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         » از همــه نگارنــدگان حــوادث جنــگ و همــه کســانی کــه تــوان 
انجــام وظیفــه در ایــن مهــم را دارنــد، درخواســت می کنــم از ثبــت 
ــام  ــه تم ــن گنجین ــد و ای ــت نکنن ــن دوران غفل ــات ای ــط جزئی و ضب

نشــدنی را بــرای آینــدگان بــه ودیعــه بگذارنــد.«

         »جنــگ تحمیلــی شــکوه و عظمــت ایمــان و اســام را در پهنــاور 
جهــان منتشــر نمود.« 

امام خمینی )ره(

***

ــا مــا  ــم کــه ایــن جنــگ یــک گنــج اســت. آی          » می خواهــم بگوی
ــال  ــت س ــم؟ آن هش ــتفاده کنی ــج اس ــن گن ــت از ای ــم توانس خواهی

ــه کنــد.« جنــگ، بایســتی تاریــخ مــا را تغذی

         » دفاع مقدس مظهر حماســه اســت، مظهر معنویت و دینداری 
اســت، مظهــر آرمــان خواهــی، مظهــر ایثــار و از خودگذشــتگی 
اســت، مظهــر ایســتادگی، پایــداری و مقاومــت اســت، مظهــر تدبیــر 

و حکمــت اســت، روایــت آن جهــاد نیــز مقــدس و جهــاد اســت.«
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای )مدظله العالی(

سه



فرازهایی از پیام حضرت امام)ره( در اسفندماه 1367 
خطاب به روحانیت سراسر کشور )در رابطه با پذیرش قطعنامه598(

صحیفه امام خمینی)ره(، جلد21، صفحه283

 ما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه  صحنه ها بهره جسته ایم.

 ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم.

 ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم.

 ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان خواران کنار زدیم.

 ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته ایم.

 ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.

 ما در جنگ ُابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم.

 ما در جنگ ریشه های پربار انقالب اسالمی مان را محکم کردیم.

 ما در جنگ حّس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.

ــی  ــه تمام ــه علی ــم ک ــان دادی ــه نش ــردم منطق ــًا م ــان و خصوص ــردم جه ــه م ــگ ب ــا در جن  م

قدرت هــا و ابرقدرت هــا ســالیان ســال می تــوان مبــارزه کــرد.

 جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست.

 جنگ ما جنگ فقر و غنا بود.

 جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد.

 جنــگ مــا موجــب شــد کــه تمامــی ســردمداران نظام هــای فاســد در مقابــل اســالم احســاس 

ذلــت کننــد.

 مــا در جنــگ بــرای یــک لحظــه هــم نــادم و پشــیمان از عملکــرد خــود نیســتیم. راســتی مگــر 

فرامــوش کرده ایــم کــه مــا بــرای ادای تکلیــف جنگیده ایــم و نتیجــه، فــرع آن بــوده اســت.

چهار



ــا از  ــه اینه ــت، هم ــگ اس ــو جن ــی در پرت ــالم انقالب ــتمرار روح اس ــر، اس ــا مهم ت  از همه اینه

ــدران و  ــادران، پ ــالش م ــود، از ت ــرد ب ــال نب ــت س ــز هش ــهدای عزی ــاک ش ــای پ ــت خون ه برک

ــه اســت. ــکا، غــرب و شــوروی نشــئت گرفت ــا آمری ــارزه ب ــز در ده ســال مب مــردم عزی

ــه وظیفــه  خــود عمــل  ــوان و تکلیــف جنــگ دارد، ب ــا آن روز کــه احســاس کــرد ت  ملــت مــا ت

نمــود... آن ســاعتی هــم کــه مصلحــت بقــای انقــالب را در قبــول قطعنامــه دیــد و گــردن نهــاد، 

بــاز بــه وظیفــه  خــود عمــل کــرد.

پنج

بسیجی  ید واحده و قدرت واحده باشیم.
ربای مقابله با دشمنان بایستی ما  هچ ارتشی، هچ سپاهی و هچ 

»شهید سپهبد علی صیادشیرازی - 1364/11/26«  



شش

معارف جنگ
      »معــارف جنــگ« مجموعــه ای از یافته هــا، ذخایــر و دســتاوردهای جبهه هــای نبــرد 
ــت  ــا و برک ــا، ایثارگری ه ــاس فداکاری ه ــه پ ــال ب ــد متع ــه خداون ــت ک ــاطل اسـ ــه بـ ــق علیـ حـ
خــون شــهدای واالمقــام، نصیــب رزمنــدگان اســالم نمـــوده و از سینـــه های جوشــان آنهــا بــه 

ــردد. ــل می گ ــالمی منتق ــالب اس ــوان انق ــل ج ــنه  نس ــاک و تش ــینه های پ س
ــش  ــرافراز ارت ــر س ــت واالی امی ــا هم ــال 1373 ب ــز س ــگ« از پاییـ ــارف جنـ ــت معـ       »هیئ
ــب  ــا تصوی ــال 1374 ب ــت و در س ــکل گرف ــیرازی« ش ــاد  ش ــی صی ــپهبد عل ــهید س ــالم »ش اس
ــم  ــام معظ ــه(،  مق ــه ای )مدظل ــام خامن ــرت ام ــوی حض ــادی و معن ــای م ــه و حمایت ه کریمان
ــی  ــا روحیه متعال ــم را ب ــالت مه ــن رس ــمی ای ــورت رس ــه ص ــوا، ب ــی کل ق ــری و فرمانده رهب
بســیجی بر عهــده گرفتــه و مفتخــر اســت کــه بــا الهـــام از کالم نورانــی خداونــد متعــال مبنی بــر 
ُهــم ُســُبَلنا َو ِانَّ اللــَه َلَمــَع الُمْحِســنین«، بــا صداقــت و تــالش  »َوالـــّذیَن جـــاَه دوا ِفینــا َلَنهِدینَّ
دســته جمعی در ایــن وادی مقــدس گام نهــاده و ایــن رســـالت افتخـار آمیـــز را کــه بــا گـــرایش 
ــن راه  ــد و در ای ــه ده ــت ادام ــه اس ــکل گرفت ــی« ش ــی و آموزش ــی ـ عملیات ــی ـ فرهنگ »پژوهش

ــال دارد.   ــد متع ــاری خداون ــف و ی ــه لط ــد ب امی
       شــیوه کار هیئــت معــارف جنــگ در گــردآوری تجــارب جبهه هــای نبــرد از ســال 1373 تــا 
ســال 1378 بدیــن ترتیــب بـــوده اســـت کــه براســاس زمــان و مــکان هــر عملیــات، جمعــی از 
رزمنــدگان اســالم کــه در آن عملیــات نقــش مهمــی را بر عهــده داشتـــه اند بـــه منـطقـــه عملیات 
عزیمــت نمــوده و بــا یادآوری خاطـــرات خـــود در صحنـــه ی نبـــرد و بـرداشـــت های تحـریـــری، 
صوتــی و تصویــری، مجموعــه ای از حقایــق و واقعیت هـــای تلـــخ و شــیرین را گــردآوری نمــوده 
ــوان  ــش از 170 عن ــال 1398 بی ــان س ــا پای ــال 1378 ت ــگ از س ــارف جن ــت مع ــت. هیئ اس

کتــاب مســتند دربــاره  وقایــع هشــت ســال دفــاع مقــدس منتشــر نمــوده اســت.
       آمــوزش معــارف جنــگ نیــز از ســال 1374 به صــورت نظــری و میدانــی بــرای هــر دوره از 
ــرای  دانشــجویان ســال3 دانشــگاه افســری امــام علــی)ع( نیــروی زمینــی و از ســال 1382 ب
کلیــه دانشــگاه های افســری زمینــی، هوایــی، دریایــی و فارابــی ارتــش ج.ا.ا بــه اجــرا در آمــده 
ــور را در  ــگاه های مزب ــالن دانش ــر از فارغ التحصی ــداد 31890 نف ــال 1398 ، تع ــان س ــا پای و ت
دو مرحلــه نظــری و میدانــی مــورد آمــوزش داده اســت. از ســال 1394، آمــوزش معــارف جنــگ 
ــه  ــز  ب ــاء)ص( نی ــی خاتم االنبی ــد هوای ــرارگاه پدافن ــگاه ق ــوم دانش ــال س ــجویان س ــرای دانش ب

اجــرا درآمــد. 
ــع  ــه در مقاط ــان وظیف ــوزش کارکن ــال 1387 آم ــن از س ــگ همچنی ــارف جن ــت مع        هیئ
تحصیلــی فوق دیپلــم، لیســانس، فــوق لیســانس و دکتــرا در مراکــز آمــوزش وظیفــه را پی ریــزی 
ــه یگان هــای ســازمانی  ــی و قبــل از عزیمــت ب ــزان در زمــان آمــوزش مقدمات ــن عزی نمــود و ای



هفت

خــود بــه مــدت شــانزده ســاعت آمــوزش معــارف جنــگ را برابــر برنامــه آموزشــی طــی نمــوده 
ــل  ــه فارغ التحصی ــه ک ــان وظیف ــر از کارکن ــزار نف ــش از 460 ه ــال  1398، بی ــان س ــا پای ــه ت ک
ــرا  ــی کشــور می باشــند، آمــوزش نظــری معــارف جنــگ را ف دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عال

گرفته انــد.
       از ســال 1390 افســران دوره ی عالــی رســته ای، در هــر دوره بــه مــدت هشــت ســاعت و تــا 

پایــان ســال 1398 بیــش از 10هــزار نفــر آمــوزش معــارف جنــگ را طــی نموده انــد.
       از بهمــن ســال 1393 تــا پایــان ســال 1398، بیــش از 539 هــزار نفر از ســربازان دیپلم و زیر 

دیپلــم نیــز در هــر دوره بــه مــدت هشــت ســاعت تحت آمــوزش معــارف جنــگ قــرار گرفته اند.
و همچنیـن  اجـا  دافـوس  اجـا،  ارشـد  مدیـران  دوره هـای  بـرای  معـارف جنـگ  آمـوزش        
دانش آمـوزان پایـور اجـا بـرای اولیـن بـار در سـال 1398 و به مدت 16 سـاعت به تعـداد 1398 

نفـر برگـزار گردیـد.
    هیئت معارف جنگ »شهید سپهبد علی صیاد  شیرازی«
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پیشگفتار
ِذیَن ِمْن َقْبل ُقْل ِسیُروا ِفی ااَلْرِض َفاْنُظروا َکیَف کاَن عاِقَبُة الَّ

بگو! در روی زمین بگردید و ببینید پایان کار پیشینیان چگونه بوده است.
)سورۀ روم، آیه 42(

پیشگفتار درباره مدارک تاریخی جنگ تحصیلی
1-یادآوری مهم:

ــل از  ــود قب ــت می ش ــدارک درخواس ــن م ــتفاده کنندگان ای ــدگان و اس ــی کنندگان و خوانن از بررس
بررســی بــه نــکات زیــر توجــه فرماینــد:

ایــن مــدارک در اجــرای امریــه 60/02/1/85-61/4/30 معاونــت آموزشــی نیــروی زمینــی ارتــش 
جمهــوری اســالمی ایــران گــردآوری و تنظیــم و تدویــن گردیــده اســت.

2- هدف های اصلی تهیه این مدارک طبق دستورالعمل یادشده باال به شرح زیر بوده است:

     الف- تجزیه وتحلیل هریک از نبردهای عمده و بررسی علل پیروزی یا شکست آنها:
     ب- ایجــاد زمینــه مطلــوب بــرای تهیــه مســائل آموزشــی مراکــز فرهنگــی نیــروی زمینــی جمهوری 

ــالمی ایران. اس
     پ- بهره برداری آموزشی از تجربیات به دست آمده از جنگ تحمیلی.

3- اسناد اصلی بهره برداری شده برای تهیه این مدرک: 

     الــف- برآوردهــای ســتادی و طرح هــا و دســتورات عملیاتــی تهیه شــده در ســتاد مشــترک، 
ــی و  ــای عملیات ــه در پرونده ه ــات ک ــده عملی ــای اجراکنن ــکرها و تیپ ه ــی و لش ــروی زمین نی

اطالعاتــی نیــروی زمینــی و رده هــای پائیــن تــر ثبــت شــده بــود.
     ب- پیام هــا و دســتورات و گزارشــات مبادلــه شــده بیــن قرارگاه هــا، شــامل ســتاد مشــترک، 
ــی و  ــای عملیات ــه در پرونده ه ــات ک ــده عملی ــای اجراکنن ــکرها و تیپ ه ــی لش ــروی زمین نی

ــود. ــده ب ــن قرارگاه هــا ثبــت گردی ــی ای اطالعات
     پ- خاطــرات شــخصی معــدودی از فرمانــده هــان و افســران ســتاد کــه شــخصًا در طرح ریزی 

و هدایت عملیات شرکت و یا حضور داشتند.                  
    ت- مــدارک مــورد نظــر تــا رده قــرارگاه، لشــکرها و تیپ هــای مســتقل بــوده اســت و پیامدهــا 
و دســتوراتی کــه بیــن قــرارگاه تیپ هــا و گردان هــا و رده هــای پائیــن تــر مبادلــه شــده در بیشــتر 

ایــن مــدارک منظــور نگردیــده اســت.
4- از ســازمان های خــارج از رده نیــروی زمینــی درخواســت شــد بــرای تکمیــل ایــن مــدارک اســناد و مــدارک 
عملیاتــی مربــوط بــه نبردهــای جنــگ تحمیلــی را در اختیــار نیــروی زمینــی قــرار دهنــد ولــی تــا تکمیــل ایــن 

مجموعــه مــدارک خواسته شــده را ارســال نکردنــد. 
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 این سازمان ها عبارت اند از:
          الف- سپاه پاسداران انقالب اسالمی که نقش فعال و سهمی بسیار در عملیات داشتند.

     ب- ســتاد مشــترک ارتــش جمهــوری ایــران کــه در طرح ریــزی و هدایــت جنبه هــای سیاســی و 
اقتصــادی جنــگ تحمیلــی نقــش اصلــی را داشــته اســت.

     پ- ژاندارمــری جمهــوری اســالمی ایــران کــه قســمت عمــده یگان هــای آن دوش بــدوش بــرادران 
 ســرباز خــود بــا یگان های نیــروی زمینــی ارتش جمهوری اســالمی ایران در نبردها شــرکت داشــتند.
     ت- نیــروی هوائــی  ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران کــه در منطقــه آبادان و خرمشــهر قســمتی از 

تالش هــای پدافنــدی و آفنــدی در ایــن منطقــه را عهــده دار بــود.
توجه:

     بــه تهیه کننــدگان تاریــخ کامــل جنــگ تحمیلــی توصیــه می گــردد ضمــن بررســی ایــن مجموعــه 
ــازمان ها را  ــی آن س ــدارک عملیات ــت کنند و م ــز درخواس ــاال را نی ــده ب ــازمان های یادش ــکاری س هم

دریافــت و در جریــان حــوادث جنــگ تحمیلــی منظــور نماینــد.
5- روش گردآوری مدارک موردنیاز: 

     الــف- عیــن پرونده هــای عملیاتــی  و دســتورات و طرح هــای عملیاتی قرارگاه های شــرکت کننده در 
 عملیــات درخواســت و دریافــت شــد و تمــام برگ هــای ایــن اســناد و مــدارک موردبررســی قــرار گرفت.
     ب- از کلیــه طرح هــا و دســتورات عملیاتــی و برآوردهــای ســتادی و دســتورات جزءبه جــزء 

نســخه برداری شــده و عینــًا در ایــن مجموعــه  الحــاق گردیــد.
     پ- پرونده هــای ســتادی معاونــت عملیــات و اطالعــات نیــروی زمینــی، قــرارگاه مقــدم زمینــی در 
جنــوب و لشــکرهای 16،21،77،92 و تیپ هــای 55 هوابــرد و 84 پیــاده کــه در اختیــار گروه بررســی 
ــرکت کننده در  ــای ش ــن قرارگاه ه ــه بی ــتوراتی ک ــا و دس ــد و پیام ه ــه گردی ــده کاًل مطالع ــرار داده ش ق
عملیــات )تــا رده تیــپ داخــل( مبادلــه شــده بــود و تأثیــر قابل مالحظــه ای در هدایــت نبردهــا داشــت 
ــی  ــط پیام های ــه فق ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــاق گردی ــه الح ــن مجموع ــخه برداری  و در ای ــًا نس عین
نســخه برداری شــد کــه ازنظــر افســر بررســی کننده حائــز اهمیت تشــخیص داده شــد و ممکن اســت 
پیام هایــی بــوده باشــد کــه ازنظــر افســران دیگــر مهم بــوده ولــی در ایــن جزوه منظــور نگردیده اســت.
ــربازان و  ــه داران  و س ــران و درج ــه افس ــی از کلی ــروی زمین ــتاد نی ــق س ــه ای از طری ــی امری     ت- ط
غیرنظامیــان شــرکت کننده در جنــگ تحمیلــی  درخواســت شــد خاطــرات  خــود را بنویســند و بــرای  
گــروه بررســی ارســال نماینــد تــا بنــام خــود آنــان ثبت گــردد ولی پاســخ مثبتــی به ایــن خواســته گروه 

ــد. ــی کننده داده نش بررس
6- روش تنظیم و تدوین این کتاب:

   الــف- پــس از نســخه برداری از مــدارک اصلــی کــه در دســترس قــرار گرفــت ایــن مــدارک در ســه 
قســمت جداگانــه بــه ترتیــب تاریــخ تهیــه و صــدور تنظیم گردیــد کــه قســمت اول برآوردهای ســتادی 
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قســمت دوم طرح هــا و دســتورات عملیاتــی و قســمت ســوم پیام هــا و دســتورات مبادلــه شــده بیــن 
ــود. قرارگاه هــای اجراکننــده و شــرکت کننده ب

   ب- پــس از تنظیــم قســمت های یادشــده بــاال ایــن مــدارک اصلــی به وســیله افســر بررســی کننده 
موردمطالعــه و تجزیه وتحلیــل قــرار گرفــت و در قســمت دیگــر ایــن کتــاب تهیــه گردیــد کــه عبــارت 

بودنــد از کلیــات و تجزیه وتحلیــل.
   پ- بــا توجــه بــه 2 بنــد بــاال، کتــاب مجمــوع شــامل 5 قســمت کــه هــر قســمت شــامل مطالــب زیــر 

ــد: می باش
        )1( کلیــات کــه شــامل اطالعــات عمومــی و کلــی دربــاره نبــرد اجراشــده در موضــوع هــر 
ــرارگاه  ــات، ق ــرای عملی ــخ اج ــل و تاری ــد از مح ــی عبارت ان ــات کل ــن اطالع ــت و ای ــاب اس کت
ــودی و  ــرکت کننده خ ــده ش ــای عم ــات، یگان ه ــی عملی ــت اصل ــده مأموری ــی، اجراکنن اصل

دشــمن و ترتیــب ســازمان و گســترش آنهــا.
        )2( رونوشــت برآوردهــای ســتادی قرارگاه هــای اجراکننــده اســت کــه متأســفانه برآوردهــای 
کتبــی بنــدرت انجام شــده و در اغلــب کتاب هــا ایــن قســمت خالــی از مــدرک کتبــی اســت و 

تقریبــًا در اغلــب نبردهــا برآوردهــای ســتادی شــفاهی بــوده اســت.
ــت های  ــا پیوس ــده ب ــده و صادرش ــی تهیه ش ــتورات عملیات ــا و دس ــت طرح ه         )3( رونوش

ــات. ــر عملی ــده در ه ــای عمل کنن ــیله قرارگاه ه ــه به وس مربوط
ــای  ــن قرارگاه ه ــده بی ــه ش ــات مبادل ــی و گزارش ــتورات اجرائ ــا و دس ــت پیام ه         )4( رونوش

شــرکت کننده در عملیــات.
       )5( بررســی مــدارک و اســناد گردآوری شــده در قســمت های 2و 3و 4 و تجزیه وتحلیــل آنهــا را 
ارتبــاط بــا جریــان حــوادث نبــرد و نتیجه گیــری چگونگــی هدایــت عملیــات و علــل موفقیــت یا 

عــدم موفقیــت در هریــک از نبردها.
    ت- نکتــه مهمــی کــه الزم اســت مــورد توجــه قــرار گیــرد، مطالــب بخــش پنجــم  یعنــی بررســی 
و تجزیــه تحلیــل اســت. ایــن قســمت اســتنباط و نظریــات و مشــاهدات و خاطــره شــخصی افســر 
ــا توجــه بــه مــدارک گردآوری شــده و ارتبــاط دادن  بررســی کننده از جریــان حــوادث هــر عملیــات ب
حــوادث بــا یکدیگــر می باشــد، لــذا به صــورت یــک نتیجــه قطعــی و کامــل نبایــد تلقــی شــود بلکــه 
ممکــن اســت بررســی کنندگان دیگــر مــدارک دیگــری از هــر عملیــات بــه دســت آورنــد یــا شــخصًا 
ــا  ــاط ب ــد کــه در ارتب ــان حــوادث نبردهــا بوده ان ــی حضورداشــته اند و شــاهد عینــی جری در عملیات
حــوادث نتیجه گیــری دیگــری از هــر عملیــات بکننــد و نظریــات کامل تــری ارائــه نماینــد و بــرای ایــن 
منظــور نــوع ایــن کتــاب بنــام کتاب بــاز تلقــی شــده تــا قــرار دادن هــر مــدرک تکمیلــی و ثبــت کــردن 
هرگونــه نظریــات افســران فرمانــده یــا بررســی کننده دیگــر امکان پذیــر باشــد زیــرا مســلمًا مــدارک 
گردآوری شــده در ایــن کتــاب ثبــت و ضبط همه جریانات نیســت و چه بســا اســناد و مــدارک عملیاتی 



در پرونده هــای عملیاتــی تیپ هــا گردان هــا و گــرو هان هــا و ســایر ســازمان ها وجــود داشــته باشــد 
کــه می تواننــد جریــان وقایــع را روشــن تر ارائــه کنــد کــه اینگونــه مــدارک در هنــگام تدویــن ایــن کتاب 
در اختیــار افســر بررســی کننده نبــود و امیــد اســت در آینــده بررســی کنندگان و محققین دیگــر تاریخ 
سیاســی ایــن جنــگ تحمیلــی که قســمتی از تاریــخ میهن اســالمی ما بــرای نســل های  آینــده ملت 

ایــران عزیــز خواهــد بــود هرچــه کامل تــر تهیــه و تدویــن گــردد.

ــه ای  ــاب جداگان ــی در کت ــازمان های دولت ــی و س ــتیبانی های مردم ــتیکی و پش ــنلی و لجس ــائل پرس 7- مس
موردبررســی اســت کــه پــس از گــردآوری مــدارک کافــی در مــدارک جمع آوری شــده منظــور در تجزیه وتحلیــل 

مــورد نظــر قــرار خواهــد گرفــت.

8- ایــن کتــاب بــا همکاری و پشــتیبانی دانشــکده فرماندهی و ســتاد و با اســتفاده از تســهیات این دانشــکده 
گــردآوری و تنظیــم و تدویــن گردید. 

افسر تهیه کننده: سرهنگ توپخانه ستاد احمد احمدی
                                                                                        بهمن ماه 1364 
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مقدمه
توضیــح: متــن مقدمــه از کتــاب »نبردهــای صحنــه عملیــات غــرب، بــه قلــم: ســرهنگ زرهی ســتاد ســید یعقوب حســینی، 
ص 534، انتشــارات ایــران ســبز، تهــران، 1395« بــه منظــور افزایــش اطالعــات خواننــدگان محتــرم در ایــن کتــاب انتخــاب 

گردیــده اســت.
ــاي  ــرا در نخســتین روزه ــود. زی ــي ب ــگ تحمیل ــر سرنوشــت جن ــال تغیی ــال 1361 س       س
آغــاز ایــن ســال عملیــات آفنــدي فتح المبیــن در منطقــه عملیــات دزفــول و شــوش به وســیله 
رزمنــدگان دالور ایــران اجــرا گردیــد کــه نتیجــه آن نبــرد، عقــب رانــده شــدن نیروهــاي متجــاوز 
عــراق در کرانــه غربــي رودخانــه کرخــه تــا رودخانــه دویــرج بــه مســافت تقریبــي 40 کیلومتــر 
بــود. کمتــر از دو مــاه بعــد از آن عملیــات، عملیــات دیگــري در منطقــه جنوب غربــي اهــواز تــا 
خرمشــهر بــه نــام عملیــات بیت المقــدس بــه اجــرا درآمــد کــه نتایــج بســیار درخشــاني به بــار 
ــه  ــود و ب آورد و مهم تریــن و حســاس ترین و حیاتي تریــن نقطــه جنــگ کــه شــهر خرمشــهر ب

اشــغال نیروهــاي متجــاوز عــراق درآمــده بــود به وســیله رزمنــدگان فــداکار ایــران آزاد شــد.
      آزاد شــدن ایــن شــهر، تمــام امیدهــاي جاه طلبانــه حــكام بعثــي عــراق را بــه یــأس مبــدل 
ســاخت و آنــان از رؤیاهــاي کودکانــه قادســیه صــدام بیــدار شــدند و متوجــه گردیدنــد کــه در 
برافروختــن ایــن جنــگ تحمیلــي دچــار اشــتباهات جبران ناپذیــري شــده اند. لــذا تــالش کردنــد، 
حداقــل از افزایــش نتایــج فالکت بــار بیشــتر ایــن اشــتباهات جلوگیــري کننــد. بــراي ایــن منظور 
داوطلبانــه از بعضــي از مناطــق اشــغالي کــه هنــوز در کنتــرل ارتــش عــراق بــود بیــرون رفتنــد. 
ولــي مناطقــي را بــه منظــور تحمیــل خواســته هاي خــود در یــك صلــح احتمالــي نگــه داشــتند. 
ــالً جــدي درخواســت حــل  ــي به طــور کام ــه ســازمان هاي بین الملل ــا توســل ب ــراق ب حــكام ع
اختالفــات خــود بــا ایــران از طریــق مذاکــرات سیاســي کردنــد. در حالی کــه هنــوز قســمتي از 
ســرزمین ایــران در اشــغال نیروهــاي متجــاوز عراقــي باقــي مانــده بــود و هنــوز بــرگ برنــده در 
دســت نیروهــاي عراقــي و حــكام عــراق بــود، زیرا قریــب دو هــزار کیلومتر مربــع از قلمرو ایــران در 
مناطــق مــرزي خوزســتان، ایــالم و کرمانشــاه در اشــغال نیروهاي عــراق باقــي مانده بــود. بنابراین 
گرچــه نیروهــاي مســلح جمهــوري اســالمي ایــران بــا حمــالت پیاپــي در ســال 1360 و اوایــل 
ســال 1361 برتــري نظامــي ایــران را بــر ارتــش عــراق بــه اثبــات رســانده بودنــد، ولي هنــوز موفق 
نشــده بودنــد، نیروهــاي عراقــي را حتــي بــه خــارج از خــط مرز بیــن دو کشــور عقب براننــد. بدین 
جهــت الزم بــود حكومــت ایــران در ایــن جنــگ تحمیلــي بــه موفقیت هاي بیشــتر نظامي دســت 
یابــد تــا در صــورت ایجــاب قبــول حــل اختالفــات از طریــق مذاکــرات سیاســي، حكومــت ایــران 
ــراي به وجــود  ــرد. ب ــرار گی ــر ق ــكان موضــع قوي ت ــل در شــرایط مســاوي و در صــورت ام حداق
آوردن چنیــن شــرایطي، الزم بــود حمــالت نیروهــاي مســلح جمهــوري اســالمي ایــران ادامــه 
یابــد. بــه همیــن جهــت نیروهــاي ایــران از تــالش بــراي بیــرون رانــدن نیروهاي متجــاوز عــراق از 
مناطــق اشــغالي و کشــاندن جنــگ بــه داخــل خاك عــراق بــاز نایســتادند و همچنان بــه نبردهای 
تعرضــي ادامــه دادنــد. اولیــن عملیــات در اجــراي ایــن تدبیــر، عملیــات رمضان بــود کــه در همان 
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منطقــه نبــرد اهــواز، خرمشــهر در منطقــه مــرزي بیــن پاســگاه مــرزي کوشــك تــا شــلمچه بــه 
مرحلــه اجــرا درآمــد، امــا نتیجــه ایــن نبــرد، بــر خــالف نبردهــاي قبلــي موفقیت آمیــز نبــود. 
عملیــات رمضــان در 22 تیرمــاه 1361 و حــدود یــك مــاه بعــد از پایــان عملیــات بیت المقدس و 
آزادســازي خرمشــهر اجــرا گردیــد و در حالی کــه نتایــج عملیــات بیت المقدس بســیار درخشــان 
بــود نتایــج عملیــات رمضــان کالً بــه ضــرر نیروهــاي مــا تمام شــد و تلفات و خســارات ســنگیني 

بــه نیروهــاي مــا وارد گردیــد.
       شــرح نبــرد رمضــان در بررســي مســائل جنــگ در خوزســتان بیــان می گــردد در ایــن بخش 

فقــط بــه منظــور ارتبــاط آن بــا عملیــات مســلم بن عقیل اشــاره اي بــدان مي کنیــم.
       عملیــات رمضــان به طــور کلــي اثــرات منفــي در رونــد حمــالت نیروهــاي مســلح جمهــوري 
ــاي درخشــان  ــه پیروزي ه ــا توجــه ب ــه ب ــرا در حالی ک ــر جــاي گذاشــت. زی ــران ب اســالمي ای
ــه  ــات پیروزمندان ــله عملی ــن سلس ــت ای ــار مي رف ــدس، انتظ ــن و بیت المق ــات فتح المبی عملی
همچنــان ادامــه یابــد و در صحنــه عملیــات خوزســتان نیروهــاي مــا حداقــل بــه کرانــه شــرقي 
رودخانــه دجلــه برســند، امــا در عملیــات رمضــان نتیجــه کلــي نبــرد کامــالً معكــوس و علیــه 
نیروهــاي مــا بــود. طبعــاً در مقایســه و بررســي ایــن نتایــج کامــالً عكــس یكدیگــر و بررســي 
علــل آن هــا، عواملــي منفــي جلوه گــر می شــد. از جملــه آن عوامــل تحكیــم فوق العــاده مواضــع 
پدافنــدي به وســیله نیروهــاي عــراق در حوالــي خــط مــرز و آمادگــي کامــل ارتــش عــراق بــراي 
دفــاع در آن مواضــع بــود. بــه هــر حــال نظــر بــه این کــه بررســي ایــن عوامــل مســتلزم تحقیقات 
و مطالعــات دقیق تــري اســت، بایســتي در بررســي کلــي جنــگ تحمیلــي بــه آن پرداخــت. ایــن 
مبحــث مــا  فقــط مربــوط بــه عملیــات مســلم ابن عقیل اســت. از بحــث بیشــتر دربــاره عملیــات 
رمضــان خــودداري مي کنیــم و فقــط یــادآور مي شــویم کــه نتایــج منفــي عملیــات رمضــان از 
نظــر نظامــي و سیاســي اثــرات ناخوشــایندي بــراي ملــت ایــران و نیروهــاي مســلح جمهــوري 
اســالمي ایــران داشــت. ایــن اثــرات خیلــي عمیق تــر و حســاس تر از جنبه هــاي ظاهــري نتایــج 
ایــن نبــرد بــود. بنابرایــن جهــت خنثــي کــردن اثــرات منفــي نبــرد رمضــان، الزم بــود نیروهــاي 
مســلح جمهــوري اســالمي ایــران بــه عملیــات آفنــدي آغــاز شــده، در مناطــق نبــرد مناســب تر 
تــداوم بخشــند تــا بدیــن وســیله بــه حــكام عــراق و حامیــان وي نشــان دهنــد که عــدم موفقیت 
عملیــات رمضــان صرفــاً اثــرات یــك عملیــات مخصــوص و محــدود را داشــته و بــه هیچ وجــه 
ــه و  ــه معترضان ــن جمل ــه ای ــدارد. البت ــان کلــي جنــگ ن ــي و سرنوشت ســاز در جری ــرات کل اث
خــارج از مطلــب را بایــد خاطرنشــان نمــود کــه بعــد از آن نبــرد، حامیــان حكومــت بعــث عــراق 
بــا شــدتي هرچــه تمام تــر کلیــه امكانــات پشــتیباني خــود را در اختیــار حكومــت عــراق قــرار 
دادنــد تــا ازشكســت عــراق در جنــگ تحمیلــي جلوگیــري کننــد. بــه همیــن جهــت حكومــت 
عــراق توانســت تــا زمــان نــگارش ایــن مطالــب کــه حــدود پنــج ســال از آن تاریــخ مي گــذرد، به 
حیــات سیاســي خــود ادامــه دهــد و مانــع خاتمــه یافتن جنــگ با پیــروزي نظامــي ایــران گردد.

