده حمیدیه  -طراح را تقویت نماید و از پیشروی احتمالي دشمن از این محور
به سمت حمیدیه جلوگیری نماید.
در ساعت  30:00روز  32دی ماه مرحله اول عملیات با موفقیت به پایان رسید و به
یگانهای تک کننده دستور داده شد ،در محل فعلي خود متوقف و حالت پدافند دورادور
اتخاذ نمایند .در این مرحله تیپ 3زرهي حدود  2کیلومتر جلوتر از آبادی حاجي بدر و
تیپ 1در حوالي آبادی قیصریه مستقر شده بودند.
در این روز اگر چه عناصر لشكر 32زرهي در غرب رودخانه کارون در اثر مقاومت و
آتش دشمن متوقف شده بود ،ولي دشمن هم هیچ اقدامي برای از بین بردن سر پل این
یگانها در غرب کارون به عمل نیاورد.

روز دوم نبرد ()19/41/42

در بامداد  30دیماه ،لشكر  30زرهي آماده پیشروی به سمت شرق گردید .بر اساس
گزارشهای خلباناني که بر فراز منطقه پرواز ميکردند ،نیروهای زیادی از دشمن در جناح
جنوبي لشكر متمرکز شده بودند .لذا لشكر  30که در زمین کامالً بازی قرار داشت از عقبه و
جناح راست خود به شدت آسیب پذیر به نظر ميرسید.
در حاليکه لشكر به سمت شرق آماده پیشروی شده بود ،ناگهان در ساعت  03:20تک
چند جانبه دشمن از جنوب و شرق به یگانهای لشكر آغاز شد .به خصوص تیپ یكم که در
واقع در جناح راست لشكر عمل ميکرد ،مورد فشار سنگین دشمن قرار گرفت .پیشروی لشكر
 30زرهي ابتدا کند و سپس متوقف شد و لشكر ناگزیر از پدافند در مقابل پاتک دشمن گردید.
در ساعت  ،33:00یگانهای لشكر به شدت زیر آتشهای سنگین توپخانه ،تانک و
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هوایي دشمن قرار گرفتند و از منطقه غرب سوسنگرد هم عالوه بر آتش توپخانه دوربرد که
عقبه لشكر را هدف قرار داده بود ،عدههای دشمن به حرکت در آمدند و به این ترتیب لشكر
از این سمت هم مورد تهدید قرار گرفت .ولي یگانهای دشمن در ساحل نیسان متوقف شده
و پیشروی خود را ادامه ندادند .رزمندگان سپاه پاسداران و گردان  399پیاده در ساحل
شرقي رودخانه نیسان مستقر بودند و تهدید دشمن از این سمت متوقف گردید ،ولي توپخانه
دشمن کماکان به اجرای آتش ادامه ميداد.
ساعت  31:00تک دشمن به تیپ  3زرهي از  1محور شرقي ،جنوبي و غربي آغاز شد
و تمامي توان لشكر 30و نیروی هوایي و هوانیروز به منظور خنثي کردن تک دشمن به کار
گرفته شد ،اما به هر حال در ساعت  3900نیروهای دشمن به  3000متری محل استقرار
تیپ و به تیررس سالحهای ضد تانک رسیدند و شدیدترین جنگ تانکها که در طول هشت
سال دفاع مقدس نظیر آن تكرار نشد ،بین لشكر  30زرهي و لشكر  3زرهي دشمن در
گرفت .در این نبرد دشمن از امتیاز داشتن موشکاندازهای ضد تانک مالیوتكا با پایه زمیني
و سوار بر نفربر زرهي برخوردار بود.
ساعت  32:00فشار دشمن به تیپ یكم به اوج خود رسید و یک واحد دشمن از سمت
عقب به تیپ یكم تک کرد که با کمک هوانیروز این تک خنثي شد و تیپ یكم دالورانه به
مقاومت ادامه داد .لشكر  30زرهي عناصری از تیپ  2لشكر  32زرهي و تیپ  1خود را به
کمک تیپ یكم اعزام کرد تا آن تیپ را از انهدام کامل برهاند .اگرچه فرمانده لشكر  30به
تیپ یكم اجازه داد تا یک خیز عقبنشیني کند ،ولي فرمانده تیپ به فرمانده لشكر اطالع
داد به علت درگیری بسیار شدید عقبنشیني مقدور نیست( .درگیری قطعي)
تمام امكانات توپخانه و هوانیروز و نیروی هوایي در منطقه برای پشتیباني و حمایت از لشكر
در این عملیات به کار گرفته شد .با فرا رسیدن شب جبهه نسبتاً آرام شد و تیپ  3افراد پراکنده
را جمعآوری و به حوالي هویزه اعزام و شهدا و مجروحین را تخلیه کرده و در حد مقدور تجدید
سازمان نمود و از لحاظ مهمات نیز تجدید تدارک شد .در شب هفدهم دیماه ،دشمن واحدهای
جدیدی وارد منطقه کرد و حداکثر توان خود را برای انهدام لشكر  30آماده کرد.
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روز سوم نبرد( 42دي ماه )19

در ساعت  3:00روز  37دیماه ،نیروهای دشمن با پشتیباني بسیار سنگیني از آتش
توپخانه و هوایي به سمت مواضع لشكر  30به حرکت درآمدند و فشار دشمن از جنوب و
شرق روی تیپ  1متمرکز گردید .آتش مؤثر هوانیروز و توپخانههای خودی فشار دشمن را
خنثي کرد .روحیه فرماندهان و رزمندگان با وجود بیش از  99ساعت تالش توان فرسا
همچنان باال بود .در ساعت  3000یک واحد زرهي دشمن از غرب نیسان به سمت آبادی
مشرفه به حرکت درآمد و دشمن بار دیگر فعالیت خود را در منطقه غرب سوسنگرد و
رودخانه نیسان آغاز کرد و لشكر  30از عقب مورد تهدید و فشار قرار گرفت.
لشكر  30برای مقابله با این تهدید ،گردان  399پیاده را به آبادی مشرفه اعزام کرد و با
همكاری رزمندگان سپاه مانع از عبور نیروهای دشمن از این رودخانه شد و تهدید دشمن از
این سمت موقتاً خنثي شد.
بعد از ساعت  31:00بار دیگر فعالیت دشمن در غرب رودخانه نیسان تجدید شد و
فش ار شدیدی را بر نیروهای پدافندی خودی وارد آوردند و حتي عناصری از دشمن موفق به
عبور از رودخانه نیسان در عقبه لشكر  30شدند .همزمان فشار دشمن از جنوب به تیپ 1
زرهي لشكر  30نیز تشدید شد 0 .فروند هلیكوپتر و  9فروند هواپیما به یاری لشكر 30
شتافتند و تالش زمیني و هوایي دشمن نیز به اوج خود رسید و قرارگاه لشكر را بمباران
نمودند و یک واحد تکور دشمن از سمت جنوب به  3کیلومتری جنوب هویزه رسید .با آغاز
تاریكي شب ،آرامش نسبي بر میدان نبرد حكمفرما گردید .اگرچه توپخانههای طرفین
همچنان به آتشباری خود ادامه ميدادند .قرارگاه مقدم نیروی زمیني به لشكر  30دستور داد
به شمال کرخه کور تغییر موضع دهد.