بــر مبنــاي عواملــي کــه نتیجــه جنــگ رمضــان به بــار آورد، فرماندهان یگانهــاي نیروهاي مســلح 
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جمهــوري اســالمي ایــران تصمیــم گرفتنــد، نبــرد دیگــري را هرچــه زودتــر در منطقــه دیگــر 
صحنــه جنــگ طــرح و اجــرا نماینــد تــا اثــرات منفــي جنــگ رمضــان را خنثــي و برآوردهــاي 

نظامــي حكومــت جاه طلــب عــراق و حامیــان وي را نقــش بــر آب ســازند.
       بــراي ایــن منظــور صحنــه عملیــات کرمانشــاه انتخــاب گردیــد. احتمــاالً یــك علــت اساســي 
ایــن انتخــاب آن بــود کــه در شــش ماهــه اول ســال 1361 ارتــش عــراق عمــده قــواي خــود را در 
صحنــه عملیــات جنــوب متمرکــز کــرده بــود تــا از پیشــروي نیروهاي مســلح جمهوري اســالمي 
ایــران در داخــل خــاك عــراق جلوگیــري نمایــد. بنابرایــن فرماندهــان نظامــي ایــران بــرآورد کرده 
بودنــد کــه در صــورت اجــراي یــك عملیــات ســریع و تــوأم با غافلگیــري در یكــي از مناطــق نبرد 
غیرحســاس و نســبتاً آرام، مي تــوان ضربــت قاطــع  و قابــل مالحظــه اي بــر قســمتي از یگان هــای 
ــذا تصمیــم گرفتــه شــد  ــرد. ل ارتــش عــراق وارد ســاخت و تأثیــرات نبــرد رمضــان را از بیــن ب
ایــن مأموریــت بــه قــرارگاه عملیاتــي غــرب واگــذار گــردد، ضمــن این کــه بــرآورد شــده بــود کــه 
حداقــل امتیــاز بــاز کــردن جبهــه نبــرد فعــال در صحنــه عملیات غــرب آن خواهــد بود کــه ارتش 
عــراق اجبــاراً قســمتي از نیروهــاي متمرکــز شــده در صحنــه عملیــات خوزســتان را بــه منطقــه 
غــرب تغییــر مــكان مي دهــد و در نتیجــه نیروهــاي دشــمن در صحنــه عملیــات جنــوب تضعیف 
مي گــردد و امــكان ادامــه پیشــروي نیروهــاي ایــران در آن صحنــه عملیــات تقویــت مي شــود. بــه 
هــر حــال قــرارگاه عملیاتــي غــرب بعــد از دریافــت مأموریــت آفنــدي در جبهــه کرمانشــاه و ایالم، 
منطقــه نبــرد ســومار را بــراي اجــراي ایــن مأموریــت مناســب تر تشــخیص داد، زیــرا نزدیك تریــن 
شــهر عراقــي بــه خــط تمــاس نیروهــاي دو طــرف متخاصــم شــهر مندلــي عــراق بــود کــه تا خط 
مقــدم مواضــع پدافنــدي نیروهــاي مســلح جمهــوري اســالمي ایــران در غــرب ســومار حــدود 14 
کیلومتــر و تــا خــط مــرز بین المللــي فقــط حــدود 8 کیلومتــر فاصلــه داشــت. چنان چــه نیروهاي 
رزمنــده ایــران موفــق می شــدند مواضــع پدافنــدي نیروهــاي دشــمن را در خــط مــرز منهــدم و 
آن هــا را اشــغال نماینــد، امكانــات قابــل مالحظــه اي بــراي پیشــروي آنــان به طــرف شــهر مندلــي 
ــه ادامــه پیشــروي در غــرب مــرز و  ــر فــرض این کــه رزمنــدگان مــا موفــق ب ایجــاد می شــد. ب
در داخــل خــاك عــراق تــا شــهر مندلــي نمی شــدند، حداقــل امتیــازي کــه بــراي نیروهــاي مــا 
فراهــم می شــد، آن بــود کــه اولیــن شــهر عراقــي در تیــررس توپخانه هــاي ســبك ایــران قــرار 
مي گرفــت و تهدیــد جــدي به وســیله نیروهــاي ایــران بــراي ایــن شــهر ایجــاد می شــد. به طــور 
کلــي مي تــوان گفــت کــه اگــر نیروهــاي مســلح جمهــوري اســالمي ایــران موفــق می شــدند یــك 
نیــروي رزمنــده قــوي در ایــن منطقــه نبــرد وارد عمــل ســازد، مي توانســتند موفقیــت شــایان 
توجهــي به دســت آورنــد و اولیــن شــهر عراقــي را بــه جبــران شــهرهاي اشــغال شــده و ویــران 

گشــته ایــران ماننــد خرمشــهر و هویــزه و قصرشــیرین اشــغال یــا متقابــالً ویران ســازند.
       یــك عامــل دیگــر انتخــاب منطقــه نبــرد ســومار بــراي اجــراي عملیــات آفنــدي آن بــود 
کــه محــور اصلــي عملیاتــي ایــن منطقــه کــه محــور قصرشــیرین، نفت شــهر، ســومار بــود، در 
منطقــه تحــت اشــغال نیروهــاي عراقــي بــود. تنهــا محــوري کــه نیروهــاي ایــران بــراي وصــول 

مقدمه
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ــور اســالم آباد  ــتاني و صعب العب ــور کوهس ــد، مح ــتفاده کنن ــه مي توانســتند اس ــن منطق ــه ای ب
غــرب، گردنــه قالجــه، زرنــه )در محــور ایــالم( بــه ســومار بــود کــه از محــور اصلــي ایالم منشــعب 
می شــد و حــدود 50 کیلومتــر جــاده کوهســتاني از وســط ارتفاعــات مي گذشــت و بــه ســومار 
مي رســید. ایــن محــور از نظــر نظامــي ظرفیــت و کشــش نبردهــای چنــدان وســیع و بــزرگ را 
نداشــت و امــكان پشــتیباني تدارکاتــي و وارد عمــل کــردن واحدهــاي بــزرگ توپخانــه چنــدان 
ســاده نبــود. بــه همیــن جهــت پدافنــد ایــن محــور معمــوالً به عهــده ضعیف تریــن تیــپ لشــكر 
81 زرهــي واگــذار شــده بــود کــه غالبــاً نیــروي رزمــي آن از دو گــردان رزمــي تجــاوز نمي کــرد. 
ــیس  ــزه جدیدالتأس ــپ 4 مكانی ــز تی ــلم ابن عقیل نی ــات مس ــراي عملی ــگام اج ــه در هن چنان ک
لشــكر 81 زرهــي در ایــن منطقــه نبــرد گســترش داشــت. ضمنــاً دشــمن نیــز همین احســاس را 
نســبت بــه ایــن منطقــه نبــرد داشــت و بــا وجــود این کــه شــهر مندلــي عــراق در فاصلــه کمتــر 
ــوذ در داخــل  ــراي نف ــي ب ــالش چندان ــراق ت ــش ع ــي ارت ــود، ول ــران ب ــرز ای ــري م از ده کیلومت
خــاك ایــران در ایــن منطقــه و دور کــردن نیروهــاي ایــران از خــط مــرز از خــود نشــان نــداده 
بــود. حتــي بــا وجــود این کــه در اوایــل جنــگ تمــام دشــت ســومار را اشــغال و حداقــل دامنــه 
غربــي ارتفاعــات شــرق دشــت ســومار را تصــرف کــرده بــود، ولــي در نگهــداري ارتفاعــات اطــراف 
دشــت ســومار تعصــب چندانــي نشــان نــداده و بــه ارتفاعــات غــرب ســومار عقب نشــیني کــرده 
ــداد  ــاي دو طــرف در امت ــاس نیروه ــرد مســلم ابن عقیل خــط تم ــاز نب ــه در آغ ــود، به نحوي ک ب
ارتفاعــات متعلــق بــه ایــران در نزدیكــي خــط مــرز بــود. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن خــط 
تمــاس بعــد از عقب نشــیني اختیــاري نیروهــاي متجــاوز عــراق از قســمتي از مناطــق اشــغالي که 
در پــي آمــد نبردهــای فتح المبیــن و بیت المقــدس بــراي ارتــش عــراق الزامــي گردیــد به وجــود 
آمــد. ولــي بــا وجــود ایــن عقب نشــیني، به علــت نزدیكــي شــهرهاي مندلــي و نفت خانــه عــراق 
بــه خــط مــرز، ارتــش عــراق بیشــترین قســمت از خــاك ایــران را در همیــن منطقــه نگهــداري 
کــرد، چنان کــه بعــد از آن عقب نشــیني هنــوز نیروهــاي عــراق در عمــق حــدود 6 تــا 15 کیلومتر 
در داخــل ســرزمین ایــران قــرار داشــتند. عمیق تریــن منطقــه اشــغالي در شــرق نفت شــهر بــود. 
بــراي روشــن شــدن اهمیــت ایــن منطقــه بــراي ارتــش عــراق کافــي اســت توجــه کنیــم کــه 
ــان عقب نشــیني  ــاز جنــگ و 5 ســال از زم ــه 7 ســال از آغ ــب ک ــن مطال ــگارش ای ــان ن ــا زم ت
ــژه در شــرق نفت شــهر  ــن اراضــي به وی ــوز قســمت عمــده ای ــي مي گذشــت هن نیروهــاي عراق
در اشــغال نیروهــاي متجــاوز عــراق بــود، زیــرا بعــد از نبــرد مســلم ابن عقیل حساســیت ارتــش 
عــراق نســبت بــه ایــن منطقــه افزایــش فوق العــاده اي پیــدا کــرد و ارتــش عــراق ضمــن تحكیــم 
مواضــع پدافنــدي در تمــام صحنــه جنــگ، از جملــه مناطقــي کــه توجــه خاصــي بــه آن نشــان 
داد، همیــن منطقــه نبــرد نفت شــهر ســومار بــود. بــا توجــه بــه مطالبــي کــه بیــان گردیــد، بعــد 
از نبــرد رمضــان منطقــه نبــرد ســومار، نفت شــهر بــراي زورآزمایــي مجــدد رزمنــدگان حــق علیــه 
باطــل انتخــاب گردیــد و طرح ریــزي و آمادگــي جهــت اجــراي نبــردي دیگــر بــراي بیــرون رانــدن 

اشــغالگران از میهــن اســالمي مــا آغــاز شــد.



فصل اول
کلیات
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کلیات
     - مشخصات کلی عملیات

          الف- عنوان 
               )1( قرارگاه مشترک نزاجا و سپاه و غرب )قرارگاه نجف(                             

               )2( قرارگاه مشترک لشکر81 و لشکر نصر سپاه پاسداران )قرارگاه ظفر(         
               )3( قــرارگاه عملیاتــی ظفــر 1 )قــرارگاه مشــترک تــی 55 هوابــرد و تیــپ محمــد 

)ص((   رســول الله 
          ب- منطقه عمومی 

               رشــته ارتفاعــات مــرزی کهنــه ریــک و گیســکه در جنــوب ســومار و نفــت شــهر از ســلمان 
کشــته تــا شــمال رودخانــه کانــی شــیخ در مــرز دو کشــور ایــران و عــراق گســترش یافته، دامنــه 
شــرقی ایــن ارتفاعــات بــا شــیب تنــد مانــع هرگونــه حــرکات خودروئــی گردیــده و حــرکات افــراد 
ــل  ــه داخ ــم ب ــیب مالی ــا ش ــک ب ــه ری ــات کهن ــی ارتفاع ــه غرب ــد دامن ــد می نماین ــاده را کن پی
ــبت  ــی را نس ــر عال ــد و تی ــی دی ــور کل ــه  ط ــات ب ــن ارتفاع ــت ای ــه اس ــراق امتدادیافت ــاک ع خ
ــر ســومار ـ  ــه زمین هــای پســت مجــاور خــود در قســمت شــرق و غــرب فراهــم نمــوده و معب ب

ــد. ــرل می نمای ــی را کنت مندل
            پ- تاریخ اجراء   )61/7/9(

            ت- قرارگاه کنترل کننده
               )1( قــرارگاه مقــدم نزاجــا )قــرارگاه نجــف( قــرارگاه مشــترک ارتــش و ســپاه پاســداران 

در غــرب کشــور.
               )2( قــرارگاه لشــکر 81 زرهــی )قــرارگاه ظفــر( عناصــر لشــکر81 زرهــی و ســتاد نصــر 

ســپاه پاســداران.
            ج- یگان های عمده شرکت کننده

               ظفر 1 
                    تیپ 55 هوابرد

                    تیپ محمد رسول الله )ص( لشکر نصر سپاه پاسداران 
                     ]یگان زرهی گد217 )-( ل81   مامور به تیپ 55 [

                    گردان 352 توپخانه )+( تیپ 55 )ک م(
               ظفر 2 

                    تیپ4 مکانیزه لشکر 81 زرهی
                    گمجن عشایری

                    تیپ عاشورا لشکر نصر سپاه پاسداران 
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                    گروهان تانک ام 47 لشکر 64 پیاده 
                    گروهان تانک ام 60 ]از گردان 217[ لشکر 81 زرهی

                    گروهان تانک تی 55 و تی 62 سپاه پاسداران 
                    گردان 311 توپخانه )-( و یک آتشبار 155 م م تیپ عاشورا )ک-م(

               ظفر3 
                    تیپ امام رضا )ع( لشکر نصر سپاه پاسداران 

                    گروهان تانک تی 55 و تی 62 سپاه پاسداران 
                    گروهان پی ام پی 1 سپاه پاسداران 

                    گردان 308 توپخانه )ک-م(
               توپخانه ظفر

                    قرارگاه و آتشبار قرارگاه توپخانه لشکر81 زرهی
                    آتشبار کاتیوشا گروه 11 مراغه 

                    آتشبار 130 م م گردان 330 توپخانه 
                    آتشبار130 م م گردان 339 توپخانه 

                    آتشبار 130 م م  لشکر نصر سپاه پاسداران 
                    آتشبار 203 م م گردان 386 توپخانه 

            چ- یگان های عمده متجاور
ــردان  ــک گ ــتانی و ی ــاده کوهس ــد پی ــامل 4 گ ــتان ش ــاده کوهس ــی 2 پی ــرارگاه ت ق

105 توپخانــه )ک-م(
                    قرارگاه تی 412 پیاده شامل 3 گروه رزمی و یک گردان توپخانه )ک-م(

                      قرارگاه تی 3 گارد رزمی شامل دو گردان پیاده و یک گردان توپخانه 105 )ک-م(
                    قرارگاه تیپ 421 پیاده شامل دو گردان پیاده 

                   قرارگاه تیپ 46 مکانیزه شامل 3 گردان پیاده مکانیزه و یک گردان تانک )-(
                    قرارگاه ل 12 زرهی 

قــرارگاه تــی 16 زرهــی شــامل یــک گــردان پیــاده مکانیــزه دو گــردان تانــک یــک 
گــردان ســوار زرهــی و یــک گــردان توپخانــه 105)ک-م(

            ح- اسامی فرماندهان 
                    )1( فرمانده لشکر81 زرهی سرهنگ پیاده ستاد اسماعیل سهرابی

                    )2( فرمانده لشکر نصر برادر همت
                    )3( فرمانده تیپ 55 هوابرد سرهنگ پیاده ستاد کریم عبادت
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      )4( فرمانده تیپ محمد رسول الله )ص( برادر چراغی
      )5( فرمانده تیپ 4 مکانیزه ل 81 زرهی سرهنگ زنوزی

      )6( فرمانده تیپ امام رضا برادر چراغی
      )7( فرمانده تیپ عاشورا برادر باکری

      )8( فرمانده توپخانه لشکر 81 زرهی سرهنگ جمشید پور
            خ- نتیجه نهائی عملیات 

ــات مســلم  ــام عملی ــال 6 در ســاعت 0030 روز 61/7/8 بن ــی  کرب )1( طــرح عملیات
ابــن عقیــل بــا رمــز یــا    ابوالفضــل العبــاس آغــاز گردیــد.

)2( از ســاعت 0130 - 61/7/9 درگیــری بــا دشــمن آغــاز و تــا ســاعت 1010 ادامــه  
ــات  ــاعت 044 روز 61/7/9 ارتفاع ــمن، در س ــنگین دش ــش س ــود آت ــت و باوج داش
ــته و  ــلمان کش ــگ، س ــان تن ــل می ــری در داخ ــرف و درگی ــکه تص ــگ و گیس ــه ری کهن

ــت. ــه داش ــریف ادام ــه ش ــنگ و دول ــه س ــگاه های کوم پاس
)3( بــه طــور کلــی تــا ســاعت 0500 روز 61/7/10 پاســگاه های دولــه شــریف و 

ــد. ــن ش ــگ تأمی ــرف و میان تن ــنگ تص ــه س کوم
ــه  ــه منطق ــه ب ــد ک ــای جدی ــود و یگان ه ــای موج ــتفاده از نیروه ــا اس ــمن  ب )4( دش
ــه پاتــک نمــود کــه درنتیجــه فشــار دشــمن،  ــار اقــدام ب اعــزام نمــوده بــود چندیــن ب

ــد. ــه نمودن ــریف را تخلی ــه ش ــگاه دول ــودی پاس ــای خ نیروه
)5( تــالش نیروهــا بــرای تصــرف ســلمان کشــته بــه علــت مقاومــت سرســختانه 

ــید. ــه نرس ــه نتیج ــمن ب دش
     2- مأموریت

          الف- مأموریت )قرارگاه ظفر(
قــرارگاه ظفــر در ســاعت )س( روز )ر( تــک نمــوده ارتفاعــات کهنــه ریــک )45100-
ــاده  ــن و آم ــگ را تأمی ــان تن ــرف، می ــکه )37500-58500( را تص 52800( و گیس
ــی  ــرای تأمیــن شــهر مندل ــه داخــل خــاک عــراق ب ــه دســتور تــک را ب ــا ب می شــود بن

ــد. ــد نمای ــذاری پدافن ــق واگ ــایر مناط ــه داده و در س ادام
          ب- مأموریت )ظفر1(

قــرارگاه ظفــر 1 )تــی 55 هوابــرد و تیــپ محمــد رســول الله( مأموریــت دارد در ســاعت 
)س( روز )ر( تــک نمــوده یــا هدف هــای الــف 1 تــا 4 و ب 1 و 2 پ 1 و2 و3 را تصــرف 

و آمــاده شــود، بنــا بــه دســتور تــک را بــه منظــور تأمیــن شــهر مندلــی ادامــه دهــد.
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     3- شرح کلی منطقه عملیات
ــی از  برجســتگی های مختلــف تشــکیل شــده کــه منجــر  ــه طــور کل ــات ب           منطقــه عملی
بــه ارتفاعــات محلــی می گــردد و اکثــر آنهــا از شــمال غربــی بــه طــرف  جنــوب شــرقی امتــداد 
ــی ـ  ــد پیرعل ــگ ـ بن ــه ری ــن  کهن ــات داروان ـ وارولی ــا ارتفاع ــن آنه ــه مهم تری ــت ک ــه اس یافت
ــگ و  ــه ری ــرزی کهن ــات م ــته ارتفاع ــد. رش ــارات می باش ــات س ــیخ و ارتفاع ــی ش ــکه و کان گیس
گیســکه در جنــوب نفــت شــهر از ســلمان کشــته تــا شــمال رودخانــه کانــی شــیخ در مــرز بیــن 
ــن دو  ــه ای ــذرد ک ــگ می گ ــان تن ــر از معبرمی ــه کنگی ــع و رودخان ــراق واق ــران و ع ــور ای دو کش
رشــته ارتفاعــات را از یکدیگــر جــدا نمــوده اســت. جنــس ارتفاعــات مخلوطــی از خــاک و شــن 

و فاقــد روئیدنــی قابــل توجــه اســت.
ــگ  ــه ری ــات کهن ــی ارتفاع ــه غرب ــد و دامن ــات دارای شــیب تن ــن ارتفاع ــه شــرقی ای           دامن
دارای شــیب مالیــم بــه  ســمت خــاک عــراق اســت. ایــن ارتفاعــات بــه طــور کلــی دیــد و تیــر 
عالــی را نســبت بــه زمین هــای پســت مجــاور خــود در قســمت شــرق و غــرب فراهــم نمــوده و 
معبــر ســومار، مندلــی را کنتــرل می نمایــد. زمین هــای در دســت دشــمن بــه نفــع پدافنــد در 
ــود  ــتیبانی خ ــای پش ــه از آتش ه ــد ک ــازه می ده ــمن اج ــه دش ــی ب ــد عال ــد و دی ــق می باش عم

حداکثــر اســتفاده را بنمایــد.
     4- سازمان و گسترش نیروهای متجاوز

          الف- نیروهای درگیر
               قرارگاه لشکر 12 زرهی در منطقه به ترتیب

               )الف( قرارگاه تیپ2 پیاده کوهستانی در شمال منطقه نفت خانه
                    )1( یک گردان پیاده کوهستانی در شمال منطقه نفت شهر
                    )2( یک گردان پیاده کوهستانی در جنوب منطقه نفت شهر

                    )3( یک گردان پیاده کوهستانی در احتیاط
                    )4( گردان 103 توپخانه 122 م م ل 12 زرهی در )ک-م(

               )ب( قــرارگاه تیــپ412 پیــاده در منطقــه عمومــی پشــت ارتفاعــات کهنــه ریــگ کــه بــا زیــر امــر 
گرفتــن یــک گــردان تانــک از تــی 16 زرهــی تشــکیل 3 گــروه رزمــی داده.

                    )1( یک گروه رزمی در ارتفاعات سانواپا
                    )2( یک گروه رزمی روبروی شرکت حفاری

                    )3( یک گروه رزمی در منطقه میان تنگ
                    )4( گردان 108 توپخانه در )ک-م( تیپ412 پیاده

             )پ( قرارگاه تیپ 3 گارد مرزی در مندلی
                    )1( یک گردان در ارتفاعات گیسکه و کانی شیخ
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               )2( یک گردان در مندلی
               )3( یک گردان در تپه بازرگان 

               )4( گردان 104 توپخانه122 در )ک-م( تیپ گارد مرزی
          )ت( قرارگاه تیپ16 زرهی در مندلی

               )1( یک گردان تانک زیر امر تیپ412 پیاده 
               )2( یک گردان تانک در منطقه میان تنگ و کومه سنگ 

               )3( یک گردان تانک در منطقه مندلی
               )4( گردان4 مکانیزه تی 16 در میان تنگ

               )5( گردان سوار زرهی ابن الحارثه از نفت خانه الی سه تپان
               )6( گردان 100 توپخانه )ک-م( تیپ 16 

     ه- سازمان و گسترش نیروهای خودی
          قرارگاه ظفر )قرارگاه مشترک ل 81 و ل نصر سپاه پاسداران( در کمرشکن سومار
          قرارگاه ظفر1 یگان های زیر امر ابتدا کاسه  گران سپس در منطقه عمومی سومار

          قرارگاه ظفر2 یگان های زیر امر در منطقه ارتفاعات وارولین
          قرارگاه ظفر3 و یگان های زیر امر در منطقه عمومی کانی شیخ 
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فصل دوم
طرح ها و دستورات عملیاتی
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شماره: 61/7/6-1600/01/12/22 از: قرارگاه عملیاتی ظفر      
به: ف ظفر 1 و2 و3 و توپخانه

موضوع: بررسی منطقه عملیات
ــه  ــی ب ــرداری عملیات ــات جهــت بهره ب ــه عملی ــرگ بررســی منطق ــت ب ــك نســخه در هف      بدین وســیله ی

پیوســت ارســال مقــرر فرماییــد وصــول آن را اعــالم دارنــد
                          ف ق ع ظفر

                       سرهنگ سهرابی                                       برادر همت
گیرندگان:

     1- ف ق عملیاتی نجف جهت آگاهی
     2- ف ل 81 زه )ر2( جهت آگهی

     3- ریاست رکن 3 ق ع ظفر پیوست یك نسخه جهت بهره برداری ر 2 سپاه
***

بسمه تعالی
بررسی منطقه عملیات شماره )2(               نسخه          از             نسخه

مدرك نقشه 150/000 منطقه عملیات                                           قرارگاه  عملیات ظفر )4(   
                                                                                                     کمرشكن 

                                                                                                   مهرماه 1361
1- منظور و سایر مالحظات محدود کننده 

    الــف- منظــور تجزیــه تحلیــل و بررســی تاکتیكــی منطقــه عملیــات کــه محــدود اســت از شــمال رودخانــه 
کنــه کبــود از جنــوب بــه رودخانــه کانــی شــیخ از شــرق بــه جــاده ســومار و نفــت شــهر و از غــرب بــه جــاده 

مندلــی مكاتوبــه نفــت خانه.
    ب- مأموریت به طرح عملیاتی کربال 6 مراجعه گردد.

2- شرح کلی منطقه عملیات 

    )الف( وضع جو و آب وهوا 

        )1( آب وهوا 
ــل  ــه در فص ــوی ک ــه نح ــوده ب ــیری ب ــه گرمس ــزء منطق ــر ج ــورد نظ ــی م ــه عملیات منطق  
 تابســتان هــوا کامــاًل گــرم و آفتابــی و خشــك و گاهــی اوقــات تــوأم بــا بــاد ســام1 می باشــد

        )2( ّجو
    الــف- بارندگــی: در طــول ســال خصوصــاً نیمــه دوم ســال بــه طــور متنــاوب در ســطح منطقــه بارندگــی بــوده 

و میــزان بارندگــی 850 میلی متــر حداقــل 500 میلی متــر در ســال می رســد.

1 بادسام یك اصطالح گفتار محلی یعنی باد مرگ که در ایام گرما می وزد به ویژه قبال امكانات نبود انسان هائی که با 
این باد روبرو می شدند مریض و یا به هالکت می رسیدند.
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     ب- ابــر: هــوا در نیمــه اول ســال کامــاًل صــاف و آفتابــی و در نیمــه دوم ابــری همــراه بــا مــه می باشــد.
    پ- درجه حرارت: از 10 درجه باالی صفرتا 55 درجه باالی صفر متغیر است.