روز چهارم نبرد ( 42دي ماه )19

با آغاز روشنایي روز  39دیماه ،دشمن مجدداً تک خود را آغاز کرد و در ساعت ،7:10
عناصری از دشمن به کرانه جنوبي کرخه کور نزدیک شدند و تانکهای دشمن به فاصله
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 320متری مواضع تیپ  1رسیدند .علیرغم خطراتي که ممكن بود برای نیروهای خودی نیز
در بر داشته باشد ،فرمانده لشكر به توپخانه دستور داد در برد کوتاهتر تیراندازی نمایند.
نیروی هوایي و هوانیروز نیز مواضع دشمن را مورد اصابت قرار دادند ،ولي فشار دشمن
همچنان ادامه یافت و پوشش پهلوی شرقي این تیپ که به یک گروهان سوار زرهي و
رزمندگاني از سپاه واگذار شده بود ،در هم شكست .فشار از سمت جنوب شرقي روی تیپ 1
طاقت فرسا بود .فرمانده تیپ (سرهنگ زرهي ستاد محمد جوادی) در پیامي به فرمانده
لشكر اعالم داشت تا آخرین قطره خون مقاومت خواهیم کرد.
زیر فشار کمرشكن دشمن ،لشكر با تحمل تلفات و خسارت سنگین با عملیات تأخیری
به کرانه شمالي رودخانه کرخه کور تغییر موضع داد و از ساعت  ،30:10نیروهای متجاوز
سعي کرد نیروهای ایراني باقي مانده در جنوب کرخه کور را به عقب براند یا منهدم سازد .به
علت تلفات زیاد هیچ نیرویي برای تقویت یگانها وجود نداشت و لشكر در معرض انهدام
کامل قرار گرفته بود .عناصر باقیمانده در جنوب کرخه کور به سختي با دشمن درگیر بودند
و یگان های لشكر که اغلب وسایل و تجهیزات زرهي خود را از دست داده بودند ،به صورت
پیاده نظام در مقابل دشمن دفاع ميکردند .فرمانده تیپ  1به تنهایي در کنار پل کرخه کور
باقي مانده بود و شخصاً با آر پي جي به تانکهای دشمن شلیک ميکرد و به عقب نميآمد و
اعالم کرد« :من تا آخرین لحظه مقاومت میكنم .این وطن من است و من آن را دوست دارم».

سرانجام فرمانده لشكر با اعزام معاون لشكر به اصرار ،نامبرده را عقب کشیدند و به سایر
عناصر تیپ ملحق شد.3
با توجه به فشار مداوم دشمن روی تیپ های 3و 1و وارد شدن عناصری از دشمن به
کرانه شمالي کرخه کور ،این نگراني به وجود آمد که در صورت ادامه این وضعیت امكان
زیادی دارد که جاده حمیدیه-سوسنگرد ،مورد تهدید دشمن قرار گرفته و شهرهای حمیدیه
و سوسنگرد نیز سقوط نمایند.
خالصه اینكه در پایان روز  39دیماه ،بعد از  9روز نبرد بسیار سخت و توان فرسا و
3ـ سرهنگ یعقوب حسیني جنگ تحمیلي عراق علیه ایران جلد 1
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نامتعادل ،وضعیت منطقه نبرد حمیدیه ـ سوسنگرد به شرایط قبل از آغاز این عملیات
برگشت و تالش رزمندگان لشكر 30زرهي که روز اول نبرد با موفقیت بسیار درخشاني توأم
بود ،به نتیجه مطلوب نرسید .این لشكر با تحمل تلفاتي سنگین مجبور به عقبنشیني به
مواضع پدافندی اولیه خود قبل از عملیات نصر گردید.

3

روز پنجم نبرد()19/41/49

در این روز ،دشمن از هرگونه عملیات آفندی خودداری کرد و این فرصتي بود که با
استفاده از آن ،لشكر 30زرهي مواضع پدافندی خود را در جنوب جاده حمیدیه-سوسنگرد
تحكیم نماید .پروازهای شناسایي هليکوپترهای خودی نشان داد که دشمن در مواضعي که
قبل از عملیات نصر در شمال کرخه کور داشت ،مستقر شده است .قبل از این عملیات ،شهر
هویزه در کنترل نیروهای ایراني بود و حدود  20نفر از رزمندگان پاسدار و بسیجي در آن
مستقر بودند .اکنون دیگر با توجه به شرایطي که به وجود آمده بود ،امكان باقي گذاشتن
رزمندگان خودی در آنجا نبود .لذا الزاماً این شهر را تخلیه کردند و عراقيها که قبالً تمایلي
برای اشغال هویزه از خود نشان نداده بودند ،این بار با استفاده از وضعیت ،آن را اشغال کرده
و در واقع مناطق عملیاتي سپاه 2و  1خود را در غرب سوسنگرد به هم متصل کردند.
در روزهای  22 ،23 ،20دیماه ،دشمن تالشهایي را برای تحت فشار قرار دادن
نیروهای ما در این منطقه به کار برد و احتماالً قصد اشغال مجدد سوسنگرد را داشت که به
هرحال با تالش عناصر باقیمانده از لشكر  ،30هوانیروز ،نیروی هوایي و توپخانهها ،تالشهای
دشمن خنثي گردید و ميتوان گفت که عملیات نصر در واقع همان روز  23/30/20به پایان
خود رسیده بود .در عملیات نصر به نیروهای دشمن تلفات ،ضایعات و خسارات سنگیني وارد

 .3توجه شود که عقب نشیني لشكر به پشت مواضع کرخه کور در روز چهارم نبرد انجام شده است و این به روشني به
معنای آنست که لشكر  1روز در کمال رشادت در جنوب کرخه کور در مقابل تهاجم سنگیني دشمن پایداری نموده
است و قرارگاه فرماندهي عملیات که فرمانده سپاه پاسداران خوزستان (برادر شمخاني) نیز در آن حضور داشتهاند در
جریان کامل وضعیت قرار داشتهاند.
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شد و حدود  920نفر از آنان به اسارت در آمدند .تلفات و خسارات لشكر  30عبارت بود از
 37شهید 130 ،زخمي  70،مفقود و انهدام  320دستگاه تانک و نفربر.
در هنگام اجرا و هدایت این عملیات ،ابولحسن بني صدر رئیس جمهور وقت و
فرماندهي کل نیروهای مسلح و فرمانده جنگ ،حضرت آیت اهلل خامنهای نماینده امام (ره)
در شورای عالي دفاع ،دکتر مصطفي چمران (وزیر دفاع وقت و فرمانده گروه جنگهای
نامنظم) ،امیر سرلشكر شهید ولي اهلل فالحي جانشین ریاست ستاد مشترک و برادر علي
شمخاني (امیر دریابان فعلي) فرمانده سپاه پاسداران خوزستان در قرارگاه عملیاتي مقدم
نیروی زمیني حضور داشته و بر اجرا و هدایت عملیات نظارت مينمودند.3

توضیح:

در عملیات نصر ،سرتیپ (سرلشكر شهید) ولياهلل فالحي جانشین ریاست ستاد ارتش،
سرتیپ (زنده یاد سرلشكر) قاسمعلي ظهیرنژاد فرمانده نیروی زمیني ،سرهنگ زرهي ستاد
(بازنشسته) سید یعقوب حسیني معاون عملیاتي فرمانده نیروی زمیني ،سرهنگ زرهي ستاد
(سرتیپ بازنشسته) سیروس لطفي فرمانده لشكر  30زرهي قزوین ،سرهنگ زرهي ستاد
(سرلشكر شهید) مسعود منفرد نیاکي فرمانده لشكر  32زرهي خوزستان ،سرهنگ زرهي
ستاد (سرتیپ 2بازنشسته) محمد جوادی فرمانده تیپ  1لشكر  30و سرهنگ زرهي ستاد
(سرتیپ  2بازنشسته) ایرج جمشیدی فرمانده تیپ یكم زرهي لشكر  30بودند .الزم به
توضیح است که به علت بستری بودن فرمانده تیپ اخیر در بیمارستان به علت ضربه مغزی،
هدایت عملیات این تیپ در عملیات نصر را جانشین نامبرده سرهنگ زرهي ستاد (سرتیپ2
بازنشسته) علي رادفر عهدهدار بود .فرمانده تیپ  2لشكر  32زرهي هم سرهنگ زرهي ستاد
(سرتیپ 2بازنشسته) زنده یاد امراهلل شهبازی بود.

 -3همان
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بخش سوم :نتیجه گیري
3ـ بررسي عملیات نصر از طرحریزی تا اجرا ،به روشني مبین این نكته است که اگر
روش های مدون رزمي (کالسیک) به طور ناقص و بر مبنای احساسات و هیجان و عجله ،نه
بر اساس اطالعات و برآورد دقیق توانایيها و امكانات دشمن و بدون در نظر گرفتن وضعیت
و توان رزمي خودی ،طرح ریزی و اجرا گردد ،محكوم به شكست قطعي است و هر روش
دیگری هم از این امر مستثني نیست .نادیده گرفتن و زیر پا نهادن اصول جنگ ،در حقیقت
چشم فرو بستن بر تجارب ارزندهای است که برای کسب موفقیت در عملیات بایستي رعایت
شوند.
عملیات  21مهرماه لشكر  23در پای پل کرخه و عملیات توکل در شرق آبادان
همگي سرگذشتي مشابه با عملیات نصر دارند که همانا نتیجه تحت تأثیر قرار گرفتن فشار
افكار عمومي و احساسات ،ضعف اطالعات کافي از دشمن و حقیر و ناچیز انگاشتن دشمن
بوده است.
تأثیر عوامل فوقالذکر در طراحي و اجرای عملیات نصر (همانند عملیات لشكر  23و
عملیات توکل) ،به خوبي هویدا است .عدم تناسب وسعت منطقه عملیات و اهداف در نظر
گرفته شده با نیرو ،امكانات و توانایيهای خودی که ناشي از خوشبیني زیاد و نادیده انگاشتن
مقدورات و توانایيهای دشمن بود ،در عدم کسب موفقیت مورد نظر تأثیر داشتند و نبایستي
اصول جنگ و قوانین کالسیک حاکم بر میدان نبرد را مقصر و یا بیهوده قلمداد کرد.
جالب توجه است که در همین سال اول جنگ ،عملیاتهای دیگری هم با شیوههای
کالسیک اجرا شدند که با موفقیت توأم بودند .مانند عملیات خوارزم در منطقه میمک ایالم
( ) 23/30/20و عملیات خیبر و تصرف ارتفاعات اهلل اکبر در منطقه شمال غرب سوسنگرد
( ) 00/3/13و چندین عملیات آفندی دیگر که بر مبنای اطالعات دقیق از دشمن و کاربرد
صحیح اصول علمي جنگ طراحي و اجرا شدند.
مروری بر نبردهای هشت سال دفاع مقدس از آغاز تا پایان به ویژه از سال دوم به بعد،
صحت قواعد و نیاز و ضرورت به کارگیری روشها و آیینهای کالسیک را در صحنه جنگ
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ایران و عراق نشان دادند.
2ـ عملیات نصر علیرغم عدم دستیابي به اهداف طرحریزی شده ،دارای نتایج مثبتي
برای اوایل جنگ و خاص دوراني است که علیرغم نابرابری و عدم تعادل توان رزمي ،ارتش
جمهوری اسالمي ایران با نهایت اخالص و ایثارگری و شهامت و اطاعت از خواست فرماندهان
خود ،عزم و اراده خود را در پایداری در مقابل تجاوز نشان داده و توانست به خوبي به
متجاوز تفهیم نماید که تنها به پدافند بسنده نخواهد کرد و در هر فرصتي بر خصم یورش
خواهد آورد.
به طور كلی عملیات از نوع تك لشكر  24پیاده در پاي پل كرخه ،عملیات نصر و عملیات
توكل علیرغم ناكامی نهانی ،دشمن را ناگزیر ساخت كه در پشت خاكریزهاي بلند ،ماشین جنگی
خود را متوقف و به حال انفعال درآورد و به انگیزه دفاع و تواناییهاي ن.م جمهوري اسالمی ایران
پی برد و ناگزیر از اهداف نظامی در عمق بیشتر چشم بپوشد.
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بخش چهارم :یادي از شهادت دانشجویان پیرو خط امام (ره)
در عملیات نصر ،عراق از روز دوم دست به پاتک و یا در واقع حمله متقابل زد و لشكر
 30زرهي را که در صدد استفاده از موفقیت از عملیات روز اول و آماده پیشروی به سوی
پادگان حمید بود ،از طرف جنوب و جنوب شرقي مورد حمالت سنگین زرهي و آتشباری پر
حجم سنگین زمیني و هوایي قرار داد ،به نحوی که لشكر در معرض انهدام کامل قرار گرفت
و درگیر یک رزم قطعي گردید ،تا حدی که به دشواری توانست عقبنشیني نماید .در چنین
شرایطي ،اولین و حساسترین چیزی که در معرض از هم گسیختگي و متالشي شدن قرار
ميگیرد ،سامانه فرماندهي و کنترل یگانهای درگیر است که منجر به جدایي یگانها از
یكدیگر و تخریب و سرگرداني آنها در منطقه عملیاتي ميگردد .لشكر  30علیرغم روحیه باال
و تالش بيوقفه فرماندهان برای برقراری کنترل و هدایت یگانها ،از این امر مستثني نبود.
از سوی دیگر در طرح عملیاتي نیروی زمیني و طرحهای لشكرهای  30و  ،32هیچ
اشاره ای به نیروهای مردمي نیست و فقط طرح مستقلي به نام طرح هماهنگي با نیروی
مردمي تهیه شده که نوع استقالل عملیاتي نیروهای یاد شده را حكایت ميکند.
وضعیت بسیار سخت و بحراني که لشكر  30از روز دوم در دام آن فرو افتاده و از سه
طرف جلو ،عقب و پهلو با یورش دشمن مواجه بوده است و بعد محل شهادت نیروهای
مردمي تحت فرماندهي شهید علمالهدي فرمانده سپاه هویزه که در منطقه جناح جنوبي لشكر
عمل ميکردند ،تا کرانههای جنوبي رودخانه کرخه کور یعني مناطقي که تیپهای  3و1
لشكر  30از روز چهارم عملیات در تالش برای عقبنشیني به آن سمت بودهاند ،به احتمال
بسیار قوی حاکي از این است که این عزیزان ایثارگر که با توجه به موفقیتهای روز اول
لشكر  ،30در پیشروی به سوی پادگان حمید ،کیلومترها جلوی لشكر مستقالً در حرکت
بودهاند ،ناگهان با یگانهای دشمن مواجه و درگیر گردیده و به شهادت رسیدهاند و یا به
احتمال دیگر ،در مرحله عقب نشیني به جای نزدیک شدن به تیپهای درگیر ،در گرما گرم
آن چنان وضعیت بحراني ،اشتباهاً در مسیر انحرافي از تیپها دور شده و در محاصره دشمن
گرفتار آمدند .امیر سرتیپ 2بازنشسته محمود فردوسي فرمانده گردان  220تانک در این
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عملیات ،موکداً ميگوید که اساساً از وجود چنین نیروی در منطقه خود مطلع نبودیم (کتاب
مأموریت در ساحل نیسان) .از سوی دیگر با وجود عدم ارتباط ،تجزیه یگانها ،فشار رو به
تزاید دشمن و در وضعیتي که لشكر خود در معرض انهدام قرار گرفته بود ،با فرض اطالع از
وضعیت این عزیزان ،چه کمكي اصوالً از لشكر برای کمک به رهایي رزمندگان مزبور و
خالصي از دست دشمن مقدور بوده است؟ یگاني که خود متحمل تلفات و خسارات بسیار
سنگیني شده و تقریباً تمامي تجیهزات و وسائل زرهي خود را از دست داده بوده است،
چگونه مي تواسته به کمک رزمندگان یاد شده بشتابد و باالخره اینكه آیا ارتباطي بین این
رزمندگان و لشكر برقرار بوده و تقاضای پشتیباني و کمک کردهاند و لشكر از اجابت این
درخواست مضایقه نموده یا خیر در چنان کربالی خونیني و در چنان وضعیتي ،لشكر چگونه
ميدانسته و چگونه ميتوانسته آنان را از چنگال دشمن برهاند .در شرایطي که حتي از محل
آنان بياطالع بوده است.
با عرض تبریک و تسلیت به خانواده معزز شهدای واال مقام و عزیز نیروهای مردمي و
بزرگداشت ایثارگری برادر علم الهدي فرمانده سپاه هویزه ،ناچار از ذکر این واقعیت است که
شهادت عزیزان یاد شده ارتباطي با لشكر  30زرهي نداشته و لشكر خود در این عملیات
بیش از دو برابر نیروهای مردمي شهید داده است.
در اینجا مناسب است که به متن سخنان نماینده وقت امام در شورای عالي دفاع
(حضرت آیت ا خامنهای) که در مجلس شورای اسالمي آن روز ایراد گردیده ،توجه گردد.
بررسي سایر عملیات در  9سال دفاع مقدس بخصوص از سال دوم به بعد نشان
ميدهد که مواردی از این قبیل فقط منحصر به عملیات سهگانه سال اول جنگ نميشود و
چه بسیار رزمندگاني دالور و ایثارگر ،از ارتش ،سپاه یا بسیج تنها ،محاصره شده و بدون
رسیدن نیروی کمكي و علیرغم ب رقراری ارتباطات در چنگال خصم گرفتار و به درجه رفیع
شهادت و یا سالها اسارت دچار شدهاند.