    ت- ســرعت و ســمت بــاد: وجــود بادهــای موســمی بــا شــدت نســبی در ســطح زمیــن در منطقــه وجــود 
داشــته کــه ســمت وزش آن از شــمال غربــی بــه طــرف  جنــوب شــرقی می باشــد و ســرعت آن از صفرتــا 

15 متغیــر اســت.
   ث- جدول روشنایی: هرماهه از طریق قرارگاه تهیه و به یگان ها فرستاده خواهد شد.

)ب( زمین 
   1- برجستگی ها و فرورفتگی ها در محدوده منطقه عملیات

     الــف- برجســتگی ها: منطقــه عملیــات بــه طــور کلــی از برجســتگی های مختلــف تشــكیل شــده کــه منجــر 
بــه ارتفاعــات محلــی می گــردد و اکثــر آنهــا از شــمال غربــی بــه طــرف  جنــوب شــرقی امتــداد یافتــه اســت 
ــی شــیخ و  ــن آنهــا ارتفاعــات داراوان  ـ وارولیــن ـ کهنــه ریــگ، بنــد پیــر علــی گیســكه و کان کــه مهم تری

ــات ســارات می باشــد. ارتفاع
    ب- فرورفتگی ها و سیستم زهكشی

        )1( منطقــه عملیــات  دارای یــك ســری بریدگی هــای طبیعــی و مســیر رودخانــه و آبراه هــای خشــك 
ــل  ــه در فص ــگاوش و کنگیرک ــود، کن ــه کب ــای  کن ــیر رودخانه ه ــد از مس ــا عبارت ان ــم آنه ــه اه ــوده ک ب
زمســتان ارتفــاع آب بــاال  و غیرقابــل عبــور و در فصــل تابســتان بــا کــم شــدن میــزان آب بــه طــور نســبی در 
بعضــی نقــاط بــا توجــه بــه گدارهــای موجــود قابــل عبــور بــرای خودروهــای چــرخ دار و شــنی دار می باشــد. 

ــه جنــوب می باشــد. سیســتم زهكشــی کلیــه بریدگی هــای طبیعــی و رودخانه هــا عمومــاً از شــمال ب
        )2( روئیدنی هــا: منطقــه عملیــات گرمســیری بــوده و شــامل کشــتزارها و مراتــع و مناطــق درخــت زار 
نیــز می باشــد و بوته هــا و درختــان کوچــك و  بــزرگ در قســمت شــمال منطقــه و باغــات خرمــا در شــهر 

ســومار در تمــام ایــام ســال نیــز مشــاهده می گــردد.
        )3( جنــس زمیــن: بجــز مناطــق کوهســتانی کــه صخــره ای و شــنی می باشــد، در بقیــه نقــاط  رســی 
تــوأم بــا شــن بــوده کــه قــدرت چســبندگی آن در فصــل بارندگــی حــرکات خودروهــای چــرخ دار متكــی 
بــه جــاده و حــرکات خودروهــای شــنی دار را محــدود می ســازد، ولــی در فصــل غیــر بارندگــی بجــز بعضــی 
شــیارها و بریدگی هــای طبیعــی محدودیــت  چشــمگیری بــرای حــرکات خودروهــای چــرخ دار و شــنی دار 

وجــود نــدارد.
)پ( اوضاع اجتماعی

    منطقــه عمومــاً روســتایی و زراعــی و دامــداری می باشــد. جمعیــت دهكده هــای زراعــی از 50 الــی 500 
نفــر متغیــر اســت و تنهــا شــهر بــزرگ منطقــه کــه مرکــز فعالیــت و کســب و تجــارت می باشــد عبارت انــد 
از: شــهر ســومار و نفــت شــهر کــه بــه علــت جنــگ تحمیلــی از بــدو شــروع عملیــات تخلیــه و اکثــراً بــه 
اردوگاه هــای آوارگان جنگــی اعــزام شــده اند. اکثــر ســاختمان های دهــات موجــود در منطقــه و مخصوصــاً 

شــهر ســومار به کلــی منهــدم و ویــران گردیــده اســت.
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)ت( اوضاع اقتصادی 
    عــدم ثبــات اقتصــادی و همچنیــن عــدم برداشــت محصــول در ســال گذشــته بــه علــت جنــگ و از دســت 
رفتــن زمین هــای کشــاورزی و مراتــع دامــداری ســبب کمبــود وســایل اولیــه در منطقــه گردیــده و تأثیــر 

فوق العــاده زیــاد در قــدرت خریــد اهالــی منطقــه گــذارده اســت.
)ث( وضع روانی 

ــت  ــن جمعی ــاً بی ســواد می باشــند. ای ــه تقریب ــوده ک ــداران ب ــن و دام ــی بیشــتر از زارعی ــت محل     جمعی
بــه ســادگی تحــت تأثیــر تبلیغــات قــرار می گیرنــد و بااینكــه اهالــی بــه علــت از بیــن رفتــن کلیــه مــال و 
اموالشــان )منقــول و غیرمنقــول( وســیله دشــمن بعثــی فوق العــاده بــه آنهــا بدبیــن و عصبانــی می باشــند، 
ولــی عمــاًل مشــاهده شــده اســت کــه بــا اجــرای برنامه هــای تبلیغاتــی، در بعضــی مواقــع دشــمن از وجــود 

آنهــا بــه نفــع خــود اســتفاده کــرده اســت.
3- جنبه های نظامی منطقه

    الف- جنبه های تاکتیکی 
        )1( دیدبانی  و میدان تیر 

ــا و  ــه دارای شــیارها و آبروه ــان بااینكــه منطق ــی پاســگاه ســه تپ ــا حوال ــام ت             از قســمت چغاحم
تپه ماهورهــای زیــادی اســت، ولــی دیــد و تیــر نســبتاً خــوب و محدودیتــی بــرای ســالح های بــا تیرکشــیده 
ــتگی ها و  ــت برجس ــه عل ــگ ب ــه ری ــات کهن ــرف  ارتفاع ــه ط ــان ب ــه تپ ــگاه س ــی از پاس ــدارد. ول ــود ن وج
ــیده   ــا تیرکش ــالح های ب ــرای س ــدود و ب ــدودی مح ــا ح ــر ت ــد و تی ــی، دی ــای، طبیع ــا و آبروه بریدگی ه
ــد.   ــگ می باش ــن و کهنه ری ــات وارولی ــی روی ارتفاع ــاط دیده بان ــن نق ــد. بهتری ــاد می نمای ــت ایج محدودی

       )2( اختفا و پوشش 
           کلیــه بریدگی هــا و شــیارهای موجــود در کل  منطقــه و در حاشــیه رودخانه هــای کنــه 
ــن و  ــگ ـ وارولی ــه ری ــكه ـ کهن ــیخ، گیس ــی ش ــات کان ــن ارتفاع ــز بی ــر و دهلی ــگاوش و کنگی ــود کن کب
ــه  ــبی را در منطق ــش مناس ــا و پوش ــود اختف ــتان های موج ــراف آن و نخلس ــومار و اط ــهر س ــای ش خرابه ه

ــی آورد. ــود م ــه وج ــودی ب ــای خ ــرای یگان ه ب
     )3( موانع

       تجزیــه دو ســال جنــگ عمــالً خــالف آنچــه را کــه قبــالً جــزء موانــع محســوب می گردیــد، ثابــت کــرد کــه 
نــه اینكــه هیچ گونــه محدودیتــی در عملیــات نداشــته، بلكــه جــزء عــوارض حســاس بــه شــمار می آینــد. ولــی 
دسترســی بــه ایــن عــوارض حســاس تــا حــدودی حــرکات خودروهــای چــرخ دار و شــنی دار را محــدود و موانعــی 
را بــه وجــود مــی آورد کــه اهــم آنهــا عبارت انــد از: ارتفاعــات کانــی شــیخ ـ گیســكه ـ کهنــه ریــگ ـ وارولیــن و 
بریدگی هــا و شــیارها و رودخانه هــای موجــود در منطقــه، بویــژه آن قســمت از مســیر رودخانــه کنه کبــود کــه در 
امتــداد مــرز ادامــه دارد و تــا حــدودی حــرکات خودروهــای چــرخ دار و شــنی دار را محــدود و بخصــوص در دامنــه 
ارتفاعــات وارولیــنـ  کهنــه ریــگـ  گیســكه و کانــی شــیخ متكــی بــه جــاده می ســازد. ضمنــاً دشــمن در سراســر 
ــا مواضــع مصنوعــی از قبیــل ایجــاد میادیــن میــن-  ســیم خاردار - حفــر  منطقــه، مواضــع پدافنــدی خــود را ب



فصل دوم : طرح ها و دستورات عملیاتی  19

کانال هــا - خاکریزهــا و احیانــاً چالــه خرج هــا، بویــژه دهانــه معبــر میــان تنــگ را مســتحكم نمــوده و هرگونــه نفوذ 
یگان هــای پیــاده و حــرکات خودروهــای شــنی دار و چــرخ دار و دسترســی بــه مواضــع مربوطــه را محــدود می ســازد.

     )4( عوارض حساس
        رشــته ارتفاعــات کانــی شــیخ ـ گیســكه ـ کهنــه ریــگ ـ وارولیــن و تپــه 343 در مختصــات )55-46( 
ــی  ــل موجــود در روی ارتفاعــات مذکــور مواضــع پدافنــدی مناســب و دیدگاه هــای عال قطعــه ســومار و قل
بــرای دیده بانــان دشــمن بــه منظــور دسترســی بــه ارتفاعــات پیــر علــی و ســاراتها و شــهر ســومار میســر 
ــل  ــای قاب ــه منظــور گداره ــوارض حســاس محســوب و بایســتی توجــه خــاص شــود ب می ســازد، جــزء ع

عبــور در مســیر رودخانه هــای کنــه کبــود- کنــگاوش و کنگیــر.
     )5( معابر وصولی و نفوذی 

      الف: محورهای نفوذی 
       )1( محور خانقین ـ بانییل ـ چفاحمان ـ دشت نفت ولك

       )2( محور خانقین ـ نفت خانه ـ نفت شهرـ سومار           
       )3( محور کانی ماسی ـ نفت شهر ـ مندلی ـ سومار 

       )4( محور بغداد ـ بعقویه ـ جسر نفت ـ مندلی ـ سومار یا نفت شهر
       )5( محور ترساق ـ هالله ـ مندلی ـ سومار یا نفت شهر

      ب:  محورهای وصولی
       )1( محور چغاحمام ـ نفت شهر ـ نفت خانه 

       )2( محور سومارـ نفت شهر ـ نفت خانه 
       )3( محور سومارـ میان تنگ ـ مندلی

       )4( محور سومار ـ سانواپا ـ جاده نوار مرزی کهنه ریگ
4- اثرات، مشخصات منطقه عملیات 

  الف: اثر روی راه های کار دشمن
       )1( اثر بر تك دشمن

         دشــمن در روی ارتفاعــات مــرزی کــه ســرکوب بــه منطقــه می باشــد مســتقر و دیــد و تیــر کامــل 
دارد لــذا چنانچــه تــك نمایــد محدودیتــی بــرای وی وجــود نــدارد. لــذا بــرای جلوگیــری از هرگونــه نفــوذ 
و دسترســی مجــدد دشــمن بــه شــهر ســومار، بایســتی مواضــع فعلــی بــه نحــو مطلــوب مســتحكم گردنــد. 

       )2( اثر بر پدافند دشمن 
          دشــمن بــا در دســت داشــتن ارتفاعــات نــوار مــرزی مشــرف بــه میــان تنــگ و ارتفاعــات گیســكه 
ــا اســتفاده از امكانــات مهندســی  و کانــی شــیخ و تپــه 343 واقــع در مختصــات )43-55( نقشــه ســومار ب
مواضــع پدافنــدی خــود را مســتحكم و تــا حــدی هرگونــه نفــوذ و تــك یگان هــای خــودی را محــدود نمــوده 

و بــه نحــوی کــه بهتریــن زمیــن را بــرای پدافنــد دشــمن در منطقــه ارائــه داده اســت.
       )3( اثر بر نیروی هوائی دشمن 
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          شــرایط جــوی بــه نفــع اســتفاده هوائــی متجــاوز اســت و تــا مادامی کــه متجــاوز در رشــته ارتفاعــات 
 مــرزی، مواضــع فعلــی را در کنتــرل دارد، اســتفاده از جنگ افزارهــای هــوا بــه زمیــن  بــه نفــع او خواهــد بــود.

ــر  ــمن بی تأثی ــای دش ــا در فعالیت ه ــات در پروازه ــود ارتفاع ــه و وج ــودن منطق ــتانی ب ــاً کوهس       ضمن
ــازد. ــم می س ــاوز فراه ــرای متج ــی را ب ــوده و محدودیت های نب

       )4( اثر بر عوامل ش م ر دشمن 
          بــا توجــه بــه ســمت بــاد کــه از طــرف شــمال غربــی بــه جنــوب شــرقی می باشــد، بــه کار بــردن 
ــن   ــای زمی ــا و چین خوردگی ه ــی وجــود تپه ماهوره ــود. ول ــد ب ــع دشــمن  خواه ــه نف ســالح های ش م ر ب

ــل اثــرات ســالح های مذکــور برقــرار می ســازد.   ــا حــدودی تأمیــن پرســنل خــودی را در مقاب ت
       )5( اثر منطقه بر عملیات جنگ های الكترونیكی

ــه ایجــاد  ــادر ب ــوار مــرزی ق ــه مواضــع پدافنــدی موجــود در روی ارتفاعــات ن ــا توجــه ب           دشــمن ب
ــد. ــودی می باش ــی خ ــی و مراقبت ــتگاه های مخابرات ــودن کار دس ــی نم ــت و خنث پارازی

   ب: اثر روی راه های کارخودی
       )1( بهترین معبر وصولی به مواضع دشمن 
           )الف(: معبر سومارـ میان تنگ ـ مندلی

           )ب(: معبر سومار ـ نفت شهر ـ نفت خانه 
           )پ(: معبر سومار ـ ارتفاعات سانواپا ـ جاده مرزی روی کهنه ریگ

       )2( اثر برتك خودی 
ــا در نظــر گرفتــن اینكــه ارتفاعــات ســرکوب بــه منطقــه در دســت دشــمن می باشــد و مواضــع             ب
ــوذ  ــه نف ــاخته اســت، دسترســی و هرگون ــوب مســتحكم س ــه نحــو مطل ــات مهندســی ب ــا امكان خــود را ب
ــت الزم اســت کــه جهــت  ــن محدودی ــران ای ــه منظــور جب ــذا ب یگان هــای خــودی را محــدود می ســازد. ل
ــا هماهنگــی کامــل نیروهــای نظامــی  ــزی دقیــق ب ــه مواضــع پدافنــدی دشــمن یــك طرح ری دسترســی ب
و شــبه نظامی و تطبیــق آتش هــای توپخانــه و هوائــی و امكانــات مهندســی انجــام وتــك یگان هــای 
 خــودی بــا اســتفاده صحیــح از زمیــن و در نظــر گرفتــن اصــل غافلگیــری بــا موفقیــت تــوأم خواهــد بــود.

    )3( اثربر پدافند خودی
          بــا توجــه بــه مواضــع فعلــی دشــمن کــه در روی ارتفاعــات مــرزی - کانــی شــیخ ـ گیســكه ـ کهنــه 
ریــگ ـ وارولیــن کــه ســرکوب منطقــه بــوده و مواضــع پدافنــدی یگان هــای خــودی را زیــر آتــش و دیــدی 
ــا توجــه بــه آســیب پذیری های موجــود، مواضــع فعلــی بــرای پدافنــد مناســب نیســت و  کامــل داشــته و ب
بایســتی هرچــه زودتــر بــه مواضــع دشــمن نفــوذ نمــوده و بــا دسترســی بــه آنهــا دشــمن را بیــرون رانــد و 

مواضــع ســرکوب بــه منطقــه را اشــغال نمــود.
   )4( اثر بر عوامل ش م ر خودی

          با توجه به سمت باد، بكار بردن سالح های ش م ر به نفع یگان های خودی نمی باشد.
                                                                ف ل 81 زرهی - سرهنگ ستاد سهرابی 

                                                       ف. لشكر نصر سپاه پاسداران انقالب اسالمی- برادر همت
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بسمه تعالی
قرارگاه نجف )ق مشترك ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی(

طرح عملیاتی کربا 6 قرارگاه نجف                                                                                   قالجه )64-20(
مدرك: نقشه 1:50000 غرب کشور                                                        سوم مهرماه 1361

     سازمان رزمی:                                                                                    م- د-12
قرارگاه ظفر

   عناصری از قرارگاه ل 81 زرهی )کنترل عملیاتی(
   تی 4 لشكر 81 زرهی 

   گد 311 ت 155 م م کششی )-(
   گد 308 ت 105 م م )-(

    آتشبار 203 م م گد 386 خ ك
    آتشبار 130 م م گد 399

    آتشبار )-( کاتیوشا )سه توپه(

    تیپ 55 هوابرد )کنترل عملیاتی(

    لشكر نصر سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
          تی محمد رسول اهلل )ص(

          تی عاشورا
          تی امام رضا )ع(

          توپخانه لشكر نصر 
لشکر 81 زرهی

   قرارگاه و گروهان قرارگاه )-(
   تیپ 1 زرهی
   تیپ 2 زرهی

   تیپ 3 زرهی 
قرارگاه تیپ4 مکانیزه گروه 11 توپخانه

   توپخانه لشكری )-(
   کلیه توپخانه های زیر امر مستقر در منطقه ل 81 زرهی 

تیپ 30 گرگان
   قرارگاه گروهان قرارگاه 

   گد 373 توپخانه 155 م م خ ك ل81 )کنترل عملیاتی(
تیپ جواداالئمه سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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     1- وضعیت: 
          الف- دشمن: پیوست الف )اطالعات(

          ب- خودی: 
               )1( نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران و ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی بــا گشــایش 
جبهــه جدیــدی در منطقــه غــرب، ضمــن وادار کــردن دشــمن  بــه انتقــال نیــرو از جنــوب بــه غــرب، بــه 
داخــل خــاك عــراق تــك نمــوده، دشــمن را منهــدم و نقــاط حســاس و حیاتــی را اشــغال، مندلــی و نفــت 
خانــه را تهدیــد تــا دشــمن را مجبــور بــه قبــول شــرایط بــر حــق دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بنماینــد.

               )2( قرارگاه قائم در منطقه مربوطه پدافند می نماید.
               )3( قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا بــه پاکســازی منطقــه ادامــه و آمــاده انجــام عملیــات برون مــرزی 

خواهــد شــد.  
               )4( پایگاه هوائی نوژه، عملیات قرارگاه نجف را پشتیبانی می نماید.

               )5( پایگاه هوانیروز باختران عملیات قرارگاه نجف را پشتیبانی می نماید.
          پ- فرضیات:

                 )1( برتری هوائی دشــمن حتی المقدور به وســیله نیروی هوائی خودی در منطقه خنثی خواهد شــد.
                )2( احتماالً دشمن از امكانات ش م ر خود استفاده خواهد نمود.

                )3( دشمن قبل از شروع تك در منطقه قرارگاه نجف تك نخواهد نمود.
                 )4( تا روز )ر( دشــمن نیروهای خود را در منطقه عملیات با بیش از یك لشــكر تقویت نخواهد نمود.

               )5( در استعداد نیروهای خودی تغییر عمده ای داده نخواهد شد.
          ت-  زیر امر و جداشده: سازمانی رزمی

     2- مأموریــت: قــرارگاه نجــف در ســاعت )س( روز )ر( تــك نمــوده و ارتفاعــات کهنــه ریــگ )52800-
45100( و گیســكه )58500-37500( را تصــرف، میــان تنــگ را تأمیــن و آمــاده می شــود بنــا بــه دســتور 
ــرای تأمیــن شــهر مندلــی و نفــت شــهر ادامــه داده و در ســایر مناطــق  تــك را بــه داخــل خــاك عــراق ب

واگــذاری پدافنــد نمایــد.
     3- اجراء: 

          الف- تدبیر عملیات )پیوست ب کالک عملیات(
               )1( مانــور- قــرارگاه نجــف بــا اتــكال بــه خداونــد و امدادهــای غیبــی بــا قــرارگاه ظفر تــك نموده هدف 
 الــف )ارتفاعــات کهنــه ریــگ( و هــدف ب )ارتفاعــات گیســكه( را تصــرف و میــان تنــگ را تأمیــن می نمایــد.

               )2( آتش 
ــه  ــا ب ــزی و بن ــا )10+س( طرح ری ــاعت )س( ت ــه از س ــدت 10 دقیق ــه م ــه ب ــش تهی ــف( آت                     )ال

دســتور اجــرا خواهــد شــد.
                    )ب( تقدم آتش با قرارگاه ظفر

                    )پ( پیوست پ )پشتیبانی آتش(
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          ب- قرارگاه ظفر 
               )1( تك کنید هدف های الف و ب را تصرف و میان تنگ را تأمین نمایید.

               )2( در خط قهوه ای از مختصات )76-61( تا )58-58( پدافند نمایید. 
ــا تصــرف هدف هــای  ــا )55-48( هم زمــان ب                )3( امتــداد خــط قهــوه ای را از مختصــات )58-58( ت

الــف و ب تأمیــن و در امتــداد آن پدافنــد نماییــد.
                )4( آماده باشــید بنــا بــه دســتور تــك را بــه منظــور تأمیــن مندلی، خط ســرخ و نفت شــهر ادامه دهید.

               )5( تأمین پل های موجود در محور سومار را برقرار نمایید.
          پ- ل 81 ز ه )-(

               )1( به پدافند از منطقه محوله ادامه دهید.
               )2( از جابجایی دشمن به سمت  قرارگاه ظفر جلوگیری به عمل آورید.

               )3( با هم آهنگی با قرارگاه ظفر در دفع پاتك های دشمن در منطقه کمك نمایید.
               )4( تك های محدود را در منطقه طرح ریزی و بنا به دستور اجرا نمایید.

                )5( با ازدیاد فعالیت شناســائی و اعزام گشــتی، توجه دشــمن را از منطقه قرارگاه ظفر منحرف نمایید.
          ت- تیپ 30 گرگان 

               )1( به پدافند از منطقه محوله ادامه دهید.
               )2( تك های محدود را در منطقه طرح ریزی و بنا به دستور اجرا نمایید.

               )3( فعالیت های شناسائی و گشت زنی را در منطقه مربوط تشدید نمایید.
          ج- توپخانه

               )1( توپخانه صحرائی: زیر امر قرارگاه های مربوطه قرارگرفته است.
               )2( توپخانه پدافند هوائی: زیر امر قرارگاه های مربوطه قرار گرفته است.

               )3( پیوست ب )پشتیبانی آتش(
          ح- احتیاط

               تیپ جواداالئمه )ع(
               )1( منطقه تجمعی را در محور سومار اشغال نمایید.

ــه و حــق  ــك از قرارگاه هــای در خــط به کاررفت ــه هــر ی ــه دســتور در منطق ــا ب                )2( آماده باشــید بن
تقــدم در منطقــه قــرارگاه ظفــر. 

          خ- دستورات هم آهنگی
               )1( این طرح به محض دریافت برای طرح ریزی و بنا به دستور قابل اجرا است.

               )2( ساعت )س( روز )ر( ابالغ خواهد شد.
ــی  ــا آمادگ ــه یگان ه ــردد ک ــرا گ ــزی و اج ــوری طرح ری ــائی ها ط ــا و شناس ــه جابجایی ه                )3( کلی

اجــرای طــرح از تاریــخ 61/7/6 را داشــته باشــند.
                )4( طرح هــای مربوطــه را تهیــه و تــا قبــل از 61/7/6 جهــت تصویــب بــه ایــن قــرارگاه ارســال نماینــد.
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               )5( تقدم طرح ریزی به تك شبانه داده شود.
               )6( کلیه جابجایی ها در نهایت اختفاء و پوشش انجام گیرد.

               )7( فرماندهان آموزش مقابله با عوامل ش م ر را مورد توجه قرار دهند.
               )8( سازمان رزمی از تاریخ 61/7/3 قابل اجراء است.

ــه                 )9( در اجــرای عملیــات، یگان هــا به صــورت ترکیــب مقــدس ارتــش و ســپاه انقــالب اســالمی ب
ــوند. ــرده می ش کار ب

               )10( خط حد تی 30 ول 81 زرهی تغییری نكرده است.
     4- پشتیبانی خدمات رزمی: پیوست ت )پشتیبانی خدمات رزمی(

     5- فرماندهی و مخابرات
          الف- مخابرات 

               )1( پیوست )مخابرات و الكترونیك(
          ب- فرماندهی

               )1( فرماندهــی ایــن عملیــات بــا حضــرت مهــدی خواهــد بــود و هدایــت عملیــات بــا قــرارگاه نجــف 
می باشــد.

               )2( محل پاسگاه فرماندهی قرارگاه نجف در قالجه می باشد.
               )3( قرارگاه ها محل پاسگاه فرماندهی را گزارش نمایند.

                              جانشین ف نزاجا - سرهنگ ستاد جمالی 
                      مسئول سپاه پاسداران انقالب اسالمی در قرارگاه نجف - محمد علی جعفری 
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بسمه تعالی
پیوست الف اطاعات به طرح عملیات کربا 6                                                                            نسخه        از        نسخه
مدرك نقشه 1:50000 منطقه غرب                                                       قرارگاه عملیاتی نجف )رکن2(

       1- خالصه وضعیت دشمن- ضمیمه آخرین وضعیت گسترش دشمن مراجعه شود.

     2- عناصر اصلی اخبار و سایر نیازمندی های اطالعاتی

          الف- عناصر اصلی اخبار
)1( آیــا دشــمن قبــل از روز )ر( اقــدام بــه تــك خواهــد کــرد، اگــر چنیــن اســت کــی، کجــا، چطــور و بــا 

چــه اســتعدادی.
)2( آیــا دشــمن در مواضــع فعلــی بــا یگان هــای موجــود پدافنــد خواهــد کــرد؟ اگــر چنیــن اســت کــی، 

کجــا و بــا چــه اســتعدادی.
)3( آیــا دشــمن یگان هــای موجــود در مواضــع فعلــی را تقویــت خواهــد کــرد؟ اگــر چنیــن اســت کــی، کجا 

و بــا چه اســتعدادی.
)4(  آیا دشمن تك خود را با پشتیبانی هوائی انجام خواهد داد؟ اگر چنین است با چند سورتی.

)5( آیا دشمن از سالح های ش م ر استفاده خواهد کرد؟ اگر چنین است کجا، چه وقت و چطور.
)6( آیــا دشــمن در منطقــه از موشــك های زمیــن بــه زمیــن اســتفاده خواهــد کــرد اگــر چنیــن اســت کــی 

و از کجــا.
          ب- سایر نیازمندی های اطالعاتی

)1( آیــا دشــمن بــرای دور زدن ارتفاعــات گیســكهـ  کهنــه ریــگ و دامنه مــرزی ارتفاعات و واورلیــن مبادرت 
بــه پیشــروی خواهــد کــرد؟ اگــر چنیــن اســت کی، کجــا، چطــور و با چــه اســتعدادی.

)2( آیــا دشــمن بــرای تصــرف شــهرهای نفــت شــهر، ســومار و ســایر نقــاط از دســت رفتــه 
ــتعدادی. ــه اس ــا چ ــا و ب ــی، کج ــت ک ــن اس ــر چنی ــرد؟ اگ ــد ک ــوذی خواهن ــات نف ــه عملی ــادرت ب  مب

)3( آیــا دشــمن بــرای بــه دســت آوردن مجــدد دیدگاه هــای از دســت داده و ارتفاعــات بنــد پیــر علــی و 
ســایر نقــاط از دســت رفتــه در منطقــه مبــادرت بــه عملیــات نفــوذی خواهــد کــرد، اگــر چنیــن اســت کی، 

کجــا و بــا چــه اســتعدادی.
ــی  ــراد محل ــم و اف ــتون پنج ــل س ــودی از عوام ــای خ ــق یگان ه ــوذ در مناط ــرای نف ــمن ب ــا دش )4( آی
ــا چــه اســتعدادی و تحــت چــه شــرایطی.  اســتفاده خواهــد کــرد، اگــر چنیــن اســت، چــه کســانی و ب

)5( آیا دشمن به پخش پارازیت های رادیوئی برای اختالل در شبكه ارتباطی خودی خواهد کرد.
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     3- وظایف جمع آوری
          الف- دستورات به یگان های تابعه

               )1( قرارگاه ظفر1 به محض دریافت گزارش نمایید گزارشات منفی هر دو ساعت ....
 )الف( تغییر مكان و جابجائی دشــمن از دشــت هالله به طرف  مندلی و ارتفاعات کهنه ریك و گیســكه.

)ب( فعالیت گشت زنی و حرکات دشمن روی ارتفاعات کهنه ریگ، گیسكه
)پ( فعالیــت گشــت زنــی دشــمن در امتــداد محــور میــان تنــگ ســومار و تپــه 343 واقــع در مختصات 

46-55 نقشــه سومار.
)ت( تغییر مكان و جابجائی دشمن جاده مرزی نفت خانه مندلی.