والسالم
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گزیده سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنهاي نماینده وقت حضرت امام (ره)
در شوراي عالی دفاع در مجلس شوراي اسالمی

 ....اما مطلبي که راجع به هویزه

وظیفه من است که بگویم :آقایان بنده روز

 32دیماه خودم در منطقه هویزه بودم ،روز  32دی روز حمله به نیروی عراقي از
طرف نیروهای ما بود .اینجا من الزم ميدانم از این تریبون از فرمانده آن لشكر،
سرکار سرهنگ لطفي که آن روز شجاعانه ،مؤمنانه و بيپروا در صفوف اول حرکت
ميکرد و دائماً در میدان جنگ از آن طرف به این طرف ميرفت سپاسگزاری کنم و
یاد و نام او را نیک بدارم .افسر الیق و شجاعي دیدم در این ماجرا ایشان را .میدان
جنگ بود ،نیروهای ما حمله ميکردند ،نیروهای دشمن منهدم شده بودند و یک
لشكر ما به تمام در خط بود و حرکت ميکرد.
البته بچههای سپاه هم در همان حدود ،ساعت  2تا  2:10بعد از ظهر بود همان
بچههایي که شهید شدند ،آنها را من دیدم که ما بین هویزه و آن منطقه که خط
اول بود و آنها به سوی خط اول حرکت ميکردند و ميرفتند ،لب کرخه کور .یعني
اینها از غرب به شرق ميآمدند ،نیروی دشمن هم به عكس حرکت ميکرد یعني
فرار ميکردند که به نیروهای خودشان در دبحردان که در غرب اهواز و در شرق
این نقطهای که مي گویم قرار دارد بپیوندند که من به بعضي از برادرها گفتم
نیروهای ما هم دارد پیش ميرود عجله نكنید ،و آنها گفتند که نه ما ميخواهیم
برویم .در آن ماجرا من هیچ کس را مقصر نشناختم .فردای آن روز ،روز  30هم تا
حدود ساعت  1تا  1:10بعداز ظهر
نیروهای ما به تدریج شروع کردن به ضربت خوردن .یعني نیروهای عراقي،
نیروی کمكي بزرگي به کمكشان آمد و نیروهای ما را از پهلو مورد هدف قرار دادند
که این برای ما قابل محاسبه نبود ،و محاسبه نشده بود برای نیروهای ما و دستگاه
اطالعاتي ما ،این بود که نیروهای ما شروع کردند به عقب نشیني کردن .بین ساعت
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 1:00یا  1:10بود که با عجله آمدم شهر که در قرارگاه آن لشكر دیگر که هست
حاضر بشوم و به آن فرماندهان و افسران تأکید کنم و سفارش کنم که از یک طرف
دیگر وارد شوند .بعضي از برادرهای دیگر نظامي آمدند که مهمات دست و پا کنند و
همان ساعت بیني و بینا

تالش ميکردند ،یعني من آن کساني را که مسئوالن

سطح باال هستند ،نظامي یا غیر نظامي نیافتم که تالش نكنند
هویزه که بچههای ما شهید شدند

علي ایحال ،در

من به هیچ وجه از کساني ،یک تعلل

عمدی ،سستي عمدی ،خیانت ،خدای نكرده مشاهده نكردم
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پیام امام خمینی (ره) در رابطه با عملیات نصر
بسماهللالرحن الرحیم
«جناب آقای رئیسجمهور ـ ایدهاهلل تعالي
ان تنصروا اهلل ینصرکم و یثبت اقدامكم
خبر پیروزی چشمگیر قوای مسلح اسالم ،با هماهنگي بین جمیع رزمندگان عزیز موجب
تقدیر و تشكر گردید 3.سالم و تقدیر اینجانب را به فرماندهان محترم و سران عزیز و سربازان
و پاسداران معظم اسالم ابالغ نمایید .انتظار دارم که با پشـتكار و همـاهنگي و انسـجام همـه
رزمندگان محبوب ،به زودی کشور اسالمي از لوث وجود کفار ـ خذلهم اهلل پاکسازی شـود .از
خداوند تعالي سالمت و پیروزی همگان را خواسـتارم .امیـدوارم خبـر پیـروزی نهـایي را بـه
خواســت خداونــد تعــالي بــه زودی دریافــت دارم .ســالمت جنابعــالي و رزمنــدگان عزیــز و
فرماندهان و افسران و درجهداران و پاسـداران و بسـیج و شـبه نظامیـان و تمـامي نیروهـای
مسلح و نیروهای مردمي که ستون فقرات انقـالب اسـالمي مـا مـيباشـند از خداونـد تعـالي
خواستارم».

2

( 32دیماه  3123ـ روحاهلل موسویالخمیني)

 . 3پیام امام خمیني در پاسخ به تلگراف  23/30/32رئیس جمهور صادر شده است .در قسمتي از این تلگراف ميخوانیم:
«حضرت آیتاهلل العظمي امام خمیني ـ دامت برکاته .به ساعت  30صبح امروز  ...نیروهای پیروز جمهوری اسالمي ایران
حمله خود را آغاز و مرحله اول را با موفقیتي بي نظیر به پایان برده ،یقین است با توجه امام نسبت به باال بردن روحیه
امتشان و دعای خیر عموم مردم و پشتیباني بي دریغ شان ،مراحل بعدی نیز با پیروزی کامل به انجام خواهد رسید ...
ابوالحسن بنيصدر».
 . 2برداشت از کتاب تقویم تاریخ دفاع مقدس ،جلد ( 2گامهای نخستین ،حوادث دی  ،)3123صفحه  .100تهران ،مرکز
اسناد انقالب اسالمي.3199 ،

نمایه
آ
آبادان ،شهر ,301 ,32 ,70 ,73 ,03 ,10 ,22
,103 ,109 ,109 ,210 ,209 ,320 ,339
902
آتشبار  199توپخانه  372مم 90 ,19 ,
آخوندزاده :سرهنگ 320 ,339 ,
آر اف :2-هواپیما293 ,222 ,
آراسته :ناصر؛ سرتیپ 9 ,
آل احمد :سرهنگ 130 ,107 ,
ا
احدی :احمد؛ سرهنگ 217 , 2

اف :2-هواپیما,222 ,203 ,300 ,92 ,99 ,
293
افرایي :سرهنگ توپخانه233 ,92 ,
افرایي :سرهنگ127 ,
افشار :مصطفي؛ سرهنگ300 ,
الماسي فر :سرهنگ912 ,2
الهیاری :سرهنگ290 ,271 ,
امالغفار :آبادی127 ,137 ,
امالفصیح :آبادی137 ,
امالقصر223 ,
امین :سرهنگ210 ,207 ,77 ,
اندیمشک,323 ,390 ,317 ,323 ,92 ,33 ,

احمدی :سرهنگ 219 ,217 ,213 ,

,309 ,300 ,302 ,301 ,302 ,303 ,300

ارتفاعات اهلل اکبر ,79 ,71 ,09 ,17 ,10 ,

193 ,171 ,103 ,109 ,239 ,232 ,303

,231 ,390 ,393 ,313 ,331 ,300 ,309

اهواز :اکثر صفحات

109 ,230 ,277

ایستگاه آب تیمور,300 ,302 ,309 ,09 ,92 ,

اردن 229 ,200 ,
اروندرود03 ,
اسكویي :ذبیحاهلل؛ سروان 933 ,900 ,
اسماعیلیه339 ,331 ,
اصفهان320 ,32 ,
اف :9-هواپیما,222 ,203 ,300 ,92 ,99 ,
292 ,293

179 ,220
ب
بستان,331 ,333 ,33 ,70 ,72 ,79 ,71 ,
,132 ,231 ,202 ,209 ,370 ,397 ,339
909 ,139 ,170 ,109 ,112

 /970عملیات نصر

بصره229 ,33 ,30 ,99 ,

پایگاه هشتم شكاری92 ,

بلدوزر,291 ,223 ,232 ,232 ,307 ,33 ,

پایگاه یكم ترابری92 ,99 ,

,199 ,132 ,130 ,103 ,103 ,239 ,297

پل نادری112 ,213 ,79 ,

919 ,919 ,190 ,190

پورموسي :سرهنگ213 ,222 ,237 ,232 ,

بندر امام خمیني (ره)222 ,

ت

بني صدر :ابوالحسن903 ,999 ,123 ,
بهمنشیر201 ,

تانک ام117 ,112 ,111 ,331 97-

بیات :منطقه72 ,

تانک بر ماز روسي,303 ,300 ,301 ,323 ,
193 ,112 ,229 ,222 ,237 ,230
پ

پاتک993 ,913 ,910 ,
پادگان حمید,29 ,93 ,19 ,11 ,10 ,23 ,

تانک چیفتن,902 ,221 ,232 ,239 ,33 ,
932 ,939 ,907 ,900 ,902
تنومه37 ,

,300 ,302 ,309 ,302 ,73 ,09 ,01 ,02

تیپ  17زرهي73 ,10 ,

,320 ,313 ,319 ,310 ,330 ,303 ,309

تیپ  22هوابرد ,39 ,72 ,73 ,09 ,10 ,21

,211 ,223 ,227 ,333 ,390 ,393 ,379
,170 ,100 ,102 ,102 ,121 ,123 ,271
,922 ,923 ,920 ,177 ,170 ,179 ,173
909 ,921
پای پل کرخه,120 ,112 ,213 ,301 ,01 ,
109
پایگاه چهارم شكاری,39 ,90 ,92 ,99 ,07 ,
292 ,293 ,203 ,300 ,33