)ث( تغییر مكان یگان های توپخانه دشمن به جلو.
)ج( فعالیت هــای چریكــی تــوأم بــا پشــتیبانی و ثبــت تیــر توپخانــه روی مواضــع یگان هــای خــودی و 

ــای تدارکاتی. محوره
)چ( توجه خاص روی دیدگاه ها و محل دیده بانان دشمن در منطقه

ــه منطقــه وارد می شــوند توجــه خــاص روی  ــد ب ــت اســتعداد یگان هــای دشــمن کــه جدی )ح( هوی
معبرمیــان تنــگ و مناطــق قابــل عبــور.

)خ( دیدبانــی و شناســائی روی محــل دقیــق ســكوی پرتــاب موشــك های زمیــن بــه زمیــن و زمیــن 
بــه هــوا.

)د( پرواز هواپیما و هلی کوپترهای دشمن در منطقه.
 )ذ( فعالیت هــای مشــكوك کــه دال بــر پیــاده کــردن نیــرو بــه وســیله  هلی کوپتــر باشــد

ــردن میدان هــای میــن، ســیم خاردار و ســایر  ــورد از بیــن ب )ر( فعالیت هــای مهندســی دشــمن در م
مواضــع موجــود در منطقــه.

)ز( توجــه روی فعالیت هــای مهندســی دشــمن در مــورد ایجــاد میادین میــن، ســیم خاردار -حفرکانال-
خاکریزها-کابل هــای فشــار بــرق قــوی و همچنیــن بشــكه های موجــود کــه احتمــاالً از مــواد منفجــره 

ــده است. پرش
)ژ( توجه خاص روی پلهای موجود در منطقه، بویژه پل موجود روی رودخانه کیگ در میان تنگ از نظر 

 ظرفیت و ابعاد پایه های موجود و احیاناً خرج گذاری از طرف دشمن 
)س( سكوت های رادیوئی دشمن با ذکر زمان شروع و خاتمه.

)ش( هرگونه قرائن و شواهد موجود مبنی بر به کار بردن سالح های ش م ر 
)2( قرارگاه ظفر 2 به محض دریافت گزارش نمایید گزارشات منفی هر دو ساعت یكبار

)الف( تغییر مكان و جابجائی دشمن از طریق محور چقاحمان به نفت شهر در امتداد رودخانه.
ــن. ــرزی وارولی ــات م ــه ارتفاع ــه دان ــه منطق ــه ب ــی دشــمن از نفــت خان ــكان و جابجائ ــر م  )ب( تغیی

)پ( فعالیــت گشــت زنــی دشــمن در دامنــه مــرزی ارتفاعــات وارولیــن و محــور مــرزی نفــت خانــه، 
مندلــی و همچنیــن چقاحمــان بــه نفــت خانــه.

 )ت( فعالیــت گشــت زنــی روی ارتفاعات کهنه ریگ و تپه 343 واقع در مختصات 46-55 نقشــه ســومار.

 )ث( تغییر مكان و گشــت زنی یگان های دشــمن در روی محورهای عرضی و معبرهای موجود در منطقه.
)ج( هویت و استعداد یگان های دشمن که جدید به منطقه وارد می شود.
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)چ( تغییر مكان یگان های توپخانه دشمن به جلو.
)ح( توجه خاص روی دیدگاه ها و محل دیده بانان دشمن در منطقه.

ــای  ــع یگان ه ــه روی مواض ــر توپخان ــت تی ــتیبانی و ثب ــا پش ــوأم ب ــی ت ــای چریك )خ( فعالیت ه
ــی. ــای تدارکات خــودی و محوره

 )د( دیده بانــی شناســائی روی محــل دقیق ســكوی پرتاب و موشــك های زمیــن به زمین و زمیــن به هوا.
)ذ( پرواز هواپیما و هلی کوپترهای دشمن در منطقه.

 )ر( فعالیت هــای مشــكوك کــه دال بــر پیــاده کــردن نیــرو بــه وســیله  هلی کوپتــر باشــد.
)ز( فعالیت هــای مهندســی دشــمن در مــورد از بیــن بــردن میدان هــای میــن و ســیم خاردار و ســایر 

موانــع موجــود در منطقــه.
ــن میــن، ســیم خاردار- حفــر  )ژ( توجــه روی فعالیت هــای مهندســی دشــمن در مــورد ایجــاد میادی
کانــال- خاکریزهــا- کابل هــای فشــارقوی بــرق و همچنیــن بشــكه های موجــود کــه احتمــاالً از مــواد 

منفجــره پرشــده اســت.
)س( توجــه خــاص روی پلهــای موجــود در منطقــه از نظــر ظرفیــت ابعــاد- پایه هــا و بویــژه پلهــای 

تخریب شــده.
)ش( سكوت های رادیوئی دشمن با ذکر زمان شروع و خاتمه.

)ص( هرگونه قرائن و شواهد موجود مبنی بر به کار بردن سالح های ش م ر 
)3(- قرارگاه ظفر3- به محض دریافت گزارش نمایید گزارشات منفی هر دو ساعت یكبار.

 )الــف( تغییــر مــكان و جابجایــی دشــمن از هاللــه بــه طــرف  کانــی شــیخ و گیســكه
ــكه. ــات گیس ــگ و ارتفاع ــان تن ــرف  می ــه ط ــی ب ــمن از مندل ــی دش ــكان و جابجای ــر م  )ب( تغیی
 )پ( تغییر مكان و جابجایی دشمن از طریق محور زرباطیه، مندلی و همچنین محور مرزی نفتخانه، مندلی.
 )ت( فعالیت گشــت زنی یگان های دشــمن در ارتفاعات گیســكه، کانی شــیخ و تپه بازرگان و دشت هالله.

)ث( هویت و استعداد یگان های دشمن که جدید به منطقه وارد می شوند.
)ج( تغییر مكان یگان های توپخانه دشمن به جلو.

)چ( توجه خاص روی دیدگاه های و محل دیده بانان دشمن در منطقه.
)ح( فعالیت های چریكی توأم با پشتیبانی و ثبت تیر توپخانه روی مواضع یگان های خودی.

 )خ( دیده بانــی و شناســائی روی محــل دقیــق ســكوی پرتاب موشــك های زمیــن به زمین زمیــن به هوا.
)د( پرواز هواپیما و هلی کوپترهای دشمن در منطقه.

 )ذ( فعالیت هــای مشــكوك کــه دال بــر پیــاده کــردن نیــرو بــه وســیله  هلی کوپتــر باشــد.
ــردن میدان هــای مین-ســیم خاردار- و ســایر  ــن ب ــورد از بی )ر( فعالیت هــای مهندســی دشــمن در م

موانــع موجــود در منطقــه.
)ز( توجــه روی فعالیت هــای مهندســی دشــمن در مــورد ایجــاد میادیــن میــن - ســیم خاردار- حفــر 
کانــال- خاکریزهــا- کابل هــای فشــار قــوی بــرق و همچنیــن بشــكه های موجــود کــه احتمــاالً از مــواد 

منفجره پرشــده اســت.
ــای  ــژه پله ــا و بوی ــت- ابعاد-پایه ه ــر ظرفی ــه از نظ ــود در منطق ــای موج ــاص روی پله ــه خ )ژ( توج

تخریب شــده.
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)س( سكوت های رادیوئی دشمن باذکر زمان شروع و خاتمه.
)ش( هرگونه قرائن و شواهد موجود مبنی بر به کار بردن سالح های ش م ر.

)4(  ل 81 زرهی به محض دریافت گزارش نمایید گزارشات منفی هردو ساعت یكبار.
)الف( تغییر مكان و جابجائی یگان های دشمن در منطقه عملیاتی مربوطه.

)ب( تغییر مكان و جابجائی یگان های دشمن روی محورهای اصلی و معبرهای موجود در منطقه.
تابعــه. یگان هــای  عملیاتــی  منطقــه  در  دشــمن  یگان هــای  زنــی  گشــت  فعالیــت   )پ( 

)ث( هویت و استعداد یگان های دشمن که جدید به منطقه وارد می شود.
)ت( تغییر مكان و استعداد یگان های توپخانه دشمن به جلو.

 )ج( توجــه خــاص روی دیدگاه هــا و محــل دیده بانــان دشــمن در سراســر منطقــه عملیاتــی.
)چ( فعالیت های چریكی توأم با پشتیبانی و ثبت تیر توپخانه روی مواضع یگان های خودی.

 )ح( دیدبانــی و شناســائی روی محــل دقیــق ســكوی پرتاب موشــك های زمین بــه زمین و زمیــن به هوا.
)خ( پرواز هواپیما و هلی کوپترهای دشمن در منطقه.

 )د( فعالیت هــای مشــكوك کــه دال بــر پیــاده کــردن نیــرو بــه وســیله  هلی کوپتــر باشــد.
ــن ســیم خاردار و ســایر  ــای می ــردن میدان ه ــن ب ــورد از بی ــای مهندســی دشــمن در م )ذ( فعالیت ه

موانــع موجــود در منطقــه.
)ر( توجــه روی فعالیت هــای مهندســی دشــمن در مــورد ایجــاد میادیــن میــن - ســیم خاردار- حفــر 
کانــال- خاکریزها-کابل هــای فشــار قــوی بــرق و همچنیــن بشــكه های موجــود کــه احتمــاالً از مــواد 

منفجــره پرشــده اســت.
ــای  ــژه پله ــا بوی ــاد- پایه ه ــت- ابع ــر ظرفی ــه از نظ ــود در منطق ــای موج ــاص روی پله ــه خ )ز( توج

ــی. ــه عملیات ــده در منطق تخریب ش
)ژ( سكوت های رادیوئی دشمن با ذکر زمان شروع و خاتمه.

)س( هرگونه قرائن و شواهد موجود مبنی بر به کار بردن سالح های ش م ر.
)5( تیپ 30 گرگان به محض دریافت گزارش نمایید گزارشات منفی هر دو ساعت یكبار.

)الف( تغییر مكان و جابجائی یگان های دشمن از میدان به طرف  خانقین.
)ب( تغییر مكان و جابجائی یگان های دشمن از شمال به طرف  میدان.

ــان  ــاخ بزنی ــوالدره ـ ش ــرزی ش ــات م ــمن روی ارتفاع ــرکات دش ــی و ح ــت زن ــت و گش )پ( فعالی
ــز. ــات قراوی ــام و ارتفاع ــگ حم ــگان ـ تن ــگ پیش ــابه ـ تن ــگ ترش ــوان ـ تن ــگ ه ــرتنگ ـ تن  ـ س

)ت( فعالیت گشت زنی دشمن در امتداد معبرهای موجود در منطقه.
)ث( تغییر مكان یگان های توپخانه دشمن به جلو.

)ج( فعالیت هــای چریكــی تــوأم بــا پشــتیبانی و ثبــت تیــر توپخانــه روی مواضــع یگان هــای خــودی و 
ــای تدارکاتی. محوره

)چ( توجه خاص روی دیدگاه ها و محل دیده بانان دشمن در منطقه.
)ح( هویت و استعداد  یگان های دشمن که جدید به منطقه وارد می شوند.

 )خ( دیده بانــی و شناســائی روی محــل دقیــق ســكوی پرتاب موشــك های زمین به زمین و زمیــن به هوا.
)د( پرواز هواپیما و هلی کوپترهای دشمن در منطقه.
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 )ذ( فعالیت هــای مشــكوك کــه دال بــر پیــاده کــردن نیــرو بــه وســیله  هلی کوپتــر باشــد.
ــع  ــایر موان ــیم خاردار و س ــن و س ــن می ــاد میادی ــورد ایج ــمن در م ــی دش ــای مهندس )ر(  فعالیت ه

موجــود در منطقــه.
)ز( توجــه روی فعالیت هــای مهندســی دشــمن در مــورد ایجــاد میادیــن میــن در مــورد میادیــن مین-

ســیم خاردار- حفــر کانــال- خاکریزهــا- کابل هــای فشــار بــرق قــوی و همچنیــن بشــكه های موجــود 
کــه احتمــاالً از مــواد منفجــره پرشــده اســت.

)ژ( توجــه خــاص روی پلهــای موجــود در منطقــه از نظــر ظرفیــت- ابعــاد پایه هــای موجــود، بویــژه 
ــه. ــده در منطق ــای تخریب ش پله

)س( سكوت های رادیوئی دشمن با ذکر زمان شروع و خاتمه.
)ش( هرگونه قرائن و شواهد موجود مبنی بر به کار بردن سالح های ش م ر 

)6( توپخانه لشكری به محض دریافت گزارش نمایید گزارشات منفی هر دو ساعت یكبار.  
)الف( محل استقرار آتشبارهای توپخانه دشمن با ذکر مختصات.

)ب( محل استقرار موشك های ضد هوائی در منطقه با ذکر مختصات.
)پ( محل استقرار یگان های پدافند هوائی.

)ت( محل استقرار پاسگاه های فرماندهی دشمن در منطقه با ذکر مختصات.
)ث( هرگونه جابجائی یگان های توپخانه به جلو.

ــا. ــردن آنه ــن ب ــا از بی ــع و اســتحكامات ی ــورد ایجــاد موان ــای مهندســی دشــمن در م  )ج( فعالیت ه
)چ( محل استقرار موشك های زمین به زمین و زمین به هوا.

)ح( حرکات و جابجائی یگان های دشمن در محورهای موجود در منطقه.
)خ( پرواز هواپیما و هلی کوپترهای دشمن در منطقه.

)د( سكوت های رادیوئی دشمن با ذکر زمان شروع و خاتمه.
)ذ( هرگونه شواهد و قرائن موجود مبنی بر به کار بردن سالح های ش م ر.
)ر( هرگونه حرکات مشكوك دال بر پیاده کردن نیرو به وسیله  هلی کوپتر

          ب- درخواست از قرارگاه های باالتر و یگان های همجوار.
)1( از نزاجا درخواست می شود به محض وصول اعالم فرمایند.

)الــف( آیــا دشــمن مبــادرت بــه آفنــد خواهنــد کــرد؟ اگــر چنیــن اســت کــی، کجــا، چطــور و بــا چــه 
اســتعدادی بخصــوص در محــور ســومار.

ــی و شــهرها و آبادیهــای مســكونی و  ــه مناطــق عملیات ــی ب ــه تــك هوائ ــا دشــمن مبــادرت ب )ب( آی
تأسیســات حیاتــی خواهــد کــرد.

)پ( پشتیبانی نیرو هوائی دشمن از عملیات زمینی.
)ت( محل استقرار موشك های زمین به زمین و زمین به هوا.

)ث( تغییــر مــكان یگان هــای عمــده دشــمن بــه منظــور تقویت یگان هــای در خــط در منطقــه عملیاتی 
ــرارگاه نجف. ق

)ج( جابجائی یگان های توپخانه دشمن در منطقه.
ــه. ــتقر در منطق ــای مس ــرای یگان ه ــب ب ــق عق ــزات از مناط ــالح و تجهی ــات و س ــل مهم  )چ( حم
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)ح( فعالیت های براندازی و واژگون سازی در عقب منطقه عملیاتی.
)خ( هرگونه شواهد و قرائن موجود بر به کار بردن سالح های ش م ر.

 )2( از قــرارگاه کربــال درخواســت می شــود کــه هرگونــه جابجائــی دشــمن از جنــوب بــه غــرب را اعــالم دارد.
)3( از قــرارگاه حمــزه درخواســت می شــود کــه هرگونــه جابجائــی دشــمن از شــمال غــرب بــه جنــوب را 

اعــالم دارد.
)4( جابجائی پرسنل و اسناد و مدارك از شمال غربی به غرب را اعالم دارد.

       4- جابه جایی پرسنل و اسناد و مدارک
بازجوئــی  از  پــس  تــا  شــود  عمــل  صــادره  دســتورالعمل های  برابــر  جنگــی  زندانیــان  الــف- 
ــد. ــه گردن ــو آور تخلی ــی در گ ــان جنگ ــع آوری زندانی ــه جم ــی ب ــی تكمیل ــت بازجوئ ــی جه  مقدمات

ب- بــرای تخلیــه اســناد و مــدارك و تجهیــزات بــه دســت آمــده، ضمــن اینكــه برابــر دســتورالعمل های 
صــادره عمــل می شــود بایــد توجــه داشــت کــه اســناد و مــدارك مهــم و تجهیــزات فنــی و پیچیــده را بــا 

ــد. ــرارگاه نجــف ارســال دارن ــه رکــن2 ق ــرداری ب ــرای بهره ب ســریع ترین وســیله ممكــن ب
       5- نقشه جات و عکس های هوائی

              الف: نقشه
برابــر روش جــاری آمــاد نقشــه بــار مبنــای نقشــه هــر یــگان باشــد و در صــورت نیــاز بــا تعییــن اســم و 

شــماره بــرگ نقشــه و تعــداد موردنیــاز برابــر روش جــاری آمــاد نقشــه
              ب: عکس های هوائی 

)1( بــا توجــه بــه نامــه شــماره 68-9-03-101- 61/6/16 درمــورد عكس هــای هوائــی چنانچــه ضرورت 
ایجــاد نمایــد بــا هماهنگــی افســر ناظــر مقــدم هوائــی یگان هــا درخواســت و بــا هــم آهنگــی قــرارگاه 

نجــف بــه نزاجــا گــزارش کنیــد.
)2( برای شناسائی با هماهنگی افسر ناظر مقدم رکن2 قرارگاه نجف را اقدام نمایید.

       6- حفاظت و اطالعات
ــود  ــدارك وج ــناد و م ــه اس ــرای تخلی ــان ب ــه زم ــمن، چنانچ ــی دش ــه ناگهان ــورت حمل ــف - در ص ال
ــه  ــبت ب ــورت نس ــن ص ــر ای ــد در غی ــه نماین ــا را تخلی ــی آنه ــا مین ــول ت ــت اص ــا رعای ــد ب ــته باش داش
 انهــدام آنهــا در اولیــن فرصــت ممكنــه بــه نحــوی اقــدام شــود کــه قابــل بهره بــرداری نباشــد.

ــه گفتــن اســم شــهرت-  ــه پرســنل آمــوزش داده شــود کــه در صــورت دســتگیری فقــط مجــاز ب ب- ب
درجــه-و شــماره خدمتــی خــود هســتند و از افشــای هرگونــه اطالعاتــی در مــورد یگان هــای خــودی قویــا 

خــودداری نماینــد.
ــود. ــت ش ــالً رعای ــد کام ــبانه روز بای ــاعت ش ــر س ــع و ه ــر موق ــاء در ه ــتتار و اختف ــئله  اس  پ- مس

ت- حداکثر استفاده از عوامل طبیعی زمین بشود.

ث- رعایت کامل حفاظت گفتار و اسناد و مدارك.
ج- حداکثر استفاده از رمز و کد، بخصوص امر بری ارسال پیام ها معمول گردد.

چ- حرکات خودرو و پرسنل به حداقل برسد.
ح- جابجائــی و پشــتیبانی ها حتی المقــدور در شــب و بــا اســتفاده از چــراغ جنگــی و جاده هائــی کــه خــارج 

از دیــد دشــمن اســت انجــام پذیرد.
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 خ- جلوگیــری از پخــش نــور و ایجــاد ســروصدا بخصــوص در شــب بــه منظــور جلوگیــری از کشــف مواضع.
د- اجرای طرح های فریب ابتكاری به منظور کشف میادین مین در منطقه.

 ذ- ایجــاد مواضــع ابتــكاری در اطراف ســنگرها و دیدگاه ها به منظــور جلوگیری از نفوذ دشــمن و اعالم خطر.
ر- اعــزام گشــتی های شناســائی و گشــتی های نفــوذی بــه منظــور کشــف مواضــع بخصــوص دیدگاه هــا و 

پاســگاه های فرماندهــی.
ز- انهدام اوراق زائد و غیرقابل استفاده و همچنین وسایل و مواد قابل اشتعال.

ژ- جلوگیــری شــدید از تــردد افــراد محلــی بــه مناطــق یگان هــا و دســتگیری و اعــزام افــراد مشــكوك، بــه 
ســپاه پاســداران منطقــه و گــزارش بــه رکــن2 قــرارگاه نجــف.

س- رعایت کامل اصول تامینی مخابرات.
ش- پخش اوراق تبلیغاتی در منطقه دشمن به وسیله  توپخانه ای موجود )105 م م(.

       7- گزارشات و نحوه ارسال برابر روش جاری عملیاتی اقدام شود.

       8- متفرقه

الــف- آخریــن وضعیــت گســترش دشــمن را بــا ضمیمــه گســترش نقطــه ای دشــمن تطبیــق 
 دهیــد و روی نقشــه 1:50000 عمــل نماییــد. تــا محــل دقیــق دشــمن کامــالً روشــن گــردد.

ب- بــا توجــه بــه اینكــه دشــمن حالــت پدافنــدی داشــته و اغلــب معابــر و راه هــای نفــوذی را مین گــذاری 
کــرده و بــا ســایر موانــع آنهــا را مســتحكم نمــوده اســت توجــه خــاص بشــود و کلیــه مناطــق مین گــذاری 

شــده دقیقــاً شناســائی و عالمــت گــذاری و بــا ذکــر مختصــات گــزارش تــا بتــوان آنهــا را خنثــی نمــود.
پ- د ر گزارشــات از نــام گــذاری و بــا بردن اســم نقاط نامشــخص روی نقشــه خــودداری گــردد و حتی نقاط 
 مشــخص شــده و نامگــذاری شــده روی نقشــه را بــا مختصــات دقیــق و ذکــر نــام برگ نقشــه گــزارش کنید.

ــی و  ــه وســیله  رکــن2 بازجوئ ــس از مراجعــت بایســتی ب ــردد پ ــزام می گ ــه اع ــوع گشــتی ک ــر ن ت- ه
ــردد. ــزارش گ ــه گ ــاده و نتیج ــت 1:50000 پی ــه وضعی ــد روی نقش ــام داده ان ــه انج ــی ک ــه عملیات  کلی

ث- کلیــه پرســنل همیشــه ماســك های ضــدگاز را همــراه داشــته و یگان هــا در ایــن زمینــه آمــوزش الزم 
را بــه پرســنل یــگان بدهنــد و تأکیــد گــردد.

ج- برای شناسائی میادین مین می توان از حیوانات  چهارپا )قاطر، االغ و اسب( استفاده نمود.

                                                        جانشین ف نزاجا - سرهنگ ستاد جمالی
                      مسئول سپاه پاسداران انقالب اسالمی در قرارگاه نجف- محمد علی جعفری
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        آخرین وضعیت گســترش یگان های دشــمن در منطقه عملیاتی لشــکر81 زرهی تا مورخه 61/6/16
              1-  بــه طــور کلــی در منطقــه مقابــل لشــکر81 زرهــی یــک قــرارگاه ســپاه- چهــار قــرارگاه 
لشــكر- 16 قــرارگاه تیــپ و 15 گــردان توپخانــه از کالیبرهــای مختلــف شــناخته شــده اســت کــه بــه ترتیــب 

ــد. ــر گســترش   یافته ان زی
                     الف- قرارگاه اصلی سپاه در سعدیه

                     ب- قرارگاه لشكر9 زرهی در منطقه عمومی قوره تو
                     پ- قرارگاه لشكر7 پیاده در منطقه خانقین

                     ت- قرارگاه لشكر13 زرهی در منطقه مندلی
                     ث- قرارگاه لشكر2 پیاده کوهستانی در منطقه بدره

                     ج- تیپ 29 پیاده کوهستانی لشكر4 در منطقه طویله )جبهه نوسود(
       2- تیپ 29 پیاده کوهستانی لشکر4 منهای یک گردان در جبهه مقابل نوسود

              الف- گردان 1 )-( تیپ 29
              ب- گردان 3 )-( تیپ 29

              پ- گروهان 2 گردان 21 تانك لشكر 11 در منطقه پیاده
              ت- دو گروهان کماندو در شمیر باال

                ث- یگان هــای مزبــور بــا یــك گردان )-( توپخانه مختلط مســتقر در منطقه بلخه پشــتیبانی می شــوند.
       3- قرارگاه لشکر9 زرهی مستقر در منطقه عمومی قوره تو

              الف- قرارگاه تیپ95 احتیاط در میدان
                     )1( یك گردان در ارتفاعات بمو

                         )2( یــك گــردان در منطقــه بــا ویســی+ یــك دســته تانــك از گــردان تانــك نبــوخ النصــر از تی14
                     )3( یك گردان احتیاط در میدان 

ــه در کمــك مســتقیم تیــپ 95 ــه بیلول ــه 122 م م  لشــكر 9 در منطق ــردان 30 توپخان                       )4( گ
              ب- قرارگاه تیپ 605 در چپا سرخ

                      )1( یك گردان پیاده در تیله کوه و شــوالدره+ دو دســته تانك از گردان تانك نبوخ النصر تیپ14
                     )2( یــك گــردان پیــاده در پیشــگان+ یــك دســته تانــك از گــردان تانــك نبــوخ النصــر تــی 14

                     )3( یك گردان مكانیزه د رقوره تو و هدایت
ــورا کال ــه چ ــی در منطق ــكر9 زره ــزه لش ــپ 14 مكانی ــر تی ــوخ النص ــك نب ــردان )-( تان                      )4( گ
ــیرین ــر ش ــل قص ــه مقاب ــكر 9 در منطق ــی لش ــپ 35 زره ــین تی ــر یاس ــك دی ــردان تان                       )5( گ
                         )6( گــردان شناســائی زیقــار لشــكر9 در ســاحل رودخانــه مــرزی قوره تــو از پرویزخان الی هدایت
                       )7( گردان 116 توپخانه 130 م م لشــكر9 در کمك مســتقیم تیپ 14 مكانیزه در غرب ســرقزل

                      )8( گــردان 115 توپخانــه 130 م م لشــكر 9 در تقویــت آتــش توپخانه هــای لشــكر9 در چیاســرخ 
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       4- قرارگاه لشکر7 پیاده در خانقین

              الف- قرارگاه تیپ 45 پیاده لشکر 15 در منطقه عمومی شمال غربی منذریه
ــك لشــكر 4 در آق داغ ــردان  تان ــك از گ ــك دســته تان ــپ 45+ ی ــاده تی ــردان پی ــك گ  )1( ی

)2( یــك گــردان پیــاده تیــپ 445+ یــك دســته تانــك از گــردان4 تانــك لشــكر 4 در منطقــه 
در بنــد جــوق.