103 ,109 ,112 ,213 ,213 ,222
تیپ  99پیاده,223 ,37 ,72 ,73 ,09 ,10 ,
103 ,109 ,112 ,292 ,290 ,213
تیپ  3لشكر  30زرهي ,213 ,211 ,31 ,9 ,
,192 ,122 ,139 ,202 ,203 ,223 ,229
,920 ,922 ,922 ,923 ,932 ,909 ,902
927 ,911
تیپ  2لشكر  32زرهي ,222 ,220 ,39 ,9 ,

پایگاه سوم شكاری293 ,203 ,92 ,99 ,

,123 ,129 ,121 ,133 ,132 ,223 ,229

پایگاه ششم شكاری293 ,203 ,92 ,

903 ,922 ,193 ,110

پایگاه هفتم شكاری92 ,

نمایه 973/

تیپ  1لشكر ,220 ,213 ,212 ,32 ,9 , 30
,902 ,909 ,902 ,110 ,130 ,202 ,203

حسیني ،سید یعقوب؛ سرهنگ زرهي :اکثر
صفحات

,923 ,929 ,927 ,922 ,922 ,933 ,909

حسیني ،سید ناصر؛ سرتیپ ستاد 9

903

حشمت :سرهنگ220 ,
ج

حمیدیه,90 ,92 ,99 ,93 ,19 ,12 ,13 ,10 ,
,320 ,323 ,22 ,29 ,22 ,20 ,93 ,97

جفیر,90 ,92 ,99 ,20 ,93 ,19 ,11 ,13 ,

,210 ,222 ,339 ,331 ,392 ,399 ,300

,270 ,211 ,229 ,397 ,399 ,339 ,33

,220 ,293 ,299

,223 ,222 ,222

133 ,131 ,173 ,173 ,191 ,190

,191 ,110 ,112 ,123 ,132 ,133 ,299

جفیر922 ,920 ,921 ,902 ,137 ,

,173 ,179 ,173 ,109 ,103 ,129 ,192

جاللیه :آبادی,322 ,321 ,00 ,93 ,19 ,

,923 ,903 ,133 ,131 ,193 ,190

272 ,292 ,393

900 ,923 ,920 ,929 ,922

جمشیدی :ایرج؛ سرهنگ زرهي,377 ,29 ,
خ

903 ,992 ,919 ,913 ,232 ,373
جوادی :محمد؛ سرهنگ زرهي ,309 ,29 ,

خامنهای :سید علي؛ آیتاهلل ,933 ,909 ,0

,231 ,232 ,230 ,299 ,332 ,393 ,371

900 ,902 ,903

,132 ,139 ,130 ,109 ,102 ,109 ,237

خرم آباد190 ,227 ,

903 ,923 ,932

خرمشهر,32 ,33 ,99 ,09 ,99 ,92 ,99 ,13 ,
چ

,210 ,223 ,220 ,323 ,33 ,37 ,30
,170 ,103 ,102 ,109 ,123 ,139 ,109
 ;921 ,173 ,170 ,179 ,171شهر22 ,

چنانه :منطقه72 ,
چیالت :منطقه72 ,

خزاعي :سرتیپ223 ,297 ,229 ,
ح

حاجي بدر :آبادی920 ,

خط بمب,372 ,320 ,390 ,33 ,90 ,01 ,
101 ,292 ,293 ,203 ,393 ,379

 /972عملیات نصر

خط سیمرغ37 ,30 ,

,900 ,133 ,139 ,130 ,132 ,131 ,193

خط عقاب302 ,37 ,30 ,

920 ,993 ,990

خط کرکس,302 ,30 ,32 ,73 ,02 ,23 ,
393 ,379 ,320 ,330

دژبان,310 ,323 ,327 ,320 ,322 ,19 ,
,327 ,322 ,399 ,390 ,319 ,317 ,313

خوزستان32 ,

,379 ,372 ,307 ,302 ,309 ,301 ,329

خوشنویسان :سرهنگ109 ,

922 ,132 ,270 ,331 ,399 ,392 ,390

خونین شهر309 ,70 ,
د
دادجو :رضا؛ سرگرد303 ,307 ,

دشت آزادگان :اکثر صفحات
دشت عباس 109 ,227 ,72 ,
دوسلک72 ,
دهلران109 ,223 ,70 ,72 ,

دب حردان,79 ,71 ,02 ,01 ,20 ,97 ,92 ,
ر

,313 ,332 ,309 ,302 ,309 ,70 ,72
,179 ,123 ,210 ,390 ,393 ,373 ,397

رادفر :علي؛ سرهنگ903 ,920 ,

920 ,993

راه آهن اندیمشک193 ,

دزفول,73 ,09 ,09 ,01 ,03 ,10 ,23 ,33 ,

رائفي :سرگرد130 ,271 ,

,301 ,302 ,39 ,32 ,93 ,97 ,72 ,71

رضایي :سرهنگ 220 ,329 , 2

,302 ,323 ,323 ,320 ,391 ,311 ,339

رودخانه کارون,19 ,11 ,12 ,13 ,10 ,27 ,

,209 ,201 ,392 ,393 ,390 ,303 ,301

,29 ,22 ,20 ,93 ,99 ,90 ,92 ,99 ,92

,231 ,232 ,233 ,230 ,203 ,207 ,202

,301 ,30 ,33 ,30 ,79 ,01 ,02 ,03 ,22

,229 ,223 ,239 ,237 ,230 ,232 ,239

,339 ,331 ,332 ,307 ,300 ,302 ,309

,213 ,219 ,217 ,212 ,213 ,210 ,227

,121 ,119 ,111 ,390 ,393 ,372 ,313

,222 ,293 ,297 ,290 ,292 ,293 ,290

,103 ,109 ,102 ,102 ,103 ,123 ,120

,112 ,112 ,121 ,123 ,291 ,223 ,227

,920 ,173 ,177 ,179 ,172 ,173 ,170

,109 ,120 ,123 ,192 ,119 ,117 ,110

920 ,922 ,922

,199 ,173 ,171 ,170 ,103 ,109 ,102

رودخانه کرخه کور :اکثر صفحات

نمایه 971/

رودخانه مالكیه 101 ,113 ,339 ,

شفیعي :سرهنگ 273 ,

رودخانه نیسان,129 ,127 ,129 ,137 ,132 ,

شكیبا :حمید؛ سرتیپ 9 , 2

902 ,929 ,927 ,922 ,913 ,923 ,903
ژ
ژاندارمری22 ,

شلمچه210 ,
شمخاني :علي؛ پاسدار903 ,900 ,922 ,
شورای عالي دفاع,902 ,903 ,993 ,909 ,
900