 )3( یــك گــردان پیــاده تیــپ 45+ یــك دســته تانــك از گــردان4 تانــك لشــكر 4 در مندلــی
)4( گردان 82 توپخانه 122 م م لشكر 7 در پشت آق داغ در کمك مستقیم تی 45 پیاده

              ب- قرارگاه تیپ 39 پیاده در بانمیل
                     )1( یك گردان پیاده+ یك دسته تانك از گردان4 تانك لشكر 4 در زین الكش
                     )2( یك گردان پیاده + یك گروهان تانك از گردان4 تانك لشكر در خان لیلی

                      )3( یك گردان پیاده+ یك گروهان )-( تانك از گردان4 تانك در پشت زین الكش در احتیاط
                      )4( یك گردان 10 توپخانه 122 م م لشكر7 در منطقه شرق با نمیل در کمك مستقیم تی 39

                     )5( گروهان کماندو الكومه تابع لشكر7 در تنگاب
                     )6( گروهان کماندو و تیپ 39 در نزدیكی پل تنگاب
              پ- قرارگاه تیپ 19 موتور ریزه در منطقه عمومی نی کنه

                      )1( یك گردان از تی 19+ یك گروهان زرهی از گردان 22 تیپ 59 در خان لیلی
                      )2( یك گردان از تی 19+ یك گروهان زرهی از گردان 22 تیپ 59 در به چقاحمام

                     )3( یك گردان از تی 19+ یك گروهان زرهی از گردان 22 تیپ 59 در قطار
                              )4( گردان 80 توپخانه 132م م لشكر 7 در جنوب چوار باغ در کمك مستقیم تی 19 

              ت- قرارگاه تیپ59 مختلط در منطقه عمومی خسروی
ــا  ــه )احتمــاالً یكــی از گردانهــای 305 ی ــزه در منطقــه عمومــی منذری )1( یــك گــردان مكانی

ــابق( 306 س
                     )2( گردان 51 مكانیزه در منطقه عمومی خسروی

                      )3( یك گردان مكانیزه در محور خانقین ـ خسروی )احتماالً یكی از گردانهای 305 یا 306 سابق(
              ث- تیپ 85 پیاده جدید التاسیس همراه دو گردان در خانقین بعنوان احتیاط

       5- قرارگاه لشکر12 زرهی در مندلی

              الف- قرارگاه تیپ 2 پیاده کوهستانی در منطقه عمومی نفت خانه
                     )1( یك گردان پیاده کوهستانی در شمال منطقه نفت شهر
                     )2( یك گردان پیاده کوهستانی در جنوب منطقه نفت شهر

                     )3( یك گردان پیاده کوهستانی در احتیاط
                      )4( گــردان 103 توپخانــه 154م م  لشــكر 12 در منطقــه  نفــت خانــه در کمــك مســتقیم تــی 2
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              ب- قرارگاه تیپ412 پیاده در منطقه عمومی پشت ارتفاعات کهنه ریگ
                         )1( یك گردان پیاده+ یك گروهان تانك از تیپ 16 زرهی در ارتفاعات سانواما

ــاری ــروی شــرکت حف ــپ 16 زرهــی روب ــك از تی ــان تان ــك گروه ــاده+ ی ــردان پی ــك گ  )2( ی
)3( یــك گــردان پیــاده + یــك گروهــان تانــك از تیــپ 16 زرهــی در منطقــه میــان تنــگ و تپــه 

343 در ســومار میــان تنــگ
                      )4( گــردان 108 توپخانــه کالیبــر نامشــخص در کمــك مســتقیم تیــپ412 پشــت ارتفاعات ســانواپا

               پ- قرارگاه تیپ3 گارد مرزی در مندلی
                     )1( یك گردان روی ارتفاعات گیسكه و کانی شیخ

                     )2( یك گردان در تپه بازرگان
                     )3( یك گردان در مندلی

                     )4( گردان 104 توپخانه 105م م لشكر 12 در کمك مستقیم تیپ 3 گارد مرزی
              ت- قرارگاه تیپ 16 زرهی در مندلی

 )1( یــك گــردان تانــك زیــرا مرتــب 412 به صــورت گــروه رزمــی بــا گردانهــای پیــاده تیــپ 416
)2( یك گردان تانك تیپ 16 در منطقه میان تنگ و کومه سنگ

                     )3( یك گردان تانك در مندلی
                     )4( گردان4 مكانیزه 16 در میان تنگ

                     )5( گردان سوار زرهی ابن الحارثه از نفت خانه الی سه تپان
                     )6( گردان 105 توپخانه  در منطقه کومه سنگ

       6- قرارگاه لشکر2 پیاده کوهستانی

              الف- قرارگاه تیپ 36 پیاده کوهستانی در منطقه ترساق
ــك  ــردان 7 تان ــك از گ ــان تان ــك گروه ــه+ ی ــگاه هالل ــمال پاس ــپ 36 در ش ــردان 1 تی )1( گ

مســتقل لشــكر2
ــك  ــر+ ی ــی خض ــرزی ت ــگاه م ــرقی پاس ــمال ش ــری ش ــپ 36 در 6 کیلومت ــردان 2 تی )2( گ

ــكر2 ــتقل لش ــردان 7 مس ــك از گ ــان تان گروه
)3( گردان 3 تیپ 36 پیاده + گردان )-( 7 تانك در احتیاط، پشت دو گردان 1و2

)4( گــردان 37 توپخانــه 76م م لشــكر 2 و یــك گــردان توپخانــه مختلــط در جبهــه میمــك در 
کمــك مســتقیم تیــپ 36

               ب- قرارگاه تیپ 425 پیاده در ورمهزار
)1( یــك گــردان پیــاده از تیــپ435 + یــك گروهــان تانــك از تیــپ37 در منطقــه ارتفاعــات 343 و 

363 در جبهــه ســد کنجانچــم 
 )2( یــك گــردان پیــاده از تیــپ435 + یــك گروهــان تانــك از تیــپ37 در منطقه روبروی کانی ســخت

)3( یك گردان پیاده از تیپ425 + یك گردان منهای تانك از تیپ37 در احتیاط
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ــات  ــرب ارتفاع ــپ425 در غ ــتقیم تی ــك مس ــكر2 در کم ــه 15 م م لش ــردان44 توپخان )4( گ
ــو ــكالن ب نم

              پ- قرارگاه تیپ 4 گارد مرزی در حوالی بدره
)1( گردانهای تابعه در ارتفاعات جنوبی و جنوب غربی مهران

)2( گردان4 توپخانه76 م م در کمك مستقیم تیپ4 گارد مرزی
)3( گردان سوار زرهی ابن عاص لشكر2 از زالو آب تا مهران

)4( یك گردان گارد مرزی مستقل در ارتفاعات شینو و جبهه شور شیرین
ــه 122م م در  ــردان47 توپخان ــاد و گ ــرب بهرام آب ــكر2 در غ ــه 100م م لش ــردان53 توپخان )5( گ

ــزار ــه ورمه ــكر2 در منطق ــای لش ــت توپخانه ه تقوی

       توضیحات

1- تیــپ 90 احتیــاط از 6 گــردان تشــكیل شــده کــه برابــر ســوابق و مــدارك هــر ســه گــردان 
ــزار و  ــه ورمه ــپ425 در منطق ــه تی ــت ک ــاده 504 و 425 را داده اس ــای پی ــكیل تیپ ه آن تش
تیــپ504 احتمــاالً در خانقیــن در احتیــاط می باشــد، ضمنــاً اطالعــات تكمیلــی در مــورد محــل 

ــد. ــاز می باش ــپ504 موردنی ــتقرار تی اس
2- بررســی و تحقیــق در مــورد اســتعداد دو محــل اســتقرار یگان هــای پدافنــد هوائــی و 
یگان هــای ضدتانــك مــورد توجــه می باشــد هرگونــه اطالعــات و گزارشــات و اصلــه از یگان هــای 

ــد. ــزارش نمایی در خــط را بررســی و گ
3- برابــر مــدارك موجــود جمعــاً 17 گــردان توپخانــه از کالیبرهــای مختلــف در منطقــه یگان هــای 
ــورد مختصــات دقیــق محــل  ــی  در م ــد اطالعــات تكمیل ــوری دشــمن را پشــتیبانی می نماین مان

اســتقرار آنهــا بــا توجــه بــه امكانــات موردنیــاز می باشــد.
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پیوست پ )آتش پشتیبانی( به طرح عملیاتی کربا 6
مدرك نقشه: 1:50000 غرب کشور

       1- وضعیت

              الف- نیروهای دشمن
                     )1( پیوست الف )اطالعات( طرح عملیاتی کربال6 

ــك و  ــا موش ــوا ب ــتیبانی از راه ه ــش پش ــرای آت ــور اج ــای مأم ــد یگان ه ــمن می توان                      )2( دش
ــد. ــرار ده ــك ق ــورد ت ــنگین م ــای س توپ ه

              ب-  نیروهای خودی
ــا  ــالمی ب ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــران و س ــالمی ای ــوری اس ــش جمه ــی ارت ــروی زمین )1( نی
گشــایش جبهــه جدیــدی در منطقــه غــرب ضمــن وادار کــردن دشــمن بــه انتقــال نیــرو از جنــوب 
بــه غــرب بــه داخــل خــاك عــراق تــك نمــوده و دشــمن را منهــدم و نقــاط حســاس و حیاتــی را 
اشــغال و مندلــی و نفــت خانــه را تهدیــد تــا دشــمن را مجبــور بــه قبــول شــرایط برحــق دولــت 

جمهــوری اســالمی ایــران بنمایــد.
)2( قرارگاه قائم )عج( در منطقه مربوطه پدافند می نماید.

ــرون  ــات ب ــام عملی ــاده انج ــه و آم ــه ادام ــازی منطق ــه پاکس ــهدا ب ــزه سیدالش ــرارگاه حم )3( ق
ــد شــد. ــرزی خواه م

)4( پایگاه هوائی نوژه عملیات قرارگاه نجف را پشتیبانی می کند.
)5( پایگاه هوانیروز باختران عملیات قرارگاه نجف را پشتیبانی می کند.

              پ- زیر امر و جداشده
                     )1( جداشده

                     )2( زیر امر

                            ))الف(( قرارگاه ظفر

                                   قرارگاه توپخانه لشكر81 زرهی
                                   گردان 352 توپخانه 105م م تیپ 55 هوابرد

                                   گردان 308)-( توپخانه 105 م م
                                   گردان 311 توپخانه 155 م م 

                                   دو آتشبار 105م م )4 توپه( از سپاه پاسداران
                                   آتشبار 152 م م از سپاه پاسداران 

                                   آتشبار 130م م 4 توپه از سپاه پاسداران 
                                   آتشبار 130 م م گد 399 ت

                                   آتشبار 203 م م  خ ك گد 386 
                                   آتشبار )-( کاتیوشا 3 توپه
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                                   آتشبار پدافند هوائی تیپ 55
                                   عناصری از قرارگاه 820 پدافند هوائی

                                   آتشبار پدافند هوائی تیپ 55 از گد 820
                                   توپ های پدافند هوائی لشكر نصر مستقر در منطقه

                            ))ب(( ل 81 زرهی

                                   قرارگاه گروه 11 توپخانه
                                   گردان 386 مختلط )-(130 و 175 م م 

                                   دو آتشبار 203 م م کششی از گد 392
                                   دو آتشبار کاتیوشا از گد 362 )2- قبضه(

                                   آتشبار کاتیوشا از گد 374 )یك قبضه(
                                   آتشبار 105م م گد 301 تو 
                                   آتشبار 105م م از 308 تو 

                                   آتشبار 130 م م از گد 331 تو
                                   دو آتشبار 105م م مشترك لشكر و سپاه 

                                   آتشبار )+( پدافند هوائی از گد 339 
                                   یك دسته پدافند هوائی از گد 351

                                   یك دسته پدافند از گد 328
                                   آت اورلیكن نیروی هوائی - کنترل عملیاتی 
                                   آت 23 م م نیروی هوائی - کنترل عملیاتی 

                            ))پ(( تیپ 30 پیاده 

                                   گردان 373 ت مختلط 155- 130م م ل 81 در کنترل عملیاتی 
       2- مأموریت

ــای  ــرف هدف ه ــرای تص ــا را ب ــات یگان ه ــش عملی ــتیبانی آت ــر پش ــف و عناص ــای نج توپخانه ه
ــی،  ــك هوائ ــتیبانی نزدی ــه، پش ــای توپخان ــرای آتش ه ــا اج ــه ب ــد از منطق ــده و پدافن ــن ش تعیی

ــد. ــتیبانی می نمای ــی پش ــد هوائ ــه پدافن ــش توپخان ــروز، آت هوانی
              الف- تدبیر عملیات 

                     )1( مانور: طرح عملیاتی کربال6

                     )2( آتش
ــه  ــا ب ــزی و بن ــا )10+س( طرح ری ــه از ســاعت )س( ت ــدت 10 دقیق ــه م ــه ب ــش تهی ــف(( آت ))ال

دســتور اجــرا خواهــد شــد.
                   ))ب(( تقدم آتش با ظفر
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              ب- پشتیبانی نزدیک هوائی 
                     )1( پایگاه هوائی نوژه عملیات را پشتیبانی می نماید.

                     )2( تقدم با قرارگاه ظفر
                     )3( ضمینه )1( پشتیبانی هوائی 

              پ- پشتیبانی توپخانه 
                     )1( توپخانه صحرائی 

                            )الف( سازمان رزمی

                                   ))1(( قرارگاه ظفر

                                          قرارگاه توپخانه لشكر81 زرهی
                                          گردان352 توپخانه 105م م تیپ55 هوابرد

                                          گردان 308 )-( توپخانه 105م م 
                                          گردان 311 )-( توپخانه 155 م م 

                                          دو آتشبار 155 م م )4 توپه( از سپاه پاسداران 
                                          آتشبار 105م م )4 توپه( از سپاه پاسداران

                                          آتشبار 152 م م کششی از سپاه پاسداران       
                                          دو آتشبار 130 م م )4 توپه(  از سپاه پاسداران

                                          آتشبار 130 م م گد 332 توپخانه 
                                          آتشبار 130 م م گد 399 توپخانه 

                                          آتشبار 203 م م خ ك 386
                                          آتشبار )-( کاتیوشا 3 توپه

                                   ))2(( ل 81 زرهی 

                                          قرارگاه گروه 11 توپخانه زیر امر
                                          گردان317 توپخانه مختلط )155-130( م م 

                                          گردان340 ت مختلط )155-130( م م 
                                          گردان396 توپخانه مختلط )155-130( م م 

                                          گردان386 )-( مختلط )130-175( م م زیر امر
                                          گردان399 )-( توپخانه 130 م م زیر امر

                                          دو آتشبار 203م م  کششی از گد 392 زیر امر
                                          دو آتشبار کاتیوشا )2-قبضه( گد 362 زیر امر

                                          یك آتشبارکاتیوشا )1-قبضه( از گد 374 زیر امر
                                          آتشبار 105م م گد 301 زیر امر
                                          آتشبار 105م م گد 308 زیر امر
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                                          آتشبار 130 م م گد 331 زیر امر
                                   ))3(( تیپ30 پیاده گرگان.

                                          گردان 373 ت مختلط )155-130( م م در کنترل عملیاتی
ــد. ــن نمای ــپ30 را تأمی ــاز تی ــی موردنی ــای اضاف ــی آتش ه ــکر 81 زره ــه: لش                              )ب( متفرق

                                   )2( توپخانه پدافند هوائی
       )الف( کلیات

تقــدم آتــش پدافنــد هوائــی بترتیــب بــا منابــع حیاتــی - شــهرها - پاســگاه های فرماندهــی - مواضــع 
توپخانــه -  یگان هــای در خــط

       )ب( سازمان برای رزم
              ))1(( قرارگاه ظفر

                     عناصری از قرارگاه گد 820 پدافند هوائی
                     آتشبار پدافند هوائی گد 820 پدافند هوائی

                     آتشبار پدافند هوائی تیپ55 هوابرد
                     توپ های پدافند هوائی لشكر نصر          

              ))2(( ل 81 زرهی

                     قرارگاه تاکتیكی پدافند
                     گردان 316 پدافند هوائی مختلط 57 م م 

                     گردان 820 )-( پدافند هوائی مختلط )23 و 14/5(
                     گردان 371 )-( شیلكا

                     آتشبار )+( 23 م م از گد 339 زیر امر
                     آتشبار اورلیكن نیروی هوائی در کنترل عملیاتی  

                     آتشبار 23 م م نیروی هوائی در کنترل عملیاتی
                     دسته پدافند هوائی ل 28 سنندج زیر امر

                     توپ های پدافند سپاه پاسداران و ژاندارمری مستقر در منطقه لشكر
              ))3(( تیپ30 پیاده 

                     آتشبار پدافند هوائی تیپ30 
       پ- متفرقه

ــن  ــا نظــر ای ــط ب ــاد فق ــرودگاه اســالم آب ــی از ل 28 مســتقر در ف ــی اعزام ــد هوائ )1( دســته پدافن
ــد. ــكان می نمای ــر م ــرارگاه تغیی ق

       ت- دستورات هم آهنگی
ــد. ــال داری ــف ارس ــرارگاه نج ــه ق ــاه ب ــر م ــش از 052400 مه ــتیبانی را پی ــش پش ــم آت                )1( ضمائ

              )2( تاکتیك ضد آتشبار
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ــال ــه فع ــر نیم ــرارگاه ظف ــرای ق ــال و ب ــپ30 فع ــرای ل 81 و تی ــات ب ــی عملی ــف- مش                    ال
                 ب- مشی اطالعات 

                     ))1(( مواضع مشکوک

                            محل تالقی دو گرای حاصله از بررسی دو قیف انفجاری
                            محل منبع تولید نورو صدا

                            مواضع تعیین شده به وسیله  عكس های هوائی
                            مواضع تعیین شده به وسیله  اعزام گشتی

                     ))2(( مواضع تأکید شده

                            محل تالقی گراهای حاصله از بررسی قیف انفجار
                            عبور دو گرای حاصله از بررسی قیف انفجاری از منبع تولید نور و صدا

                             مواضــع مشــكوك )عكــس هوائــی اعــزام گشــتی( کــه گــرای یك قیف انفجــار از حوالی ان بگذرد
       4- خدمات پشتیبانی

              الف- پیوست ت )پشتیبانی خدمات رزمی( طرح عملیاتی کربال 6
              ب- برای کلیه انواع مهمات توپخانه محدودیت وجود دارد

       5- فرماندهی و مخابرات

              الف- مخابرات 

                     )1( پیش از اجرای تك مكالمات رادیوئی با نواخت عادی
                     )2( پیوست ت )مخابرات و الكترونیك( طرح عملیاتی کربال 6 

              ب- فرماندهی 

                     )1( محل پاسگاه فرماندهی در قالجه
                     )2( محل پاسگاه فرماندهی خود را گزارش کنید. رسید اطالع دهید.

                                                    جانشین ف نزاجا - سرهنگ ستاد جمالی
                      مسئول سپاه پاسداران انقالب اسالمی در قرارگاه نجف- محمد علی جعفری
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پیوست ت پشتیبانی خدمات رزمی به طرح عملیاتی کربا 6                          نسخه 14  از   نسخه  
مدرك نقشه 1/250/000 منطقه غرب کشور                                                                      قرارگاه نجف

                                                                                                          قالجه
                                                                                                  سوم مهر ماه 61                     

1- کلیــات 

       الف- این پیوست به منظور پشتیبانی خدمات رزمی یگان های تابعه قرارگاه نجف تهیه گردیده است. 
       ب- یگان های لشكر 81 توسط یگان های جلوئی پشتیبانی می شود.
       پ- تی 55 و تی 30 و گد 191 توسط پش م 1 پشتیبانی می شود.

       ت- یگان های سپاه پاسداران از طریق واحد تدارکات سپاه پاسداران منطقه 7 تدارك می گردند.
    )غیر از مهمات و سوخت(

       ث- کالك ارسالی طی شماره 3-6-4-28-201-ن ج -61/6/19 معتبر می باشد.
2- آماد و خدمات

       الف- آماد

              )1( آماد طبقه 1
)الف( یگان ها جیره عملیاتی 48 ساعته خود را از نقاط آمادی دریافت و همراه داشته باشند.

ــاره 15 روزه خــود را از نقــاط آمــادی دریافــت مــی نماینــد و آمــاد فاســد  )ب( یگان هــا خوارب
شــدنی بــه طــور روزانــه انجــام مــی گیــرد.

)پ( غذای آماده از انواع کنسروها بایستی در نقاط آمادی موجود باشد.
 )ت( یگان هــا در مــدت عملیــات جــز در مــوارد اضطــراری از جیــره طبخــی اســتفاده مــی نمایند.

)ث( روش تقسیم آماد طبقه 1 تقسیم در نقطه می باشد.
               )2( آماد طبقه 2 

ــد  ــی 55 و گ ــی 30 و ت ــه 2 را از پشــتیبانی لشــكر و ت ــاد ظبق ــای ســازمانی لشــكر آم یگان ه
191 از پــش م1 درخواســت و دریافــت مــی نماینــد. یگان هــای ســپاه، آمــاد طبقــه 2 خــود را 

از چانــل مربوطــه دریافــت میدارنــد.
              )3( آماد طبقه 3

ــای  ــوختی و تانكره ــواد س ــای م ــوده و یگان ه ــر ب ــاك پ ــا ب ــای یگان ه ــه خودروه ــف( کلی )ال
ــد. ــر باش ــز پ ــا نی ــوخت یگان ه س

)ب( تحویــل ســوخت در نقــاط آمــادی لشــكر بــا ارائــه کوپــن داخلــی لشــكر و در ســایر نقــاط 
بــا ارائــه درخواســت 0013 مــی باشــد.
                     )پ( حق تقدم با قرارگاه ظفر می باشد.

ــرد. ــام گی ــش م 1 انج ــق پ ــر روش جــاری از طری ــر براب ــوخت  هلی کوپت ــداراکات س                              ت
               )4( طبقه 4 
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بــه علــت محدودیــت ایــن اقــالم یگان هــا بایســتی نیازمنــدی خــود را گــزارش تــا بــا توجــه بــه 
موجــودی تحویــل شــود.

              )5( طبقه 5 
ــگ  ــتقر در تن ــش م ا مس ــه 5 پ ــاد طبق ــه آم ــق نقط ــر  از طری ــرارگاه ظف ــای ق ــف( یگان ه )ال
کرملــه تــدارك مــی شــوند مهمــات یگان هــای توپخانــه بــا اســتفاده از کانكــس پــش م ا تابنــه 

صحرائــی حمــل خواهــد شــد.
)ب( بــار مبنــأ یگان هــا دســت نخــورده باقــی مــی مانــد و فقــط بنــا بــه دســتور ایــن قــرارگاه 

مــورد اســتفاده خواهــد شــد.
)پ( بــه علــت وجود محدودیت زیاد در مهمات مشــروحه زیر یگان ها بایســتی در مصرف آنها دقت 
 و کنتــرل بــه عمــل آورنــد و نیازمنــدی یگان هــا با توجــه بمیزان آمــاد موجود تحویل خواهد شــد.

))5(( خمپاره 81 م م                 ))1(( گلوله 203م م     
))6(( خمپاره 120 م م                 ))2(( گلوله 155 م م    
))7(( خمپاره 60 م م                 ))3(( گلوله 130م م    

))8(( موشك تاو                ))4(( گلوله 105م م                  
              )6( طبقه 6 یگان ها درصورت نیاز مراتب  را گزارش تا اقدام گردد.

              )7( طبقه 7 
                     )الف( یگان ها کلیه اقالم عمده سازمانی خود را همراه داشته باشند.

)ب( بــه علــت کمــی اقــالم عمــده همگــی کنتــرل شــده باشــند. یگان هــا بایســتی نیازمنــدی 
خــود را گــزارش نماینــد.

              )8( طبقه 8 
ــر روش  هــر یــگان بایســتی ســهمیه داروئــی خــود را همــراه داشــته باشــد و نیازمنــدی را براب

آمــاد از گروهانهــای بهــداری مســتقر در محــور هــا درخواســت و دریافــت نماینــد.
              )9( طبقه 9 

)الــف( آمــاد قطعــات برابــر روش آمــادی و از طریــق یگان هــای نگهــداری مســتقر در 
ــرد. ــر لشــكری توســط پــش م ا انجــام مــی گی ــرد و یگان هــای غی ــا انجــام مــی گی  محــور ه

)ب( بــه علــت کمبــود انــواع قطعــات خودروهــا و توپهــا و تانكهــا و وســایل مخابراتــی فرماندهــان 
توجــه ویــژه بــه نگهــداری ایــن اقــالم نماینــد.

              )10( آماد نقشه
ــپ و لشــكر و  ــن 2 تی ــد رک ــس از تأئی ــاز را درخواســت و پ ــای لشــكری نقشــه موردنی یگان ه

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــدم دریاف ــرارگاه مق ــن دوم ق ــر لشــكری از رک ــای غی یگان ه
              )11( آماد آب

)الف( یگان ها آب موردنیاز خود را از نقاط آب تأمین نمایند.
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 )ب( قــرص تصفیــه آب در داخــل جیــره عملیاتــی بــوده و بــا آن تحویــل مــی شــود.

 )پ( یگان ها در صورت نیاز، قرص تصفیه آب را از یگان های بهداری درخواســت و دریافت نمایند.
       ب- خدمات 

)1( کلیــه گروهــان هــای لشــكر و تــی 55 دارای حمــام صحرائــی 8 دوشــه بــوده و بایســتی از آنهــا 
اســتفاده نماینــد.

3- ترابری 

الف- پلهای واقع در جاده اصلی دو طرفه و طبقه 60 می باشد.
ــه خــود رو  ــاز ب ــرد در صــورت نی ــی گی ــا بااســتفاده از وســایل ســازمانی انجــام م ــری یگان ه ب- تراب

ــا اقــدام گــردد. مراتــب را گــزارش ت
 پ- آمــاد راه اصلــی عبارتســت از باختــران ـ اســالم آبــاد ـ گــواور ـ قالجــه ـ زرنــه ـ ســومار.

ت- عبــور و مــرور خودروهــا توســط نقــاط کنتــرل عبــور و مــرور لشــكر مســتقر در ســه راهــی مــالوی 
ــزه ـ پاطــاق ـ پــای  ــه ـ ســرخه دی ـ ســه راهــی ـ گــواور ـ ســه راهــی گیــال نغــرب ـ ســه راهــی زرن

گردنــه ســكان ـ ســه راهــی ملكشــاهی کنتــرل مــی شــود.
4- نگهداری

ــر و  ــای تعمی ــاط و گروهانه ــط نق ــی توس ــایل مخابرات ــرخ دار و وس ــای چ ــرات خودروه ــف- تعمی ال
نگهــداری مســتقر در مناطــق و محورهــا انجــام می شــود.

ــده  ــا تكنســینهای ورزی ــرات رده 4 و 5 را ب ــران، تعمی ــی در باخت ــرارگاه پشــتیبانی تعمیرات ــك ق ب- ی
ــد. ــتیبانی می نمای ــود پش خ

پ- بــاز یافتــی توســط گروهانهــای نگهــداری جمــع آوری و پــس از حاضــر بــه کار نمــودن برابــر روش 
جــاری بیــن یگان هــا تقســیم مــی گــردد.

ــتقر  ــری ل 81 مس ــاد و تراب ــد آم ــدگان گ ــه نماین ــایل را ب ــن وس ــا ای ــی یگان ه ــایل اغتتام ت- مس
ــد. ــه بنماین ــش م ا مســتقر در محــور تخلی ــه و اخرجــات پ ــم تخلی ــداری و تی ــای نگه ــان ه  در گروه

ث- پشــتیبانی منطقــه 1 نســبت بــه اســتقرار یــك نقطــه تعمیــر و نگهــداری در پشــت محــور ســومار 
اقــدام نماییــد.

5- تخلیه و بستری کردن

ــدادی  ــه پاســگاه ام ــدم ب ــس ســازمانی از خــط مق ــا آمبوالن ــن را ب ــا بایســتی مجروحی ــف- گردان ه ال
گــردان تخلیــه بنماینــد.

ــس  ــداری و آمبوالن ــای به ــهای گروهانه ــط آمبوالنس ــردان توس ــدادی گ ــگاه ام ــن از پاس ب- مجروحی
هــای ســپاه و یــا در صــورت نیــاز بــا هلی کوپتــر بــه ایســتگاه تخلیــه گروهــان بهــداری تیــپ یــا ســپاه 
ــی  ــه م ــه تخلی ــا ســایر بیمارســتانهای موجــود در منطق ــی و ی ــه بیمارســتان صحرائ ــا ب پاســداران و ی

گردنــد.
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ــود در  ــای موج ــط هلی کوپتره ــند توس ــته باش ــوری داش ــه ف ــه تخلی ــاج ب ــه احتی ــن ک پ- مجروحی
ــود. ــی ش ــه م ــتان تخلی ــه بیمارس ــا ب تیپ ه

ت- در هــر تیــپ بایســتی یــك محــل جهــت فــرود هلی کوپتــر بــه منظــور تخلیــه مجروحیــن در محــل 
 مناســب و یــا درحوالی ایســتگاه جمــع آوری و تخلیــه مجروحین گروهانهــای بهداری در نظر گرفته شــود.

ث- نیازمنــدی هلی کوپتــر جهــت تخلیــه مجروحیــن یــا حمــل بــار بایســتی بــا تلفــن بیســیم بقــرارگاه 
تیــپ )رکــن3( اطــالع داده شــود تــا از آن طریــق مراتــب یــگان هوانیــروز مســتقر در منطقــه ابــالغ و 

ــود. ــزام ش ــر اع هلی کوپت
ــاد از  ــه در اســالم آب ــه ایســتگاه تخلی ــر ب ــی توســط هلی کوپت ــن از بیمارســتانهای صحرائ ج- مجروحی

ــد. ــه می گردن ــران تخلی ــا باخت ــران و ی ــه ته ــر ب ــا و هلی کوپت ــا توســط هواپیم آنج
ــا یــك نقاهخانــه بظرفیــت 700 نفــر، بیمــاران تخلیــه شــده  چ- بیمارســتانهای موجــود در باختــران ب

را مــی پذیــرد.
6- پرسنل- به ضمیمه 1 پرسنلی این پیوست مراجعه شود

7- همــکاری بــا مــردم: مــردم شــهید پــرور ایــران کمــاکان بــا ارســال مــواد غذائــی، داروئــی، وســایل 
ــد. ــاری مــی نماین ــن عملیــات ی ــاز پوشــاك، یگان هــا رادر ای ــری و در صــورت نی تراب

الف- یگان ها ضایعات خود را هر روز ساعت 1700 گزارش نمایند.
ــد. ــزارش نماین ــه گ ــود بالفاصل ــی ش ــمن وارد م ــاران دش ــر بمب ــه در اث ــاراتی ک ــات و خس  ب- ضایع

پ- رکــن4 تیپ هــا موظــف بــا شناســائی کامــل منطقــه و بــا هماهنگــی فرماندهــان گــردان محلی جهت 
ــا  ــرو هان ه ــر گ ــدون تاخی ــه پشــتیبانی ســریع ب ــادر ب ــه ق ــا ک ــی گردان ه ــه رزم ــی و بن ــه صحرائ پنب
 در خــط باشــند تعییــن و نســبت بــه اســتقرار بنــه اقــدام و کالــك مربوطــه را تهیــه و ارســال دارنــد.

               معاون ف قرارگاه مقدم نزاجا در غرب - سرهنگ ستاد غالمحسین قرائی                                                                                     
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ضمیمه 1 به پیوست ت پشتیبانی خدمات رزمی به طرح عملیاتی کربا 6 
       ماده 4 پرسنل

              الف- نگهداری و استعداد یگان 
                     )1( گزارشهای مربوطه به آمار

)الــف( خالصــه تلفــات و ضایعــات روزانــه از ســاعت 1600 الــی 1600 روز بعــد را برابــر فــرم 
ــرارگاه  ــه ق ــا ســاعت 1700 ب ــه )کــد( طــوری تنظیــم و ارســال نماینــد کــه هــر روز ت مصوب

نجــف رســیده باشــد.
ــه و تفكیــك درجــه و  ــه پــس از وقــوع حادث )ب( گــزارش تلفــات عمــده پرســنلی را بالفاصل

تخصــص مربوطــه گــزارش نماینــد.
)پ( گزارشــهای نوبــه ای پرســنلی هــر 48 ســاعت طــوری تهیــه و ارســال شــود کــه تــا ســاعت 

1800 بــه قــرارگاه نجف رســیده باشــد.
                     )2( درخواست پرسنلی

ــه  ــایر پرســنل روزان ــرای س ــی و ب ــه طــور آن ــرای پرســنل حســاس ب درخواســت پرســنلی ب
ــردد. ــه گ ــر تهی ــه شــرح زی ــه درخواســت ب ــزارش شــود و گزارشــات مربوطــه ب گ

                            )الف( افسران با ذکر درجه - رسته - شغل - تعداد
                            )ب( درجه داران با ذکر درجه - تخصص- تعداد

                            )پ( افراد فقط باذکر تعداد
                     )3( تهیه پرسنل 

منظــور پــر کــردن کســورات پرســنلی یگان هــای رزمــی و پشــتیبانی رزمــی، بطوریكــه هنــگام 
ــای  ــانیده و نیازمندی ه ــود رس ــانتاژ موج ــدود پورس ــا را در ح ــتعداد یگان ه ــوان اس ــات بت عملی
ــرآورد و آمادگــی رزمــی آنهــا را از پرســنل تأمیــن گــردد.   ــرای یــك دوره عملیــات ب پرســنلی را ب

)الف( افسران 

 ))1(( دانشــجویان دوره مقدماتــی رســته ای و دانشــكده افســری مشــغول دوره هســتند.

ــتعداد. ــه اس ــه ب ــا توج ــا ب ــتاد ه ــی و س ــز فرهنگ ــران کادر مراک ــتفاده از افس  ))2(( اس
))3(( استفاده از افسران وظیفه و احتیاط در صورت لزوم

                     )ب( درجه داران

ــه  ــی ک ــی آموزش ــز فرهنگ ــی و مراک ــگاه گروهبان ــوزان آموزش ــش آم ــتفاده از دان ))1(( اس
ــتند. ــی هس ــی و تخصص ــی دوره مقدمات ــغول ط مش

))2(( اســتفاده از دانــش آمــوزان دیپلمــه وظیفــه کــه دوره تخصصــی را طــی نمــوده و بــه 
ــده اند. ــر ش ــی مفتخ ــه گروهبان درج

))3(( اســتفاده از درجــه داران یگان هــای غیــر درگیــری و مراکــز  فرهنگــی آموزشــی بــا در 
نظــر گرفتــن اســتعداد آنهــا 
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                     )پ( افراد

                            اســتفاده از مراکــز آمــوزش 01-02-03-04-05-06 نزاجــا کــه ماهیانــه بــا توجــه بــه آمــار 
یــگان هــا و ترخیــص واگــذار خواهــد شــد.

              ب- تقدم واگذاری پرسنل
                     قرارگاه ظفر

              پ- اداره پرسنلی
                     )1( امور مربوط به نقل و انتقاالت-اخراج-بازنشسته- بازخریدی تا خاتمه عملیات ممنوع می باشد.

عنــوان  بــه  خــود  ســازمان  بــر  اضافــه  پرســنل  از  تواننــد  مــی  یگان هــا  کلیــه   )2(
دهیــد. ســازمان  مناســب  محل هــای  در  را  وآنــان  نمــوده  اســتفاده  پرســنلی   کســورات 

)3( یگان هــا موظــف هســتند از پرســنل مامــوری کــه جهــت جایگزینــی تلفــات بــه آنــان واگــذار 
شــده ســازماندهی نمــوده و حداکثــر اســتفاده از تخصــص آنــان بنماینــد.

                   )4( افراد غیرنظامی
یگان هــا می تواننــداز وجــود پرســنل محلــی پــس از تأییــد صالحیــت آنــان اســتفاده نماینــد 
 بــا در نظــر گرفتــن مفــاد بخشــنامه شــماره  167-07-1600-61/7/3 معاونــت پرســنلی نزاجا

              ت- زندانیان جنگی
ــه  ــی ب ــان جنگ ــه زندانی ــداری    - اداره و تخلی ــظ و نگه ــئول حف ــا مس ــك از قرارگاه ه ــر ی )1( ه

ــی باشــد. ــان جنگــی لشــكر 81 م ــرش زندانی نقطــه پذی
ــان  ــورد زندانی ــه انضباطــی در م ــن نام ــدرج در فصــل هشــتم آئی ــو من ــرارداد ژن ــررات ق )2( مق
جنگــی بایســتی رعایــت  گردیــده و مســئول تغذیــه و تأمیــن بهداشــت آنــان تــا زمــان تخلیــه بــه 

عهــده قــرارگاه هــا مــی باشــد.
)3( به محض دستگیری بر حسب جنسیت طبقه بندی و تفكیك شوند.

ــه عهــده متخصــص  ــی بعــدی ب ــده، بازجوی ــگان دســتگیر کنن ــه عهــده ی ــه ب ــی اولی )4( بازجوئ
ــی باشــد. ــاال م ــرش رده ب مربوطــه در نقطــه پذی

)5( لبــاس زندانیــان لبــاس مربــوط بــه خــود آنــان بــوده وکســی حــق نــدارد لبــاس هــای آنــان 
ــدارك  ــه م ــوده وکلی ــی ب ــش بدن ــه تفتی ــط مجــاز ب ــد فق ــه نمای ــرون آورده و ســپس تخلی را بی

موجــود جمــع آوری شــود.
              ج - نگهداری روحیه:

)1( فرماندهــان از کلیــه امكانــات موجود که منطبق بر روش های یگان مربوطه باشــد با اســتفاده از 
 پرســنل سیاســی ایدئولوژیــك یــگان هــا بــه منظور بــاال بودن ســطح روحیه پرســنل گوشــزد گردد.
ــردد. ــزد گ ــنل گوش ــه پرس ــران ب ــالمی ای ــالب اس ــكوهمند انق ــت ش ــی و عظم ــعائر مل  )2( ش

)3( فعالیت هــای مذهبــی ســخنرانی روحانیــون مبــارز و نمایــش  فیلــم هــای انقالبــی کــه اعــزام 
می گــردد اســتفاده شــود.

 )4( تشــویق هــای انفــرادی و ارشــدیت هــا بــا رعایــت مقــررات روش جــاری در نظــر گرفتــه شــود.
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ــراف  ــت وتلگ ــگ وزارت پس ــم آهن ــادره ه ــتورات ص ــاری و دس ــر روش ج ــتی براب ــور پس )5( ام
ــد. ــرل نماین ــت را کنت ــن پس ــته و مأموری ــرا گذاش ــورد اج ــه م ــده ب ــالغ ش ــا اب ــه یگان ه ــه ب  ک

              خ   - امور در گذشتگان:
)1( یــگان هــا موظــف و مســئول هســتند بــا اســتفاده از دســته تشــخیص هویــت کــه در اختیــار 
آنــان گذاشــته شــده اســت صــورت اســامی درگذشــتگان و آدرس کامــل آنــان را تهیــه و هم زمــان 
جســد شــهید را بــه بیمارســتان 520 منطقــه ای تخلیــه وآدرس و صــورت اســامی را بــه رکــن1 

ارســال نماینــد تــا بــه خانــواده هــای آنــان  تحویــل شــود.
ــورت  ــر ص ــان براب ــخصی آن ــایل ش ــه و وس ــگان مربوط ــل ی ــهدا را تحوی ــی ش ــایل نظام )2( وس

ــردد. ــل گ ــن 1 تحوی ــه رک ــگان ب ــده آن ی ــط نماین ــه توس جلس
)3( در گذشــتگان غیــر نظامــی محلــی را تحویــل خانــواده هــای مربــوط داده و اســامی آنــان را 

بــه رکــن 1 گــزارش نماینــد.
خ - حفظ انضباط و قوانین و مقررات

)1( انضبــاط ومقــررات نظامــی را برابــر آئیــن نامــه انضباطــی اجــرا در صــورت مشــاهده خــالف 
نســبت بــه ارشــاد و در صــورت لــزوم تنبیــه شــخصی  خاطــی اقــدام شــود.

ــورا  ــا دســتگیری توســط ژاندارمــری ف ــان یگان هــا پــس از مراجعــت و ی )2( گمشــدگان و فراری
جهــت بازجویــی بــه رده بــاال اعــزام شــوند.

)3( پاســگاه های کنتــرل عبــور و مــرور یگان هــا تعییــن وبــا مختصــات کامــل بــه قــرارگاه نجــف 
گــزارش شــود.

)4( خط گمشدگان در محور سومار ـ گیالنغرب ـ ریجاب می باشد.
)5( تأمیــن تأسیســات نظامــی نقــاط حســاس و حیاتــی در منطقــه هــر قــرارگاه بــه عهــده قــرارگاه 

ــد. می باش
ــه  ــا مختصــات ب ــرارگاه تعییــن و ب ــرای تجمــع آوارگان و پناهنــدگان در منطقــه هــر ق مناطــق مناســب ب

ــرارگاه نجــف گــزارش نماینــد. ق
            د- اداره قرارگاه ها:

ــرار گاه هــای مربوطــه را تهیــه و  )1( یگان هــای پاســگاه های فرماندهــی و طــرح تغییــر مــكان ق
بــه قــرارگاه نجــف گــزارش شــود.

)2( پاســگاه فرماندهــی قــرارگاه نجــف در قالجــه مســتقر می باشــد و در صــورت تغییــر مــكان بــه 
صــورت دســتورات جــزء بــه جــزء ابــالغ خواهــد شــد.

)3( در صورت انهدام، پاسگاه اصلی در تقدم یك قرارگاه ظفر خواهد بود.
                                              معاون فرمانده قرارگاه مقدم نزاجا در غرب-سرهنگ ستاد قرائی
                                          اصل به امضا رسیده است - رئیس رکن 1 قرارگاه مقدم نزاجا غرب 
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بسمه تعالی
پیوست )ث( مخابرات و الکترونیک به طرح عملیات کربای 6

                                                                                                     قرارگاه نجف قرارگاه مشترك سپاه پاسداران
نقشه 1:250000 منطقه                                                                                                             و نیروی زمینی
ساعت - رسمی                                        قالجه )مختصات 20-64(
                                                      4 مهرماه 1361

       ماده 1 - وضعیت:
              الف - نیروی دشمن:

)1(  به پیوست )الف( اطالعات مراجعه شود.
)2( دشــمن قــادر اســت بــا اســتراق ســمع از پیام هــای مبادلــه شــده بــه نفــع خــود بهره بــرداری 
ــد. ــه نمای ــده مبادل ــی و فریبن ــای جعل ــی، پیام ه ــای رادیوئ ــبكه ه ــدن در ش ــل ش ــا داخ  و ب

)3( دشــمن قــادر اســت بــا اســتفاده از گلولــه هــای توپخانــه و یــا بمبارانهــای هوائــی اقــدام بــه 
قطــع و انهــدام خطــوط بــا ســیم و دســتگاهای ارتباطــی نمایــد.

ــت و ایجــاد  ــه پخــش پارازی ــادر ب ــا اســتفاده از وســایل جنگ هــای الكترونیكــی ق )4( دشــمن ب
ــد. ــودی می باش ــای خ ــبكه ه ــالل در ش اخت

)5( دشــمن قــادر اســت بــا اســتفاده از عناصــر چریكــی در تأسیســات ارتباطــی یگان هــا 
ــد. ــكاری نمای خراب

              ب - نیروی خودی:
                     )1( به کالك عملیات مراجعه شود.

                     )2( از کلیه تسهیالت مخابراتی موجود استفاده نمایید.
)3( از وســایل ارتباطــی تجارتــی موجــود در منطقــه بــا هــم آهنگــی افســر  مخابــرات  قــرارگاه  

نجــف و ســازمان مربــوط  اســتفاده نماییــد.
       ماده2  -  مأموریت

              اســتقرار، بهره بــرداری و نگهــداری سیســتم هــای ارتباطــی بــه نحــوی کــه فرماندهــی در هــر زمــان 
قــادر باشــد بــا اســتفاده از کلیــه امكانــات ارتباطــی، یــگان هــای تابعــه و زیــر امــر خــود را کنتــرل نماید.

       ماده3  -  اجرا
              الف- تدبیر عملیات:

                     چــون قــرارگاه هــای تابعــه قــرارگاه نجــف در عملیــات آفنــدی شــرکت می نماینــد، لــذا وســیله 
اصلــی ارتبــاط، بیســیم و ســرویس امربــری بــوده ولــی یــگان هــا مــی تواننــد در صــورت نیــاز و ضــرورت 
از کلیــه وســایل ارتباطــی بــا در نظــر گرفتــن تأمیــن و حفاظــت مخابراتــی اســتفاده نماینــد. زمــان افتتــاح 

مراکــز مخابــرات  )3- ر( خواهــد بــود.
              ب-قرارگاه ظفر:

                           )1( ارتباطــات خــود را برابــر ضمائــم پیوســت در تمــام طــول مــدت عملیــات برقــرار نماییــد.
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                     )2( بقیه وظایف برابر روش جاری.
              پ - تیپ30 

                     )1( ارتباطــات خــود را برابــر ضمائــم پیوســت دایــر و مــورد بهره بــرداری قــرار دهیــد
                     )2( بقیه وظایف برابر روش جاری.

              ت - دستورات هم آهنگی:
)1( ساعت تعویض فرکانس روز 0630 و شب 1900 هر روز می باشد.

)2( درخواســت نشــانی  در مواقــع اخــذ تمــاس در صــورت مشــكوك شــدن بــه طــور  دو طرفــه 
اجبــاری اســت.

ــوی  ــه نح ــتقرار ب ــگام اس ــه هن ــی را ب ــایل ارتباط ــدام، وس ــری از انه ــور جلوگی ــه منظ )3( ب
ــود. ــاد ش ــات ایج ــل ضایع ــمن حداق ــی دش ــالت هوای ــر حم ــه در اث ــد ک ــی نمایی ــش بین  پی

)4( بــه منظــور جلوگیــری از قطــع ارتبــاط در اثــر حمــالت هوایــی دشــمن حتی المقــدور پیــش 
بینــی هــای الزم انجــام شــود.

)5( در تغییــر مــكان هــا، تمرکــزات، اســتقرار، اصــول اختفــا و اســتتار کامــاًل انجــام و رعایــت 
ــر مفــاد  دســتورات کار اجبــاری اســت. ــی براب ســكوت رادیوئ

)6( حداکثر استفاده را از وسایل ارتباطی با توجه به  نوع عملیات بنمائید.
ــد. ــه نمایی ــب تخلی ــه عق ــریعتر ب ــه س ــر چ ــمن را ه ــی از دش ــی اغتنام ــایل مخابرات  )7( وس

)8( تأمین و حفاظت مراکز مخابرات را شدیدا برقرار و کنترل نمایید.
)9( امربــران قبــاًل مســیرهای أمربــری را شناســائی، نســبت بــه تهیــه کروکــی مســیر امربــری  و 

توجیــه آنــان اقــدام شــود.
       ماده 4 - اداری و لجستیکی

              الف - پیوست )ت( اداری  مراجعه شود.
               ب - حــق تقــدم عبــور در کلیــه جــاده هــا پــس از آمبوالنــس هــا بــا خودروهــای امربــری اســت.

       ماده 5 -فرماندهی  و مخابرات.

              الف - مخابرات:
 )1( کلیــه مــوارد و دســتورات  کار جــاری )1 -  1( و دســتورات ثابــت مخابــرات قابــل اجــرا اســت.

)2( ضمائم  پیوست را با استفاده از معرف و فرکانس های دستورات کار اجرا نمایید.
ب - فرماندهی 

                     )1( محل قرارگاه نجف در قالجه )64 - 20( می باشد.
                     )2( یگان ها پس از استقرار، محل قرارگاه خود را دقیقاً گزارش نمایند. 

فرمانده قرارگاه نجف نزاجا -  سرهنگ ستاد جمالی
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  گیرندگان: الف
              ضمائم:

                      1-  ضمیمــه   1 شــبكه رادیــو تلگرافــی قــرارگاه نجــف با قرارگاه مقــدم نزاجا و قرارگاه های همجوار.

                      2- ضمیمــه   1 شــبكه رادیــو تلــه تایپــی قــرارگاه نجف با قرارگاه مقــدم نزاجا و قرارگاه های همجوار.

                    3- ضمیمــه   3 شــبكه رادیورلــه قــرارگاه نجــف بــا قــرارگاه مقــدم نزاجــا و قــرارگاه هــای همجــوار.
                   4- ضمیمه    4 شبكه رادیو تلفنی قرارگاه نجف با قرارگاه های تابعه.

ــه. ــای تابع ــرارگاه ه ــا ق ــف ب ــرارگاه نج ــی )آ  -  ام( ق ــو تلگراف ــبكه رادی ــه   5  ش                     5- ضمیم
                   6- ضمیمه    6 شبكه رادیو تله تایپی قرارگاه نجف با قرارگاه های تابعه.

                   7- ضمیمه    7 مسیر امربری.

ضمیمه 1 - شبكه رادیوتلگرافی قرار نجف با قرارگاه مقدم نزاجا و قرارگاه های همجوار
فرکانس و معرف- برابر مواد دستورات جاری
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ضمیمه 2 - شبكه رادیوتله تایپی قرارگاه نجف با قرارگاه نزاجا و قرارگاه مقدم در غرب 
فرکانس و معرف برابر مواد دستورات  کار جاری

ضمیمه 3 - شبكه رادیورله با قرارگاه مقدم قرارگاه ظفر
ضمیمه 4 شبكه رادیو تلفنی اف - ام  و  آ - ام 

آ - ام تلفنی )سپاه پاسداران(                           اف - ام تلفنی نزاجا
معرف و فرکانس - برابر دستور کار جاری

ضمیمه 5 شبكه رادیو تلگرافی قرارگاه نجف با قرارگاه های تابعه
فرکانس و معرف برابر مواد دستورات  کار جاری

 
 ضمیمه 6 شبكه رادیو تایپی قرارگاه نجف با قرارگاه های تابعه 

فرکانس و معرف برابر مواد دستورات  کار جاری

ضمیمه 7 مسیر امر بری و   از قرارگاه نجف
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 پیوست ج هوانیروز طرح عملیاتی )کربا6(                            نسخه 12 از 21 نسخه

قرارگاره نجف                         گروه رزمی شماره1 هوانیروز باختران
 مدرك: نقشه 1:250.000باختران ایالم - قصر شیرین                                  مهرماه 1361
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       سازمان رزمی

              گروه رزمی شماره 1 هوانیروز

                     1- گردان تك
                     2- گردان هجومی

                     3- فسك 02 )تعمیر و نگهداری هوایی(
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                     4- 5 فروند شنوك زیرامر از )2 - ر(

              پایگاه سرتیپ شهید وطنپور - احتیاط

              گروه رزمی شماره 4 هوانیروز - احتیاط
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              پایگاه هوانیروز تهران
                     هواپیمای فرند شیپ    یك فروند
                     هواپیمای فالكن    یك فروند
                  توربوکماندر                   یك فروند
                     هواپیمای سسنا    یك فروند

       1- وضعیت:

              الف - دشمن، پیوست الف )اطالعات( طرح عملیات کربالی 6
              ب - خودی، برابر طرح عملیاتی کربالی 6

       2- مأموریت:

ــه منظــور  ــرارگاه نجــف را در ســاعت )س( روز )ر( ب ــگاه هوانیــروز باختــران عملیــات آفنــدی ق               پای
تصــرف ارتفاعــات کهنــه ریــگ )52800-45100( و گیســكه تأمیــن میــان تنــگ و تــك احتمالــی بــه داخــل 
خــاك عــراق جهــت تأمیــن شــهر مندلــی و نفــت شــهر و عملیــات پدافنــدی را در ســایر مناطــق واگــذاری 

ــد. ــتیبانی می نمای پش

       3-اجرا:
              الف - تدبیر عملیات )پیوست ب کالك عملیات( طرح عملیات کربال 6

)1( مانــور - یــگان هــای هوانیــروز بــا اســتفاده از 2 تیــم آتــش و هلیكوپترهــای ترابــری ســبك 
و متوســط منطقــه عملیاتــی قــرارگاه نجــف را پشــتیبانی می نماینــد.

ــد. ــی باش ــق م ــایر مناط ــپس س ــر 1 و 2 س ــرارگاه ظف ــا ق ــدا ب ــش ابت ــدم آت ــش: تق                       )2( آت
              ب - گروه رزمی شماره 1:

)1( بــا دو تیــم آتــش و 6 فرونــد  هلیكوپتــر 214 و 3 فروند هلیكوپترهای شــنوك موضع اســتقرار 
 جلــو رادر مختصــات )4550 و 3355( جــاده ســومار زرنــد  )2- ر( بنــا بــه دســتور اشــغال نمایید.

)2( مواضــع اســتقرار یدکــی و منطقــه پراکندگــی را در حوالــی موضــع اســتقرار جلــو شناســائی 
و آمــاده ســازید.

 )3( یــك فرونــد 214 جهــت کنتــرل و فرماندهــی در قــرارگاه نجــف مســتقر نماییــد.
ــك  ــرا و ی ــد کب ــتعداد دو فرون ــاب باس ــل ذه ــر پ ــتقردر س ــروز مس ــزام هوانی ــم اع )4( تی
ــد. ــه ده ــذاری ادام ــه  واگ ــتیبانی  منطق ــه پش ــاکان ب ــد 206 کم ــك فرون ــد 214 و ی  فرون

)5( تیــم اعزامــی هوانیــروز مســتقر در ایــالم باســتعداد 2 فرونــد کبــری و یــك فرونــد 214 و 
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یــك فرونــد 206 کمــاکان بــه پشــتیبانی منطقــه واگــذاری ادامــه دهــد.
 )6( آماده باشــید بنــا بــه دســتور در هــر یــك از نقــاط قــرارگاه نجــف وارد عمــل شــوید.

تقدم با منطقه قرارگاه ظفر یك و دو خواهد بود.
)7( آماده باشــید تــا بنــا بــه دســتور بــا یــك پیــش آگهــی دو ســاعته بــا چهــار فرونــد هلیكوپتــر 
ــژه  ــاده وی ــات و آم ــل مهم ــا و حم ــی نیروه ــر 214 جابجای ــد هلیكوپت ــج فرون ــنوك و پن ش

اضطــراری را در منطقــه انجــام دهیــد.
 )8( آمــاده اجــرای مأموریــت هــای شناســائی بــا آتــش در مناطــق یــگان هــای درگیــر باشــید.

)9( حمــل مجــروح را بنــا بــه دســتور از نقــاط تخلیــه مجروحیــن بــه ســر پــل ذهــاب )پــادگان 
ابــوذر( و گیــالن غــرب )بیمارســتان( و اســالم آبــاد )اســتادیوم ورزشــی( و باختــران )بیمارســتان 

520 طالقانــی( انجــام دهیــد.
 )10( آماده باشــید که 6 فروند شــنوك را در روز )2- ر( از گروه رزمی پشــتیبانی عمومی زیر امر بگیرید.

)11( تیــم هــای رابــط قــرارگاه مقــدم نزاجــا در غــرب و نجــف و ظفــر  و ظفــر 1و2 و مناطــق 
تخلیــه مجــروح و  ســر پــل ذهــاب و ایــالم و گیالنغــرب  و اســالم آبــاد اعــزام نماییــد.

             پ - پایگاه سرتیپ شهید وطنپور )احتیاط(
                      )1( آماده باشید تا با یك تیم قوی آتش با 6 فروند 214 عملیات قرارگاه نجف را پشتیبانی نمایید.

                     )2( کمبود خلبان و هلیكوپتر و وسایل را برابر دستورات تأمین نمایید
              ت - گروه رزمی شماره 4 )احتیاط(

                     )1( آماده باشید بنا به دستور 2 تیم آتش به پایگاه باختران اعزام نمایید.
                        )2( آماده باشید بنا به دستور  6 فروند هلیكوپتر شنوك )با 4 خدمه پروازی( به باختران اعزام نمایید.

              ث - پایگاه هوانیروز تهران
 )1( برابــر ســازمان رزم آمادگــی  اعــزام هواپیمــا را بــه منطقــه عملیــات داشــته باشــید.

)2( بنــا بــه دســتور هواپیمــا و هلیكوپتــر الزم بــرای حمــل و قطعــات و پرســنل  از شــرکت پنهــا 
بــه باختــران اعــزام نمایید.

                     )3( آماده باشید تا نیازمندی های خلبان کبری و 214 را در منطقه غرب تأمین نمایید.
              ج- دستورات هماهنگی 

)1( دســتور اعــزام تیــم هــای آتــش در دوره عملیــات بــه مناطــق درگیــر فقــط از طــرف جانشــین 
ف. نزاجــا صــادر خواهد شــد.

)2( کلیــه وســایل پرنــده و پرســنل پــروازی خــود را پــس از شــروع عملیــات بــه صــورت آمــاده 
نگهــداری نماییــد.

)3( کلیه پروازها را در مناطق عملیاتی از نظر پدافند هوایی و دسك هماهنگ نمایید.
)4( در کلیــه قــرارگاه هــا امــكان واگــذاری مأموریت بــه هلیكوپترها را که با وســایل دیگــر از قبیل 
آمبوالنــس خــودرو زمینــی، توپخانــه و غیــره وجــود دارد توســط افســران رابــط بــه دقــت مــورد 
 تجزیه وتحلیــل قــرارداده و پــس از بررســی کلیــه جوانــب در مــورد اعــزام هلیكوپتــر اقــدام نمایید.
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)5( خلبانــان عمل کننــده را بــا محــل کلیــه قــرارگاه هــا و نقــاط تخلیــه مجروحیــن و مســیرهای 
پــرواز و منطقــه آمــاج هــای احتمالــی )بــا رعایــت اختفــا و بــدون جلــب توجــه دشــمن( از راه 

زمیــن و هــوا توجیــه نماییــد.
ــی  ــا هماهنگ ــات ب ــری مهم ــرات و بارگی ــری نف ــن و تراب ــه مجروحی ــای تخلی ــل ه )6( مح
ــد. ــل نمایی ــان حاص ــودن آن اطمین ــتفاده ب ــل اس ــد و از قاب ــائی نمایی ــف شناس ــرارگاه نج  ق

)7( نقــاط تخلیــه مجروحیــن احتمالــی را بــا هماهنگــی قــرارگاه هــا در منطقــه فعلــی دشــمن 
پیــش بینــی و بنــا بــه دســتور آمــاده تخلیــه از آن مناطــق باشــید.

)8( افســران رابــط در کلیــه قــرارگاه هــا هماهنگــی الزم را در مــورد نشــان کــردن هــدف هــا بــا 
گلولــه هــای دود انگیــز یــا پوشــش حــرکات هلیكوپترهــا را بــا اجــرای پــرده دود بــه عمــل آورد.

)9( ارتباط بایستی بنابر دستور کار مخابراتی و تایید بر تأمین مكالمات انجام شود.
       4- خدمات و پشتیبانی 

              برابر پیوست ب لجستیك طرح عملیاتی پیروزی 4 هوانیروز 
       5- فرماندهی و مخابرات

              الف: مخابرات
                     برابر پیوست پ مخابرات طرح عملیاتی پیروزی 4 هوانیروز

ــا  ــت آن ب ــود و هدای ــد ب ــج( خواه ــر )ع ــی عص ــرت ول ــا حض ــروز ب ــات هوانی ــی عملی               ب - فرمانده
ــد. ــران می باش ــروز باخت ــروه هوانی ــده گ فرمان

                                                   ف. هواپیمایی نزاجا - سرهنگ ستاد خلبان علی سعدی نام.
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طرح عملیاتی کربا6 قرارگاه ظفر                                                       ق ظفر)ق مشترک لشکر 81 زرهی
مدرك:1-طرح عملیاتی کربال 6 قرارگاه نجف                                و لشكر نصر سپاه پاسداران(
به اعالم وصول م-د -12                                                      سومار )55-76 قطعه سومار(

2-نقشه 1:50000 سومار-نفت شهر                                             پنجم مهرماه1361 
سازمان رزمی:                                                                                ف-ب1

           قرارگاه ظفر3         قرارگاه ظفر2           قرارگاه ظفر1

تیپ امام رضا )ع(تی 4 مکانیزه لشکر1 زرهیتیپ55 هوابرد

گروهان تانک تی55 و تی62        گمجن عشایریتیپ محمد رسول الله )ص(
سپاه

گروهان تانکی تی55 و تی62 
سپاه

گروهان پی ام پی 1 سپاه        تیپ عاشورا

گد308 ت ل 64 )ک م(گروهان تانک ام47 ل64گروهان پی ام پی 1 سپاه
گروهان تانک ام60 ل81گردان352ت )+(105م م

گروهان تانک تی55 و تی62 تی55 )ک   م(
سپاه

گروهان پی ام پی 1 سپاه
گردان311 توپخانه )-( و آتشبار 

55م م  عاشورا )ک م(
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 قرارگاه توپخانه ظفر )قرارگاه توپخانه لشکر81 -توپخانه لشکر نصر( عده های قرارگاه ظفر

آتشبار کاتیوشا 122م م از گروه 11 مراغه 
آتشبار 130م م گردان 332    
آتشبار 130م م گردان 329    

آتشبار 130م م )شهید تهرانی و شهید چمران( لشكر نصر 
آتشبار 152 م م 22 بهمن لشكر نصر 

آتشبار 155 م م محمد رسول اهلل لشكر نصر
آتشبار 203م م از گردان386 توپخانه

       1- وضعیت:

              الف - نیروهای دشمن پیوست الف )اطالعات(
              ب - نیروهای خودی:

)1( قــرارگاه نجــف تــك نمــوده و ارتفاعــات کهنــه ریــگ و گیســكه را تصــرف و میــان تنــگ را 
ــن شــهر  ــرای تأمی ــراق ب ــه داخــل خــاك ع ــك را ب ــه دســتور ت ــا ب ــاد می شــود بن ــن و آم تأمی

ــد. ــد می نمای ــذاری پدافن ــه داده و در ســایر مناطــق واگ ــت شــهر  ادام ــی  و نف مندل
                     )2( تیپ 1 لشكر 81 زرهی در منطقه مربوط پدافند می نماید.
                     )3( تیپ 2 لشكر 81 زرهی در منطقه مربوط پدافند می نماید.