ژیانفر :سرگرد107 ,

شوروی229 ,
س

سپتون :ارتفاعات 201 ,72 ,

شوش,323 ,302 ,39 ,72 ,79 ,02 ,09 ,
,103 ,109 ,109 ,120 ,237 ,301 ,302
990

ستاد مشترک22 ,23 ,

شوشتر303 ,

سعادت اختر :سرهنگ,290 ,213 ,217 ,

شهبازی :امراهلل؛ سرهنگ زرهي,399 ,29 ,

227 ,290

131 ,130 ,103 ,100 ,207

سعدون حمودی,331 ,333 ,20 ,97 ,19 ,
172 ,117 ,202 ,223 ,370
سكینه ابدال :منطقه399 ,19 ,

شهبازی :امراهلل؛ سرهنگ زرهي903 ,3 ,
شهرگان :سرگرد زرهي,230 ,203 ,332 ,
131

سلیمان :منطقه220 ,399 ,19 ,

شیخ خزعلي :آبادی113 ,

سماجا,239 ,230 ,39 ,70 ,72 ,07 ,32 ,

شیخ قندی :منطقه72 ,

229 ,227 ,222 ,292 ,212 ,229 ,220
ص

سمیده207 ,339 ,
سوسنگرد :اکثر صفحات

صادقيگویا :نجاتعلي؛ سرتیپ2 ,9 , 2

سه راهي قهوه خانه112 ,213 ,

صیاد شیرازی :علي؛ سرهنگ ،سپهبد شهید,

ش
شاوریه :ارتفاعات 210 ,201 ,

32 ,0 ,2 ,2

 /979عملیات نصر

ط
طراح :آبادی,191 ,127 ,131 ,19 ,32 ,
920 ,922 ,923 ,920 ,992 ,190

عمرانلو :سرهنگ,292 ,277 ,220 ,312 ,
103
عمراني :سرهنگ 90
عملیات ظفر 339 ,27

طرح ابوذر302 ,
طرح عملیاتي ظفر,302 ,303 ,71 ,9 ,7 ,
,323 ,320 ,333 ,339 ,337 ,330 ,333

عملیات فاتح 322 ,27
عملیات نصر ,99 ,92 ,93 ,11 ,13 ,23 ,27
,103 ,129 ,121 ,32 ,93 ,93 ,97 ,90

303 ,312 ,310
طرح عملیاتي کاشف329 ,9 ,

,199 ,190 ,192 ,179 ,109 ,102 ,101

طرح عملیاتي نصر 920 ,32 ,97 ,7 ,

131 ,130 ,193

طالیه170 ,273 ,33 ,99 ,20 ,93 ,

عین خوش :منطقه 227 ,223 ,72

طالیه922 ,137 ,

ف

طهماسبي پور :سرگرد291 ,
ظ
ظهیرنژاد :قاسمعلي؛ سرتیپ,230 ,97 ,07 ,
,909 ,102 ,229 ,220 ,291 ,232 ,233

فارسیات ,30 ,71 ,00 ,02 ,93 ,93 ,11 ,10
,103 ,113 ,321 ,337 ,307 ,300 ,302
173 ,109
,110 ,133 ,299 ,270

فردوس :منطقه
920 ,909

903

فردوسي :محمود؛ سرگرد زرهي,923 ,30 ,
ع
عبادی :سرهنگ229 ,
عربستان سعودی229 ,
عسگری :سرهنگ 321 2
علم الهدی :پاسدار شهید 902

909 ,992 ,920
فرسیه :آبادی 922 ,190
فرماندهي اروند

,301 ,32 ,73 ,03 ,10

109 ,293 ,230
فرماندهي لوج نزاجا (پشتیباني)
290 ,220

,237 ,27

نمایه 972/

گ

فروزان :سرهنگ 10
فرهودی :سرگرد 230

گردان  300تانک

فكوری :جواد؛ سرهنگ خلبان 233 ,90
فكه 170 ,109 ,202 ,397 ,339 ,70 ,72
فالحي :ولياهلل؛ سرتیپ

,212 ,233 ,23

,392 ,313 ,300 ,70

132 ,331
گردان  302مكانیزه

,317 ,310 ,70 ,17

222 ,331 ,399 ,392 ,390

,933 ,909 ,120 ,297 ,290 ,271 ,272

گردان  323مكانیزه 310 ,70 ,17

903

گردان  329پیاده ,307 ,300 ,317 ,09 ,17
,300 ,302 ,17 ,13

فولي آباد :ارتفاعات
900 ,193 ,303

گردان  322مكانیزه 290 ,03 ,31
ق

قاسمي (قاسمي نو) ،غالمرضا؛ سرهنگ زرهي,
297 ,329 ,321 ,339 ,330 ,303 ,29
قبادی :سرگرد 133
قدوسي :حجتاالسالم؛ شهید123 ,
قرارداد  3372الجزایر 32 ,
قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب :اکثر صفحات
قیصریه :آبادی 920 ,929 ,202 ,213 ,
ک
کرمانشاه 227
کوشک 200 ,33 ,20 ,13
کویت 229

209 ,397 ,392 ,372 ,303
گردان  392مكانیزه 313 ,70
گردان  399پیاده

,129 ,129 ,230 ,70

,927 ,139 ,112 ,111 ,113 ,110 ,123
929
گردان  302مكانیزه

,309 ,301 ,70 ,19

310 ,330
گردان  370مكانیزه 912 ,09
گردان  392مكانیزه ,379 ,317 ,17 ,10 ,30
919 ,912 ,911 ,922 ,331 ,377
گردان  203تانک ,377 ,379 ,317 ,09 ,17
922 ,903 ,331
گردان  207تانک ,390 ,317 ,310 ,03 ,17
130 ,132 ,222 ,331 ,399 ,392

 /970عملیات نصر

گردان  220تانک

,317 ,09 ,17 ,31 ,30

گردان  233تانک

,307 ,93 ,73 ,02 ,31

,912 ,922 ,909 ,217 ,331 ,377 ,379

,111 ,130 ,299 ,330 ,331 ,312 ,337

909 ,992

,173 ,190 ,113 ,119 ,117 ,112 ,119

گردان  223سوار زرهي 310 ,70 ,17
گردان  229تانک ,307 ,300 ,317 ,09 ,17
,901 ,209 ,202 ,211 ,392 ,372 ,303
930 ,903 ,907 ,900 ,902 ,909
گردان  227تانک