                     )4( پایگاه هوانیروز باختران عملیات قرارگاه ظفر را پشتیبانی می نماید.
                     )5( پایگاه نوژه عملیات قرارگاه ظفر را پشتیبانی می نماید.

              پ - فرضیات:
                     )1( برتری هوایی دشمن حتی المقدور توسط نیروی هوایی خودی  در منطقه خنثی خواهد شد.

                     )2( احتماالً دشمن از امكانات ش م  ر استفاده خواهد نمود.
                     )3( دشمن قبل از شروع تك منطقه قرارگاه ظفر تك خواهد نمود.

                      )4( تا روز )ر( دشمن نیروهای خود را در منطقه عملیات با بیش از یك لشكر تقویت نخواهد نمود.
                     )5( در استعداد نیروهای خودی تغییرات عمده ای داده نخواهد شد.

              ت - زیر امر و جداشده: سازمان رزمی
ــت: قــرارگاه ظفــر در ســاعت )س( روز )ر( تــك نمــوده ارتفاعــات کهنــه ریــگ )45100 -         2 - مأموری
52800( و گیســكه )58500 - 27500( را تصــرف میــان تنــگ را تأمیــن و آمــاده می شــود بنــا بــه دســتور 

تــك را بــه داخــل خــا عــراق بــرای تأمیــن شــهرهای مندلــی و نفــت شــهر ادامــه دارد.
       3 - اجرا:

              الف - تدبیر عملیات پیوست ب )کالک عملیات(
)1( مانــور قــرارگاه ظفــر بــا اتــكا بــه خــدا و امدادهــای غیبــی بــا ظفــر1 در مرکــز تــك اصلــی 

عناصری از قرارگاه لشکر 81زرهی

ستاد لشکر نصر سپاه پاسداران

گروهان دژبان لشکر نصر

یک دسته دژبان از لشکر81 زرهی
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و ظفــر2 در شــمال )راســت( و ظفــر3 در جنــوب )چــپ( تــك نمــوده  هــدف هــای الــف و ب و 
خطــوط قهــوه ای و آبــی را تصــرف و آمــاده می شــود تــك را بــه داخــل خــاك عــراق ادامــه دهــد.

              )2( آتش:
ــه  ــا )10+س( طــرح ریــزی و بنــا ب ــه مــدت 10 دقیقــه از ســاعت )س( ت ــف( آتــش تهیــه ب )ال

دســتور اجــرا خواهــد شــد.
                     )ب( تقدم آتش با ظفر1 خواهد بود.

                     )پ( پیوست پ )آتش پشتیبانی(
              ب - ظفر 1:

)1( تــك نمــوده و هــدف هــای الــف )45100 - 52800( و ب )58500 - 37500( را تصــرف و 
میــان تنــگ را  تأمیــن نماینــد.

ــد  ــه دهی ــی ادام ــهر مندل ــن ش ــور تأمی ــه منظ ــك را ب ــتور ت ــه دس ــا ب ــید بن                       )2( آماده باش
              پ - ظفر2: 

 )1( تــك نمــوده خــط قهوه ای )76 - 61( الــی )58 -58( را تصرف و در امتــداد آن  پدافند نمایند.
)2( امتــداد خــط قهــوه ای را از مختصــات )58 - 58( تــا )55 -48( هم زمــان بــا تصــرف هــدف 

هــای الــف وب  تأمیــن و پدافنــد نماینــد.
                  )3( تأمین جناح راست ظفر 1 را برقرار نمایند.

                  )4( آماده باشــید بنــا بــه دســتور تــك را بــه منظــور تأمیــن نفــت شــهر ادامــه دهیــد.
              ت - ظفر 3: 

                     )1( تك نموده و خط آبی را تصرف و در امتداد آن پدافند نمایید.
                     )2( تأمین جناح چپ ظفر 1 را برقرار نمایید.

                     )3( آماده باشید بنابه دستور در احتیاط قرارگاه ظفر قرار گیرید.
                     )4( تأمین پل های موجود در محور سومار را بر قرار نمایید.

              ث - توپخانه ظفر 
                     )1( توپخانه صحرائی

                             )الــف( گــردان352 توپخانــه 105م  م  بــا یگان هــای زیــر، کمــك مســتقیم ظفــر 1
                            3 آتشبار 105 م م گردان352

                            1 آتشبار 105 م م از گردان383 توپخانه
                            دسته موشك انداز 107 م م

                     )ب( گردان 311 توپخانه شامل یگان های زیر، کمك مستقیم ظفر 2
                            2 آتشبار 155 م م کششی از گردان311 توپخانه

                            آتشبار 155  م م  کششی تیپ عاشورا
                     )پ( گردان308 توپخانه شامل یگان های زیر، کمك مستقیم ظفر3

                            1 آتشبار 105 م  م از گردان 308 توپخانه
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                            یك آتشبار )-( 105 م م از سپاه پاسداران )دو قبضه(
ــبار 203 م م از  ــی و آتش ــهید تهران ــبار 130 م م ش ــول اهلل، آتش ــد رس ــبار 155 م م  محم )ت( آتش

ــه  ــردان352 توپخان ــش گ ــت آت ــه، تقوی ــردان386 توپخان گ
ــش  ــت آت ــردان386 تقوی ــزر 203 م م گ ــد هویت ــران، دو رس ــهید چم ــبار 130 م م ش )ث( آتش

ــه ــردان311 توپخان گ
)ج( آتشبار 152 م م کششی 22 بهمن، تقویت آتش گردان308 توپخانه

 )چ( آتشــبار 130م م  از گــردان399 توپخانــه عمــل کلــی تقویــت گــردان352 توپخانــه
ــت گــردان311 توپخانــه  )ح( آتشــبار 130م م  از گــردان 332 توپخانــه عمــل کلــی تقوی

)خ( آتشبار کاتیوشا شامل 3 رسد عمل کلی
              )2( توپخانه پدافند هوایی:

)الــف( آتشــبار پدافنــد هوایــی تیــپ55 هوابــرد تقویــت شــده بــه وســیله تعــدادی تــوپ هــای 
پدافنــد هوایــی تیــپ محمــد رســول اهلل، کمــك مســتقیم ظفــر 1

)ب( آتشــبار ســوم گــردان 820 پدافنــد هوایــی تقویــت شــده بــه وســیله تعــدادی از تــوپ هــای 
پدافنــد هوایــی تیــپ عاشــورا کمــك مســتقیم ظفــر2 

)پ( توپ های پدافند هوایی تیپ امام رضا کمك مستقیم ظفر3
)ت( باقیمانده توپ های پدافند هوایی در اختیار قرار گاه مشترك پدافند هوایی ظفر

)ث( تقــدم پدافنــد هوایــی، قــرارگاه ظفــر وقــرارگاه هــای فرماندهــی، معابــر نفــوذی توپخانه های 
صحرایــی، یــگان هــای در خط

              )3( پیوست ت )آتش پشتیبانی(

                     ج - احتیاط:
)1( هــر یــگان، احتیــاط مناســب در نظــر گرفتــه و احتیــاط خــود را بــه دســتور قــرارگاه ظفــر 

وارد عمــل کنیــد.
)2( در صــورت نیــاز، تیــپ جواداالئمــه کــه در احتیــاط قــرارگاه نجــف می باشــد در احتیــاط 

قــرارگاه ظفــر قــرار خواهــد گرفــت.
                     چ - دستورات هم آهنگی

 )1( ایــن طــرح به محــض دریافــت بــرای طــرح ریــزی معتبــر و بنــا بــه دســتور قابــل اجــرا اســت. 
)2( ساعت )س( روز )ر( متعاقبا ابالغ خواهد شد.

)3( کلیــه جــا بــه جایــی هــا وشناســائی هــا طــوری طــرح ریــزی و اجــرا گــردد کــه یــگان هــا 
آمادگــی اجــرای طــرح از تاریــخ 61/7/6 را داشــته باشــند.

 )4( طرح هــای مربوطــه را تهیــه و تــا روز 61/7/6 جهــت تصویــب به ایــن قرارگاه ارســال نمایند.
)5( تقدم طرح ریزی به تك شبانه داده شود.

)6( کلیه جا به جایی ها با نهایت اختفا و پوشش انجام گیرد.
)7( فرماندهان آموزش مقابله با عوامل ش م ر را مورد توجه قرار دهند.
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)8( سازمان رزمی از تاریخ 61/7/3 قابل اجراست.
)9( در اجــرای عملیــات یــگان هــا بــه صــورت ترکیــب مقــدس ارتــش و ســپاه پاســداران بــه 

ــود. ــرده می ش کار ب
       4-پشتیبانی خدمات رزمی: پیوست ت )پشتیبانی خدمات رزمی(

       5- فرماندهی و مخابرات

              الف- مخابرات: پیوست ث )مخابرات و الکترونیک(
              ب- فرماندهی:

ــا  ــات ب ــت عملی ــود و هدای ــا حضــرت مهــدی )عــج( خواهــد ب ــات ب ــن عملی )1( فرماندهــی ای
ــد. ــر می باش ــرارگاه ظف ق

)2( پاسگاه فرماندهی  ظفر در سومار )55-76 قطعه سومار( می باشد.
)3( محل پاسگاه های فرماندهی خود را گزارش نمایید.

رسید اطالع دهید.
                                   فرمانده لشكر 81 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی

                                            فرمانده لشكر نصر سپاه پاسداران - برادر همت
پیوست ها:

الف- اطالعات
ب-کالك عملیات

پ- آتش پشتیبانی
ت- پشتیبانی خدمات رزمی

ث- مخابرات و الكترونیك
گیرندگان:

1- فرمانده لشكر نصر نسخه 2 از 16 نسخه
2- فرمانده قرارگاه نجف نسخه های 3و4و5 از 16 نسخه جهت استحضار.

3- فرمانده ظفر1 نسخه های 6 و 7 از 16 نسخه جهت اطالع
4- فرمانده ظفر2 نسخه 8و9 از 16 نسخه جهت اطالع
5- فرمانده ظفر3 نسخه 10 از 16 نسخه جهت اطالع

6- فرمانده توپخانه ظفر  نسخه های 11 و 12 از 16 نسخه جهت اطالع
7- فرمانده لشكر 81 نسخه 13 از 16 نسخه جهت اطالع

8- فرمانده تیپ1 لشكر 81 نسخه 14 از 16 نسخه
9- فرمانده تیپ2 لشكر81 نسخه 15 از 16 نسخه

10- تاریخچه جنگ لشكر81 نسخه 16 از 16 نسخه
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بسمه تعالی
پیوست )الف( اطاعات به طرح عملیاتی کربا 6   قررگاه ظفر                                   نسخه13 از16 نسخه

مدرك نقشه:50000-1 منطقه غرب                                                قرارگاه عملیاتی ظفر )را(
       1- خالصه وضعیت دشمن به صمیمه )آخرین وضعیت(                             در مختصات )54-71( قطعه 

              گسترش دشمن مراجعه شود.                                                 رووان مهر ماه 1361
       2- عناصر اصلی اخبار و سایر نیازمندی های اطالعاتی

              الف - عناصر اصلی اخبار 

)1( آیــا دشــمن قبــل از روز )ر( اقــدام بــه تــك خواهــد کــرد؟ اگــر چنیــن اســت کــی - کجــا 
چطــور و بــا چــه اســتعدادی.

)2( آیــا دشــمن در مواضــع فعلــی بایگانیهــای موجــود پدافنــد خواهــد کــرد؟ اگــر چنیــن اســت 
کــی - کجــا - چطــور و بــا چــه اســتعدادی.

)3( آیــا دشــمن یگان هــای موجــود را تقویــت خواهــد کــرد، اگــر چنیــن اســت کــی - کجــا و 
بــا چــه اســتعدادی.

 )4( آیا دشــمن تك خود را با پشــتیبانی هوائی انجام خواهد داد؟ اگر چنین اســت با چند ســورتی.
ــر  ــرد؟ اگ ــد ک ــتفاده خواه ــن اس ــه زمی ــن ب ــك های زمی ــه از موش ــمن در منطق ــا دش )5( آی

ــا. ــی و از کج ــن اســت ک چنی
 )6( آیا دشــمن از ســالح های ش م ر اســتفاده خواهد کرد؟ اگر چنین است کجا، چه وقت و چطور.

              ب - سایر نیازمندی های اطالعاتی.
)1( آیــا دشــمن بــرای دور زدن ارتفاعــات کانــی شــیخـ  گیســیكهـ  کهنــه ریــگ و دامنــه ارتفــاع 
مــرزی وارولیــن مبــادرت بــه پیشــروی خواهــد کــرد؟ اگــر چنیــن اســت کــی - کجــا - چطــور 

و بــا چــه اســتعدادی.
ــرای تصــرف شــهرهای نفــت شــهر و ســومار و ســایر نقــاط از دســت رفتــه  ــا دشــمن ب )2( آی
ــا چــه اســتعدادی ــه عملیــات نفــوذی خواهــد کــرد؟ اگــر چنیــن اســت کــی - کجــا و ب مبــادرت ب

ــه  ــادرت ب ــه مب ــت رفت ــای از دس ــدد دیدگاه ه ــت آوردن مج ــه دس ــرای ب ــمن ب ــا دش )3( آی
ــتعدادی  ــه اس ــا چ ــا و ب ــی -  کج ــت ک ــن اس ــر چنی ــرد؟ اگ ــد ک ــوذی خواه ــات نف عملی

)4( آیــا دشــمن بــرای تصــرف در مناطــق یگان های خــودی از عوامل ســتون پنجم و افــراد محلی 
 اســتفاده خواهــد کــرد؟ اگــر چنین اســت چــه کســانی و با چــه اســتعدادی و تحت چه شــرایطی.

)ه( آیــا دشــمن بــه پخــش بارازیــت هــای رادیوئــی بــرای اختــالل در شــبكه ارتباطــی خــودی 
اقــدام خواهــد کــرد.

       3-وظایف جمع آوری:
              الف - دستورات به یگان های تابعه.

                     )1( قرارگاه ظفر1 به محض دریافت، گزارش نمایید. گزارشات منفی هر دو ساعت یكبار 
ــه  ــان تنــگ و ارتفاعــات - کهن ــه می ــی ب ــی دشــمن از مندل ــر مــكان و جابجای ــف( تغیی )ال

ــی شــیخ. ریــگ - گیســكه و کان
ــكه  ــك - گیس ــه ری ــات کهن ــمن روی ارتفاع ــرکات دش ــی و ح ــت زن ــت گش  )ب( فعالی
)پ( فعالیــت گشــت زنــی دشــمن در امتــداد محــور میــان تنــگ ـ ســومار و تپــه 343 واقــع 
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در مختصــات )46-55( نقشــه ســومار.
)ت( تغییر مكان و جا به جائی دشمن روی جاده مرزی نفت خانه مندلی.

)ث( تغییر مكان یگان های توپخانه دشمن به جلو.
)ج( فعالیت هــای چریكــی تــوأم بــا پشــتیبانی و ســمت تیــر توپخانــه روی مواضــع یگان هــای 

خــودی و محورهــای تدارکاتی.
)چ( توجه خاص روی دیدگاه ها و محل دیده بان های دشمن در منطقه.

ــه  ــوند توج ــه وارد می ش ــه منطق ــد ب ــه جدی ــمن ک ــای دش ــتعداد یگان ه ــت - اس  )ح( هوی
ــل عبــور. خــاص روی معبرمیــان تنــگ و مناطــق قاب

ــه  ــن - ب ــای زمی ــاب موشــك ه ــق ســكوی پرت ــی و شناســائی روی محــل دقی )خ( دیده بان
زمیــن و زمیــن بــه هــوا.

)و( پرواز هواپیما و هلیكوپترهای دشمن در منطقه.
)ز( فعالیت مشكوك که دال بر پیاده کردن  نیرو وسیله هلیكوپترها باشد.

)ر( فعالیت هــای مهندســی دشــمن درمــورد از بیــن بــردن میدان هــای میــن - ســیم خاردار 
و ســایر موانــع موجــود در منطقــه.

)ژ( توجــه روی فعالیت هــای مهندســی دشــمن در مــورد ایجــاد میادیــن میــن - ســیم خاردار 
- حفــر کانــال - خاکریزهــا -کابل هــای فشــارقوی بــرق و همچنیــن بشــكه های موجــود کــه 

احتمــاالً از مــواد منفجره پرشــده اســت.
)ص( سكوت های رادیوئی دشمن با ذکر زمان شروع و خاتمه.

)ض( هرگونه قرائن و شواهد موجود مبنی بر آوردن سالح های ش م ر
              )2( قرارگاه ظفر2- به محض دریافت گزارش نمایید گزارشات منفی هر دو ساعت - یكبار.

)الــف( تغییــر مــكان و جابجائــی دشــمن از نفــت خانــه بــه مندلــی و از نفــت خانــه بــه دامنــه 
ــات وارولین ارتفاع

ــرزی  ــاده م ــان و ج ــل ـ چغاحم ــق  بانمی ــمن از طری ــی دش ــكان و جابجای ــر م )ب( تغیی
ــهر. ــت ش ــه ـ نف ــت خان ــن ـ  نف خانقی

)پ( فعالیــت گشــت زنــی دشــمن در دامنــه ارتفاعــات وارولیــن و محــور مــرزی نفــت خانــه 
 مندلــی و هم چنیــن نفــت خانــه نــی کنــه  بــه چقاحمــام در امتــداد رودخانــه کنــه کبــود.

)ت( فعالیت گشت زنی روی ارتفاعات کهنه ریگ و دامنه ارتفاعات مرزی
ــای  ــی و محوره ــای عرض ــمن در روی محوره ــای دش ــی یگان ه ــت زن ــكان گش ــر م )ث( تغیی

موجــود در منطقــه
)ج( هویت و استعداد یگان های دشمن که جدیدا به منطقه وارد می شوند.

)چ( تغییر مكان یگان های توپخانه به جلو.
)ح( توجه روی دیدگاه ها و محل دیده بانان دشمن در منطقه.

)خ( فعالیت هــای چریكــی تــوأم بــا پشــتیبانی و ثبــت تیــر توپخانــه روی مواضــع یگان هــای 
خودی و محورهای تدارکاتی. 

موشــك های  پرتــاب  ســكوی  دقیــق  محــل  روی  شناســائی  و  دیده بانــی  )د( 
. ا هــو به  مین  ز و  مین  ز به  مین  ز

)ذ( پرواز هواپیما و هلیكوپترهای دشمن در منطقه.
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ــر باشــد. ــه وســیله  هلیكوپت ــرو ب ــردن نی ــاده ک ــر پی ــه دال ب ــای مشــكوك ک  )ر( فعالیت ه
)ز( فعالیت هــای مهندســی دشــمن در مــورد از بیــن بــردن میــدان هــای میــن و ســیم خاردار 

و ســایر موانــع موجــود در منطقه.
)ژ( توجــه روی فعالیت هــای مهندســی دشــمن در مــورد ایجــاد میادیــن میــن ســیم خاردار 
- حفــر کانــال - خاکریزهــا - کابل هــای فشــار قــوی بــرق و همچنیــن بشــكه های موجــود 

کــه احتمــاالً از مــواد منفجــره پرشــده اســت.
)س( توجــه خــاص روی پلهــای موجــود در منطقــه از نظــر ظرفیــت - ابعــاد - تعــداد پایه هــا 

و بویــژه  پلهــای تخریب شــده.
)ش( سكوت های رادیوئی دشمن با ذکر زمان شروع و خاتمه.

)ص( هرگونه قرائن و شــواهد موجود مبنی بر به کار بردن ســالح های ش م ر
              )3( قرارگاه ظفر3 به محض دریافت گزارش نمایید گزارشات منفی هر دو ساعت یكبار.

 )الــف( تغییــر مــكان و جابجائــی دشــمن از دشــت هاللــه بــه طــرف  کانــی شــیخ و گیســكه.

 )ب( تغییــر مــكان و جابجائــی دشــمن از طریــق محــور زرباطیــه مندلــی و بلعكــس.
ــره  ــی شــیخ و ت ــات گیســكه ـ کان ــای دشــمن در ارتفاع ــی یگان ه ــت گشــت زن )پ( فعالی

ــازرگان و منطقــه لجمــه. ب
 )ت( تغییــر مــكان و جابجائــی دشــمن از مندلــی بــه طــرف میــان تنــگ و ارتفاعــات گیســكه 
 )ث( هویــت و اســتعداد یگان هــای دشــمن کــه جدیــدا بــه منطقــه وارد می شــوند.

)ج( تغییر مكان یگان های توپخانه دشمن به جلو.
)چ( توپخانه روی دیدگاه ها و محل دیده بانان دشمن در منطقه.

)ح( فعالیت هــای چریكــی تــوأم بــا پشــتیبانی و شــدت تیــر توپخانــه روی مواضــع یگان هــای 
خودی

)خ( دیده بانــی و شناســائی روی محــل دقیــق ســكوی پرتــاب موشــك های زمیــن بــه زمیــن 
و زمیــن بــه هــوا.

)ر( پرواز هواپیما و هلیكوپترهای دشمن در منطقه.
ــر باشــد. ــه وســیله  هلیكوپت ــرو ب ــاده کــردن نی ــر پی ــه دال ب ــای مشــكوك ک  )ذ( فعالیت ه

)ر( فعالیت هــای مهندســی دشــمن در مــورد از بیــن بــردن میــدان هــای میــن و ســیم خاردار 
و ســایر موانــع موجــود در منطقه.

)ز( توجــه روی فعالیت هــای مهندســی دشــمن در مــورد ایجــاد میادیــن میــن -  ســیم خاردار 
- حفــر کانــال - خاکریزهــا - کابل هــای فشــار قــوی بــرق و همچنیــن بشــكه های موجــود 

کــه احتمــاالً از مــواد منفجــره پرشــده اســت.
)ژ( توجــه خــاص روی پلهــای موجــود در منطقــه از نظــر ظرفیــت - ابعــاد - تعــداد پایه هــا 

ــای تخریب شــده. ــژه  پله و بوی
)س( سكوت های رادیوئی دشمن با ذکر زمان شروع و خاتمه.

)ش( هرگونه قرائن و شواهد موجود مبنی بر بكار بردن سالح های ش م ر
              )4( توپخانه لشكری به محض دریافت گزارش نمایید گزارش منفی هر دو ساعت یكبار 

)الف( محل استقرار آتشبارهای توپخانه دشمن با ذکر مختصات.
)ب( محل استقرار موشك های ضد هوایی در منطقه با ذکر مختصات.
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)پ( محل استقرار یگان های پدافند هوائی.
ــات  ــر مختص ــا ذک ــه ب ــمن در منطق ــی دش ــای فرمانده ــگاه ه ــتقرار پاس ــل اس  )ت( مح

)ث( هرگونه جابجائی یگان های توپخانه به جلو.
 )ج( فعالیت هــای مهندســی دشــمن در مــورد ایجــاد موانــع و اســتحكامات یــا از بیــن بــردن آنهــا.

)چ( محل استقرار موشك های زمین به زمین و زمین به هوا.
)ح( حرکات و جابجائی یگان های دشمن در محورهای موجود در منطقه.

)خ( پرواز هواپیما و هلیكوپترهای دشمن در منطقه.
)د( سكوت های رادیوئی دشمن با ذکر زمان شروع و خاتمه

)ذ( هرگونه قرائن و شواهد موجود مبنی بر آوردن سالح های ش م ر
)ر( هرگونه حرکات مشكوك دال بر پیاده کردن نیرو به وسیله  هلیكوپتر 

              ب- درخواست از قرارگاه های باالتر و یگان های همجوار.
                     )1( از قرارگاه نجف درخواست می شود به محض وصول اعالم فرمایند.

)الــف( آیــا دشــمن مبــادرت بــه آفنــد خواهــد کــرد؟ اگــر چنیــن اســت ـ کجــا ـ چطــور بــا 
چــه اســتعدادی بخصــوص در محــور ســومار.

ــا ـ  ــی ـ شــهرها ـ آبادی ه ــه مناطــق عملیات ــی ب ــك هوای ــه ت ــادرت ب ــا دشــمن مب )ب( آی
ــرد. ــی خواهــد ک مســكونی و تأسیســات حیات

)پ( پشتیبانی نیروی هوایی دشمن از عملیات زمینی
)ت( محل استقرار موشك های زمین به زمین و زمین به هوا

ــط در  ــای در خ ــت یگان ه ــور تقوی ــه منظ ــمن ب ــده دش ــای عم ــكان یگان ه ــر م )ث( تغیی
ــرارگاه ظفــر ــی ق منطقــه عملیات

)ج( جا به جایی یگان های توپخانه دشمن در منطقه
)ح( فعالیت های بر اندازی و واژگون  سازی در عقب منطقه عملیاتی
)خ( هرگونه شواهد و قرائن موجود بر به کار بردن سالح های ش م ر 

              )2( از  قرارگاه تیپ1 لشكر81 درخواست می شود به محض وصول اعالم فرمایند.
 )الــف( تغییــر مــكان و جابجایــی یگان هــای دشــمن از زرباطیــه بــه طــرف مندلــی و بالعكــس 
ــك و  ــینو ـ کول ــوآب ـ ش ــات زال ــمن روی ارتفاع ــرکات دش ــت زنی و ح ــت گش )ب( فعالی

ــران. ــت مه ــران و دش ــی مه ــات جنوب ارتفاع
)پ( جابجایی و حرکات دشمن در منطقه میمك

)ت( فعالیــت و حــرکات دشــمن در منطقــه دشــت لیــك، ابتــدای تنگــه بینــا ـ تنــگ بیجــار 
و اطــراف پاســگاه تلخــاب و بــازرگان.

)ج( تغییر مكان یگان های توپخانه دشمن به جلو
ــه روی مواضــع یگان هــای  ــا پشــتیبانی ثبــت تیــر توپخان ــوأم ب )چ( فعالیت هــای چریكــی ت

خــودی و محورهــای تدارکاتــی 
)ح( توجه خاصی روی دیدگاه ها و محل دیدبانی دشمن در منطقه

ــا توجــه  ــدا وارد منطقــه مــی شــوند ب ــت و اســتعداد یگان هــای دشــمن کــه جدی )خ( هوی
ــه ــود در منطق ــای موج روی معبر ه

)د( پرواز هواپیما و هلی کوپتر های دشمن در منطقه
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ــد. ــر باش ــیله هلیكوپت ــه وس ــرو ب ــردن نی ــاده ک ــر پی ــه دال ب ــای مشــكوك ک  )ذ( فعالیت ه
)ر( فعالیت هــای مهندســی دشــمن در مــورد از بیــن بــردن میدان هــای میــن، ســیم خاردار 

و ســایر موانــع موجــود در منطقــه
)ز( توجــه روی فعالیت هــای مهندســی در مــورد ایجــاد میادیــن میــن، ســیم خاردار، 
ــه  ــود ک ــكه های موج ــن بش ــرق و همچنی ــارقوی ب ــای فش ــال، کابل ه ــر کان ــا، حف خاکریزه

ــده اســت. ــره پرش ــواد منفج ــاالً از م احتم
ــاد ـ  ــت ـ ابع ــر ظرفی ــی از نظ ــه عملیات ــود در منطق ــای موج ــای روی پل ه ــه ه )ژ( توج
پایه هــا و احیانــاً خرج گــذاری شــده از طــرف دشــمن وبــه خصــوص پل هــای تخریب شــده.

)س( سكوت های رادیویی دشمن با ذکر زمان شروع و خاتمه.
)ش( هرگونه قرائن با شواهد موجود مبنی بر بكار بردن سالح های ش م ر

               )3( از قــرارگاه هــای تیپ هــای لشــكر 81 زرهــی درخواســت می شــود به محــض وصــول اعــالم نماینــد.

                      )الــف( تغییــر مــكان و جابجایــی یــگان هــای دشــمن از طــرف خانقیــن بــه نفت خانه و بلعكس.

ــن الكــش، ســتنكاب و چقاحمــام  ــه زی )ب( فعالیــت گشــت زنی یگان هــای دشــمن در منطق
و  ارتفاعــات موجــود در منطقــه.

)پ( فعالیــت و حــرکات دشــمن روی محــور بانمیــل ـ نی کنــه ـ چقاحمــام و محــور خانقیــن 
ـ کانــی ماســی - نفت خانــه و ارتفاعــات چواربــاغ و قطــار 

)ت( دیده بانــی روی محــور بانمیــل ـ چغاحمــام ـ نفت  خانــه در امتــداد رودخانــه کنــه کبــود 
در داخــل خــاك عــراق و بلعكــس

)ث( تغییر مكان یگان های توپخانه دشمن به جلو
ــای  ــع یگان ه ــه روی مواض ــر توپخان ــت تی ــتیبانی ثب ــا پش ــوأم ب ــی ت ــای چریك )ج( فعالیت ه

خــودی و محورهــای تدارکاتــی 
)چ( توجه خاصی روی دیدگاه ها و محل دیدبانی دشمن در منطقه

)ح( هویــت و اســتعداد یگان هــای دشــمن کــه جدیــدا وارد منطقــه مــی شــوند بــا توجــه روی 
معبر هــای موجــود در منطقــه

)خ( ترکیــب و هویــت و اســتعداد یگان هــای دشــمن کــه جدیــدا بــه منطقــه وارد می شــوند. 
بــا توجــه خــاص روی معبرهــای موجــود در منطقــه.