,307 ,300 ,317 ,17

,202 ,399 ,397 ,392 ,372 ,373 ,303
933 ,903 ,900 ,902 ,909
گردان  213تانک 199 ,310 ,302 ,03 ,17
گردان  212تانک 03 ,17
گردان  223تانک 03

922 ,190
گردان  231تانک 313 ,03
گردان  103توپخانه  302مم ,337 ,93 ,19
312
گردان  102توپخانه  302مم ,337 ,93 ,19
312
گردان  132توپخانه  322مم ,90 ,70 ,17
312 ,337
گردان  139توپخانه  322مم ,90 ,70 ,17
312 ,337

گردان  222سوار زرهي ,319 ,03 ,31 ,32

گردان  120توپخانه  322مم ,90 ,70 ,17

,392 ,370 ,379 ,323 ,391 ,390 ,313

,373 ,379 ,323 ,393 ,317 ,312 ,337

,237 ,330 ,332 ,339 ,331 ,397 ,390

233 ,332 ,331 ,399 ,392 ,390

,117 ,223 ,220 ,297 ,290 ,221 ,239
933 ,193 ,173
گردان  220تانک ,390 ,317 ,310 ,03 ,17
132 ,139 ,222 ,331 ,399 ,392
گردان  203تانک 313 ,03
گردان  209تانک 310 ,03 ,17
گردان  291سوار زرهي ,302 ,70 ,02 ,19
922 ,119 ,119 ,310 ,330 ,307 ,300

گردان  123توپخانه  322مم ,90 ,09 ,19
,377 ,370 ,379 ,323 ,393 ,390 ,317
901 ,223 ,233 ,332 ,331 ,392 ,373
گردان  110توپخانه  322مم ,90 ,70 ,17
331 ,312 ,337
گردان  191توپخانه  310مم ,337 ,93 ,19
312 ,320
گردان  122توپخانه  322مم 320 ,03

نمایه 977/

گردان  103توپخانه ,312 ,320 ,337 ,70
323

گردان  203آماد و ترابری 313
گروه  22توپخانه 73 ,70

گردان  193توپخانه 312 ,337 ,93 ,70 ,19

گروه  933مهندس 73

گردان  192توپخانه  322مم ,90 ,09 ,19

گروه  22توپخانه ,37 ,73 ,72 ,73 ,07 ,09

,303 ,307 ,300 ,323 ,393 ,390 ,317

290 ,213 ,320

,129 ,239 ,332 ,333 ,399 ,392 ,372

گروه رزمي  399مشهد

907
گردان  197توپخانه ,93 ,90 ,70 ,19 ,17
332 ,331 ,323 ,312 ,320 ,337
گردان  199توپخانه  372مم,331 ,320 ,70 ,
293 ,332
گردان  139توپخانه  322مم ,90 ,09 ,19
290 ,299 ,332 ,331 ,323 ,393 ,319

222 ,331 ,392 ,393 ,313
گروه رزمي  233تانک 239
گروه نامنظم دکتر چمران
گروهان پل لشكر  30زرهي

گردان  990مهندس ,391 ,390 ,319 ,19
,333 ,397 ,379 ,302 ,301 ,323 ,390
203 ,332 ,331

,09 ,01 ,19

119 ,390 ,313 ,313 ,307 ,301
گروهان ترابری سنگین 313
ل

گردان  939پل 70
391 ,390 ,313

,310 ,19 ,17

170

گردان  903مهندس 73
گردان  923مهندسي ,310 ,330 ,307 ,70

,320 ,330 ,300

لشكر  30زرهي :اکثر صفحات
لشكر  77پیاده

,300 ,301 ,73 ,70 ,10

,170 ,123 ,113 ,299 ,290 ,231 ,233
173
لشكر  32زرهي ,23 ,29 ,27 ,32 ,39 ,9 ,7

گردان  972مخابرات 331 ,390 ,319 ,19

,223 ,229 ,227 ,220 ,299 ,239 ,02

گردان  973مخابرات 313 ,70 ,19

903 ,920 ,929 ,922 ,190 ,139 ,132

گردان  207بهداری 313 ,310

لطفي :سیروس؛ سرهنگ زرهي :اکثر صفحات

گردان  209نگهداری 313 ,310

لودر ,902 ,190 ,190 ,112 ,232 ,307 ,33
999 ,913 ,919 ,912 ,913

 /979عملیات نصر

لهراسبي :محمد جعفر؛ سرهنگ 139 2
م
مالیوتكا :موشک ضد تانک 170 ,229 ,202
مانور احاطهای 170 ,302
ماهشهر ,323 ,330 ,301 ,32 ,73 ,03 ,10
171 ,109 ,293 ,217 ,229
مبارکه :آبادی 323 ,321 ,00
مجتهدزاده سرهنگ 107 ,239
محبوبي :سرهنگ

,297 ,290 ,292 ,203

139 ,133 ,103 ,109 ,109 ,237 ,230
مشرحات 103

ن
ناحیه ژاندارمری خوزستان 192
ناظری :سرهنگ زرهي 29
نجفي :سرگرد مهندس 291 ,232
نشوه 33 ,99
نوبهار :سرهنگ 293
نورد 323
نیروی دریایي ارتش جمهوری اسالمي ایران
(نداجا) 22
نیروی هوایي

,120 ,139 ,220 ,202 ,22

900 ,923 ,927 ,997 ,199

مشرفه ,190 ,113 ,129 ,127 ,122 ,129
929

و
وصالي :محمد؛ سرهنگ 229

مفید :سرهنگ 220
هـ

مكری :سرهنگ 232
مالثاني 303

هاشمي روان :سرهنگ 212 ,233

ملیحان :آبادی 929

هاشمي :سید حسام؛ سرتیپ ستاد 9

منصوری :سرهنگ 203

هفتگل 323

منفرد نیاکي :مسعود؛ سرهنگ 903

همتي :سرهنگ 232

موشک فراک 229

هوانیروز

,302 ,37 ,30 ,72 ,07 ,09 ,27

مهران 70

,212 ,222 ,203 ,339 ,302 ,397 ,333

میدان چهارشیر 323

,292 ,299 ,271 ,299 ,293 ,290 ,219
199 ,173 ,127 ,113

نمایه 973/

هوانیروز ,927 ,199 ,120 ,133 ,139 ,202
900 ,923 ,929
هوشیار :سرهنگ 203
هویزه :اکثر صفحات

ی
یزدنو ,200 ,392 ,393 ,393 ,20 ,93 ,13
173 ,132 ,207
یونسي :سرهنگ  2خلبان 333
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Amaliyate Nasr

Col. Seyed Yaghub Hoseini

War Cognizance Committee Of
Martyr Lieutenant General Ali Sayyad Shirazi

990

نقشهها 993/

نقشهها

منطقه عمومی خوزستان و محورهاي تهاجم نیروهاي دشمن
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