)د( پرواز هواپیما و هلیكوپتر های دشمن در منطقه
ــد. ــر باش ــیله هلیكوپت ــه وس ــرو ب ــردن نی ــاده ک ــر پی ــه دال ب ــكوك ک ــای مش  )ذ( فعالیت ه

ــیم خاردار  ــن، س ــای می ــردن میدان ه ــن ب ــورد از بی ــای مهندســی دشــمن در م )ر( فعالیت ه
و ســایر موانــع موجــود در منطقــه

)ز( توجــه روی فعالیت هــای مهندســی در مــورد ایجــاد میادیــن میــن ســیم خاردار ـ 
ــه  ــن بشــكه های موجــود ک ــرق و همچنی ــای فشــارقوی ب ــال - کابل ه ــر کان ــا ـ حف خاکریزه

ــت. ــده اس ــره پرش ــواد منفج ــاالً از م احتم
ــاد ـ  ــت ـ ابع ــر ظرفی ــی از نظ ــه عملیات ــود در منطق ــای موج ــاص روی پل ه ــه خ )ژ( توج

ــه ــروع و خاتم ــان ش ــر زم ــا ذک ــده ب ــذاری ش ــرج گ ــاً خ ــا و احیان پایه ه
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)س( سكوت های رادیویی دشمن با ذکر زمان شروع و خاتمه.
)ش( هرگونه قرائن با شواهد موجود مبنی بر بكار بردن سالح های ش م ر

ــن  ــن و زمی ــه زمی ــن ب ــاب موشــك های زمی ــق ســكوی پرت ــی و شناســائی دقی )ص( دیده بان
بــه هــوا

       4- جابجایی پرسنل و اسناد و مدارک

          الف - زندانیان جنگی 
                     برابــر دســتورالعمل های صــادره نســبت بــه تخلیــه و طــرز رفتــار بــا اســرا عمــل نمــوده پــس از 
بازجویــی مقدماتــی بالفاصلــه جهــت بازجویــی تكمیلــی آنهــا را بــه نقطــه جمــع آوری زندانیــان جنگــی در 

منختصــات 55-75 نقشــه رووان تخلیــه نماییــد.
ــر دســتور  ــه براب ــن ک ــده ضمــن ای ــه دســت آم ــزات ب ــدارک و تجهی ــناد و م ــه اس ــرای تخلی           ب -  ب
ــی و  ــزات فن ــم و تجهی ــدارك مه ــه اســناد و م ــد توجــه داشــت ک ــای صــادره عمــل می شــود بای العمل ه
 پیچیــده را بــا ســریع ترین وســیله ممكــن بــرای بهره بــرداری بــه رکــن 2 یــا قــرارگاه ظفــر ارســال دارنــد.

   
    5- نقشه ها و عکس های هوایی 

              الف- نقشه
ــار مبنــای نقشــه هــر یــگان بایــد همــراه یــگان باشــد و در                       برابــر روش جــاری آمــاد، نقشــه، ب
صــورت نیــاز بــا تعییــن اســم - شــماره بــرگ نقشــه تعــداد موردنیــاز را از رســد آمــاد مهندســی پشــتیبانی 

لشــكر 81 زرهــی درخواســت و دریافــت نمایــد.
              ب- عکس های هوایی

                     )1( بــا توجــه بــه دســتورالعمل های صــادره در مــورد عكس هــای هوایــی چنانچــه ضــرورت ایجــاد 
نمایــد بــا هماهنگــی افســر ناظــر مقــدم هوایــی یگان هــا، درخواســت بــا هماهنگــی قــرارگاه تاکتیكــی ظفــر 

بــه دســك عملیاتــی نجــف گــزارش کنید.
                      )2( بــرای شناســائی بــا هماهنگــی افســر ناظــر مقــدم رکــن 3 قــرارگاه تاکتیكی ظفر راســا اقدام نمایید.

       6- حفاظت و اطالعات
              الــف- در صــورت حملــه ناگهانــی دشــمن چنانچــه زمــان بــرای تخلیــه اســناد و مــدارك موجــود باشــد 
رعایــت اصــول تامینــی آنهــا را تخلیــه نماییــد، در غیــر ایــن صــورت نســبت بــه انهــدام آنهــا در اولیــن فرصــت 

ممكنــه بــه نحــوی اقــدام شــود کــه قابــل بهره بــرداری نباشــد.
ــم -  ــن اس ــه گفت ــاز ب ــط مج ــتگیری فق ــه در صــورت دس ــود ک ــوزش داده ش ــنل آم ــه پرس               ب- ب
شــهرت - درجــه و شــماره خدمتــی خــود هســتند و از افشــاء هرگونــه اطالعاتــی در مــورد یگان هــای خــود 

قویــا خــود داری نماینــد.
ــت شــود. ــاًل رعای ــد کام ــع و هــر ســاعت شــبانه روز بای ــاء در هــر موق                پ- مســئله اســتتار و اختف

              ت- حداکثر استفاده از عوارض طبیعی زمین شود.
              ث- رعایت کامل حفاظت گفتار و اسناد و مدارك بشود.

                ج- حداکثــر اســتفاده از رمــز و کــد بخصــوص امربــری در ارســال پیام هــا معمــول گــردد.
              چ- حرکات خودروها و پرسنل به حداقل برسد.
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ح- جابجایــی و پشــتیبانی ها حتی المقــدور در شــب و بــا اســتفاده از چــراغ جنگــی و در جاده هایــی 
کــه خــارج از دیــد دشــمن اســت انجــام پذیرد.

                  خ- جلوگیــری از پخــش نــور و ایجــاد ســر و صــدا  بخصــوص در شــب به منظور جلوگیری از کشــف مواضع 
              د- اجرای طرح های فریب ابتكاری به منظور کشف میادین مین در منطقه

ذ- ایجــاد موانــع ابتــكاری در اطــراف منظر هــا و دیدگاه هــا بــه منظــور جلوگیــری از نفــوذ دشــمن 
و اعــالم خطــر

ــه خصــوص  ــه منظــور کشــف مواضــع ب ــوذی ب ــائی و گشــتی های نف ــزام گشــتی های شناس ر- اع
ــی. ــای فرمانده ــگاه ه ــا و پاس دیدگاه ه

             ز- انهدام اوراق زائد و غیرقابل استفاده و همچنین وسایل و مواد قابل اشتعال

ژ- جلوگیــری شــدید از تــردد افــراد محلــی بــه مناطــق یگان هــا در دســتگیری و اعــزام 
ــر. ــی ظف ــرارگاه تاکتیك ــن 1 ق ــه رک ــزارش ب ــه و گ ــداران منطق ــپاه پاس ــه س ــكوك ب ــراد مش  اف

س- رعایت کامل اصول تامینی مخابرات 
              ش- پخش اوراق تبلیغاتی در منطقه به وسیله توپخانه های موجود )105م م(

       7- گزارشات و نحوه ارسال پیام ها برابر روش جاری عملیاتی انجام شود.

       8- متفرقه:

              الــف - آخریــن وضعیــت گســترش دشــمن را روی نقشــه 1:50000عمــل نماییــد تــا محــل دقیــق 
ــات را در مــدارك و ســوابق مربوطــه  ــد شــده در حیــن عملی ــرات تایی ــاًل روشــن گــردد. تغیی دشــمن کام

عمــل نمــوده و مراتــب را گــزارش نماییــد.
ــر و راه هــای نفــوذی را  ــه ایــن کــه دشــمن حالــت پدافنــدی داشــته و اغلــب معاب ــا توجــه ب               ب- ب
مین گــذاری کــرده و بــا ســایر موانــع آنهــا را مســتحكم نمــوده اســت توجــه خــاص بشــود و کلیــه مناطــق 
مین گــذاری شــده دقیقــاً شناســائی ضمــن عالمــت گــذاری مراتــب را  بــا ذکــر مختصــات گــزارش تــا بتــوان 

آنهــا را خنثــی نمــود.
              پ- در گزارشــات از نــام گــذاری و یــا بــردن اســم نقــاط نامشــخص روی نقشــه خــودداری گــردد و حتــی 

نقــاط مشــخص و نــام گــذاری شــده را باذکــر مختصــات دقیــق و ذکــر نــام بــرگ نقشــه گــزارش کنیــد.
              ت- هــر نــوع گشــتی کــه بــه منطقــه اعــزام می گــردد پــس از مراجعــت بایســتی بــه وســیله رکــن 2 
 بازجویــی و کلیــه عملیاتــی که انجام داده اند روی نقشــه وضعیــت  1:50000 پیاده و نتیجــه را گزارش نمایید.

              ث - کلیــه پرســنل همیشــه ماســك های ضــد گاز را همــراه داشــته و یــگان در ایــن زمنیــه آمــوزش 
الزم را بــه پرســنل بدهنــد و تأکیــد گــردد.

               ج- بــرای شناســائی میادیــن میــن می تــوان از حیوانــات چهــار پــا )قاطر - االغ - اســب( اســتفاده نمود.

                                                  فرمانده لشكر 81 زرهی-سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی 
                                               فرمانده لشكر نصر سپاه پاسداران انقالب اسالمی - برادر همت

***
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آخرین وضعیت گسترش یگان های دشمن در منطقه عملیاتی لشکر81 زرهی تا 61/06/16 
ــرارگاه -  ــار ق ــرارگاه ســپاه - چه ــك ق ــی  - ی ــکر 81 زره ــل لش ــه مقاب ــی در منطق ــور کل ــه ط        1- ب
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــناخته ش ــف ش ــای مختل ــه از کالیبر ه ــردان توپخان ــپ و 15 گ ــرارگاه تی ــكر-16 ق لش

ترتیــب زیــر گســترش یافته اند.
              الف- قرارگاه اصلی سپاه در سعدیه 

              ب- قرارگاه لشكر9 زرهی در منطقه عمومی قوره تو 
              پ- قرارگاه لشكر7 پیاده در منطقه خانقین

              ت- قرارگاه لشكر12 زرهی در منطقه مندلی
              ث- قرارگاه لشكر2 پیاده کوهستانی در منطقه بدره

              ج- تیپ29 پیاده کوهستانی لشكر4 در منطقه طویله )جبهه نوسود(
       2- تیپ29 پیاده کوهستانی لشکر4 منهای یک گردان در جبهه مقابل نوسود:

              الف- گردان1 )-( تیپ29
              ب- گردان3 )-( تیپ29

              پ- گروهان2 گردان21 تانك لشكر1 در منطقه پیاره
              ت- دو گروهان کوماندو در شوشمی باال

               ث- یگان هــای مزبــور بــا یــك گــردان )-( توپخانه مختلط مســتقر در منطقه بلخه پشــتیبانی می شــود.
       3- قرارگاه لشکر9 زرهی مستقر در منطقه عمومی قوره تو: 

              الف - قرارگاه تیپ95 احتیاط در میدان  
                     )1( یك گردان در ارتفاعات بمو 

                                )2( یــك گــردان در منطقــه باویســی  +  یــك دســته تانــك از گــردان تانــك نبــوخ النصــر از تیــپ14
                     )3( یك گردان احتیاط در میدان 

                      )4( گــردان30 توپخانــه 122 م م لشــكر9 در منطقــه بهلولــه در کمــك مســتقیم تیــپ95
              د - قرارگاه تیپ605 در چهارسرخ 

                             )1( یــك گــردان پیــاده تیلــه کــوه و شــوالدره + دو دســته تانــك از گــردان تانــك نبــوخ النصــر تیــپ 14
ــپ 14 ــر تی ــوخ النص ــك نب ــردان تان ــك از گ ــته تان ــك دس ــوان + ی ــاده در ه ــردان پی ــك گ                          )2( ی
ــپ 14 ــر تی ــوخ النص ــك نب ــردان تان ــك از گ ــته تان ــك دس ــگان + ی ــاده بیش ــردان پی ــك گ                          )3( ی
ــوارکالو ــمال چ ــپ 605 در ش ــتقیم تی ــك مس ــكر 9 در کم ــه 100م م لش ــردان 101 توپخان                       )4( گ

              پ- قرارگاه تیپ 14 مكانیزه در قوره تو:
                     )1( یك گردان مكانیزه در منطقه تنگ حمام باباقادی 

                     )2( یك گردان مكانیزه در منطقه سید قادر آقا و برارعزیز
                 )3( یك گردان مكانیزه در قوره تو و هدایت

                      )4( گــردان )-( تانــك نبــوخ النصــر تیــپ 14 مكانیــزه لشــكر 9 زرهــی در منطقــه چــوارکالو
                )5( گــردان تانــك دیریاســین تیــپ 35 زرهــی لشــكر 9 در منطقــه مقابــل قصــر شــیرین
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                )6( گــردان شناســائی زیقــار و لشــكر 9 در ســاحل رودخانــه مــرزی قــوره تــو از پرویــز خــان الــی هدایــت
                 )7( گردان 16 توپخانه 120 م م لشكر 9 در کمك مستقیم تیپ 14 مكانیزه در غرب سرقزل 

ــه  ــكر9 در منطق ــای لش ــش توپخانه ه ــت آت ــكر 9 در تقوی ــه 130م م لش ــردان 115 توپخان )8( گ
ــرخ چهارس

       4- قرارگاه لشکر 7 پیاده در خانقین:
              الف - قرارگاه تیپ 45 پیاده لشکر 1 در منطقه عمومی شمال غربی منذریه

ــداغ ــكر 4 آق ــك لش ــردان4 تان ــك از گ ــته تان ــك دس ــپ 45 + ی ــاده تی ــردان پی ــك گ                       )1( ی
                      )2( یك گردان پیاده تیپ 45 + یك دســته تانك از گردان4 تانك لشــكر 4 در منطقه دربند جوق

                     )3( یــك گــردان پیــاده تیــپ 45 + یــك دســته تانــك از گــردان4 تانــك لشــكر 3 در منذریــه 
                     )4( گردان 82 توپخانه 122 م م لشكر 7 در پشت آقداغ 

              ب - قرارگاه تیپ 39 پیاده در بانمیل:

ــش ــن الك ــكر 4 در زی ــك لش ــردان4 تان ــك از گ ــته تان ــك دس ــاده + ی ــردان پی ــك گ                       )1( ی
ــی ــان لیل ــكر 4 در خ ــك لش ــردان4 تان ــك از گ ــان تان ــك گروه ــاده + ی ــردان پی ــك گ                       )2( ی
                                  )3( یــك گــردان پیــاده + یــك گروهــان )-( تانــك از گــردان4 تانك در پشــت زین الكش در احتیاط.
                      )4( یك گردان 10 توپخانه 122 م م لشــكر 7 در منطقه شــرق بانمیل در کمك مســتقیم تیپ 39

                     )5( گروهان کماندو الكرمه تابع لشكر 7 در تنگاب
                     )6( گروهان کماندو تیپ 39 در نزدیكی پل تنگاب
              پ - قرارگاه تیپ 19 موتور ریزه در منطقه عمومی نی کته:

ــك گروهــان زرهــی از گــردان 22 تیــپ 59 در خــان لیلــی ــك گــردان از تیــپ 19 + ی                       )1( ی
                      )2( یــك گــردان از تیــپ 19 + یــك گروهــان زرهــی  از گــردان 22 تیــپ 59 در چقــا حمــام
ــار ــپ 59 در  قط ــردان 22 تی ــی  از گ ــان زره ــك گروه ــپ 19 + ی ــردان از تی ــك گ                       )3( ی

ــپ 19  ــتقیم تی ــك مس ــاغ و کم ــوب چوارب ــكر 7 در جن ــه 122  م م لش ــردان 80 توپخان                       )4( گ
              ت - قرارگاه تیپ 59 مختلط در منطقه عمومی خسروی:

 )1( یــك گــردان مكانیــزه در منطقــه عمومــی منذریــه )احتماالً یكــی از گردان هــای 305 یا 306 ســابق(
)2( گردان 51 مكانیزه در منطقه عمومی خسروی 

 )3( یــك گــردان مكانیــزه در محور خانقینـ  خســروی )احتماالً یكــی از گردان های 305 یا 306 ســابق(

             ث- تیــپ 85 پیــاده جدیــد التاســیس همــراه دو گــردان در خانقیــن بــه عنــوان احتیــاط
       5- قرارگاه لشکر 12 زرهی در مندلی:

              الف -  قرارگاه تیپ 2 پیاده کوهستانی در منطقه عمومی نفت خانه

                     )1( یك گردان پیاده کوهستانی در شمال منطقه نفت شهر
                     )2( یك گردان پیاده کوهستانی در جنوب منطقه نفت شهر
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                     )3( یك گردان پیاده کوهستانی در احتیاط
                      )4( گــردان 103  م م توپخانــه 155 م  م لشــكر 12 در منطقــه نفت خانــه در کمــك مســتقیم تیــپ 2

              ب - قرارگاه تیپ412 پیاده در منطقه عمومی پشت ارتفاعات کهنه ریگ

ــانواپا ــات س ــی در ارتفاع ــپ 16 زره ــك از تی ــان تان ــك گروه ــاده + ی ــردان پی ــك گ  )1( ی
 )2( یــك گــردان پیــاده + یــك گروهــان تانــك از تیــپ 16 زرهــی رو بــه روی شــرکت حفــاری

)3( یــك گــردان پیــاده + یــك گروهــان تانــك از تیــپ 16 زرهــی در منطقــه میــان تنــگ و تیــپ 
343 در محــور ســومارـ  میــان تنــگ

)4( گردان 108 توپخانه کالیبر نامشخص در کمك مستقیم تیپ412 پشت ارتفاعات سانواپا
              پ- قرارگاه تیپ 3گارد مرزی در مندلی

                     )1( یك گردان روی ارتفاعات گیسكه و کانی شیخ
                     )2( یك گردان در تپه بازرگان 

                     )3( یك گردان در مندلی
                      )4( گــردان 104 توپخانــه 105م م لشــكر 12 در کمــك مســتقیم تیــپ3 گارد مــرزی

              ت- قرارگاه تیپ16 زرهی در مندلی:

                      )1( یــك گــردان تانــك زیــر امــر تیــپ412 بــه صــورت گــروه زرهــی بــا گردان هــای پیــاده تیــپ412
                     )2( یك گردان تانك از لشكر16 در منطقه میان تنگ و کومه سنگ

                     )3( یك گردان تانك مندلی
                     )4( گردان4 مكانیزه تیپ16 در میان تنگ

                     )5( گردان سوار زرهی ابن الحارثه از نفت خانه الی سه تپان
                     )6( گردان105 توپخانه ك م تیپ46 در منطقه کومه سنگ

       6- قرارگاه:
              الف - قرارگاه تیپ26 پیاده کوهستانی در منطقه ترساق:

 )1( گــردان1 تیــپ26 در شــمال پاســگاه هاللــه، یــك گروهــان تانــك از گردان7 تانك مســتقر مالشــیر2
)2( گــردان2 تیــپ26 در 6 کیلومتــری شــمال شــرقی پاســگاه مــرزی نی خضــر + یــك گروهــان 

تانــك از گــردان7 مســتقل2
ــه میمــك در  ــط در جبه ــه مختل ــردان توپخان ــك گ ــه 76م م لشــكر 2 و ی ــردان37 توپخان )3( گ

کمــك مســتقیم تیــپ29
)4( گردان3 تیپ16 پیاده + گردان )-( 7تانك در احتیاط پشت دو گردان 1و2 

              ب- قرارگاه تیپ425 پیاده در ورمهزار: 

                      )1( یك گردان پیاده + یك گروهان تانك از تیپ37 در منطقه ارتفاعات 342 و 343 در جبهه کنجان چم
                  )2( یــك گــردان پیــاده از تیــپ425 + یــك گروهــان تانــك از تیــپ37 در منطقه روبروی کانی ســخت
احتیــاط در  تیــپ37  از  تانــك   )-( گــردان  یــك   + تیــپ425  از  پیــاده  گــردان  یــك   )3(            
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)4( گــردان44 توپخانــه105م م لشــكر در کمــك مســتقیم تیــپ425 در ارتفاعــات نمكالن بــو            
              پ- قرارگاه تیپ4 گارد مرزی در حوالی بدره:

                     )1( گردان های تابعه در ارتفاعات جنوبی و جنوب غربی مهران
                     )2( گردان4 توپخانه 76م م در کمك مستقیم تیپ4 گارد مرزی

                     )3( گردان سوار زرهی ابن عاص لشكر3 از زالوآب تا مهران
                     )4( یك گردان گارد مرزی مستقل در ارتفاعات شینو و جبهه شورشیرین

ــه 122م م در  ــاد و گــردان47 توپخان ــه 100م م لشــكر2 در غــرب بهرام آب )5( گــردان52 توپخان
ــزار ــه ورمه ــای لشــكر2 در منطق ــت توپخانه ه تقوی

       توضیحات:
ــردان آن  ــه گ ــر س ــدارك ه ــوابق و م ــر س ــده، براب ــكیل ش ــردان تش ــاط از 6 گ ــپ90 احتی 1- تی
تشــكیل تیپ هــای پیــاده 504 و 425 را داده اســت کــه تیــپ 425 در منطقــه ورمهــزار و 
ــورد محــل  ــی در م ــات تكمیل ــاً اطالع ــاط می باشــد ضمن ــن در احتی ــاالً در خانقی ــپ504 احتم تی

ــد. ــاز می باش ــپ504 موردنی ــتقرار تی اس
2- بررســی و تحقیــق در مــورد اســتعداد و محــل اســتقرار یگان هــای پدافنــدی هوایــی و یگان هــای 
ــای در خــط را  ــه از یگان ه ــات و گزارشــات واصل ــه اطالع ــورد توجــه می باشــد. هرگون ــك م ضدتان

بررســی و گــزارش نماییــد.
3- برابــر مــدارك موجــود جمعــا17 گــردان توپخانــه از کالیبرهــای مختلــف در منطقــه یگان هــای 
ــق محــل  ــورد مختصــات دقی ــی در م ــات تكمیل ــد، اطالع ــوری، دشــمن را پشــتیبانی می نماین مان

ــا توجــه بــه امكانــات موردنیــاز می باشــد. اســتقرار آنهــا ب
4- یك گردان توپخانه در کمك مستقیم تیپ59 )هویت نا معلوم(

5- یك گردان توپخانه در عمل کلی یگان های لشكر7
6- یــك یــگان بــا هویــت و اســتعداد نــا معلــوم توپخانــه 130م م و یــك آتشــبار 180م م در منطقــه 

عمومــی لشــكر12 وجــود دارد.
***
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در قسمت دستورات شفاهی تغییری داده نشده است.
پیوست پ )آتش پشتیبانی( طرح عملیاتی کربا 6 قرارگاه ظفر

مدرك: 1- پیوست پ )آتش پشتیبانی( طرح عملیاتی کربال6 قرارگاه نجف
         2- نقشه 1:50000 سومار، نفت شهر

1- وضعیت:
       الف- نیروهای دشمن

              )1( پیوست الف )اطالعات( طرح عملیاتی کربال6
ــك های  ــا موش ــوا ب ــتیبانی را از راه ه ــش پش ــرای آت ــور اج ــای مأم ــد یگان ه ــمن می توان )2( دش

ــد ــرار دهن ــك ق ــورد ت ــای ســنگین م ــرد و توپ ه دور ب
       ب- نیروهای خودی 

)1( قــرارگاه نجــف تــك نمــوده و ارتفاعــات کهنه ریــگ و گیســكه را تصــرف و میان تنــگ را 
تأمیــن و آمــاده می شــود بنــا بــه دســتور تــك را بــه داخــل خــاك عــراق بــرای تأمیــن 
می نمایــد. پدافنــد  واگــذاری  مناطــق  ســایر  در  و  داده  ادامــه  نفت شــهر  و  مندلــی   شــهر 

)2( تیپ1 لشكر81 زرهی در منطقه مربوط پدافند می نماید.
              )3( تیپ2 لشكر81 زرهی در منطقه پدافند می نماید.

 )4( پایــگاه هوانیــروز باختــران عملیات قرارگاه ظفــر را با چهار فروند هلیكوپتر کبرا پشــتیبانی می نماید.
)5( پایــگاه هوایــی نــوژه عملیــات قــرارگاه نجــف را بــا 10 ســورتی هواپیمــای اف5 و 4 ســورتی اف4 

ــد. پشــتیبانی می کن
       پ- زیر امر و جداشده سازمان رزمی

2- مأموریت:
              - توپخانــه ظفــر و عناصــر پشــتیبانی آتــش عملیــات یگان هــا را بــرای تصــرف هدف هــای الــف و ب 
ــا اجــرای آتش هــای توپخانــه، پشــتیبانی نزدیــك هوایــی، هوانیــروز، آتــش توپخانــه  و پدافنــد از منطقــه ب

پدافنــد هوایــی پشــتیبانی می نمایــد.
3-اجرا:

       الف- تدبیر عملیات
              )1( مانور: طرح عملیاتی کربال6

              )2( آتش
))الــف(( آتــش تهیــه بــه مــدت 10 دقیقــه از ســاعت )س( تــا )10+س( طرح ریــزی و بنــا بــه 

دســتور اجــرا خواهــد شــد
                     ))ب(( تقدم آتش با ظفر1

       ب- پشتیبانی نزدیک هوایی:

)1( پایــگاه هوایــی نــوژه عملیــات قــرارگاه ظفــر را بــا حداکثــر 10 ســورتی هواپیمــای اف5 و 4 
ــد. ســورتی اف4 پشــتیبانی می نمای

)2( تقدم با قرارگاه ظفر
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              )3( ضمیمه 1 پشتیبانی هوایی
       پ- پشتیبانی توپخانه

              )1( توپخانه صحرایی
              )الف( سازمان برای رزم

-گردان352 توپخانه )+( 105م م کمك مستقیم قرارگاه ظفر 1   
                 - 3 آتشبار 105م م  گردان352

- آتشبار 105م م  از گردان 383 لشكر 77  
- دسته موشك انداز از 107م م  

گردان 311 توپخانه 155 م م کمك مستقیم قرارگاه ظفر2
- 2 آتشبار 155 م م از گردان 311  

- آتشبار 155م م تیپ عاشورا  
گردان 308 توپخانه )-( کمك مستقیم قرارگاه ظفر3

- آتشبار 155م م از گردان308  
- آتشبار 155م م از سپاه پاسداران  

آتشبار 155 م م  محمد رسول اهلل تقویت آتش گردان352 توپخانه
آتشبار 130م م  شهید تهرانی تقویت آتش گردان352 توپخانه

آتشبار 203م م  گردان386 توپخانه تقویت آتش گردان352 توپخانه
آتشبار 130م م شهید چمران تقویت آتش گردان 311 توپخانه

2 رسد هویتزر 203م م گردان386 تقویت آتش گردان 311 توپخانه
آتشبار 152 م م 22بهمن تقویت آتش گردان 308 توپخانه

آتشبار 130م م گردان399 توپخانه عمل کلی تقویت آتش گردان352
آتشبار 130م م گردان 332 توپخانه عمل کلی تقویت آتش گردان 311

آتشبار )-( کاتیوشا عمل کلی
)2( توپخانه پدافند هوایی 

)الف( سازمان برای رزم
))1(( آتشــبار پدافنــد هوایــی تیــپ55 هوابــرد تقویــت شــده بــه وســیله تعــدادی از توپ هــای تیــپ محمــد 

رســول اهلل کمــك مســتقیم قــرارگاه ظفــر1
))2(( آتشــبار ســوم پدافنــد هوایــی گــردان 820 تقویــت شــده بــه وســیله توپ هــای پدافنــد هوایــی تیــپ 

عاشــورا کمــك مســتقیم قــرارگاه ظفــر2
))3(( توپ های پدافند هوایی تیپ امام رضا کمك مستقیم قرارگاه ظفر3

ــی ــل کل ــی عم ــد هوای ــترك پدافن ــرارگاه مش ــار ق ــی در اختی ــد هوای ــای پدافن ــده توپ ه  ))4(( باقیمان
 )ب( تقــدم پدافنــد هوایــی بــا پاســگاه های فرماندهــی، معابــر نفــوذی توپخانــه یگان هــای در خــط
 )پ( متفرقــه: فرمانــده گــردان 820 و مســئول پدافنــد هوایــی لشــكر نصــر مســئول هماهنگــی پدافنــد هوایی
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       ت- دستورات هماهنگی
ــد. ــال داری ــر ارس ــرارگاه ظف ــه ق ــاه ب ــش از  09100 مهرم ــتیبانی را پی ــش پش ــم آت                )1( ضمائ

              )2( تاکتیك ضد آتشبار
                     )الف( خط مشی عملیاتی نیمه فعال

                     )ب( خط مشی اطالعات
       ))1(( مواضع مشكوك

              -محل دو گرای حاصله از بررسی دو قیف انفجاری
              -محل به دست آمده از طریق نور و صدا

              -مواضع به دست آمده از عكس های هوایی
              - مواضع به دست آمده از اعزام گشتی

       ))2(( مواضع تأیید شده
              - محل  تالقی گراهای حاصله از بررسی سه قیف انفجاری

                  - عبــور دو گــرای حاصلــه از بررســی قیــف انفجــاری از محــل بــه دســت آمــده از طریــق نــور و صــدا
                               - مواضع مشــكوك )عكس هوایی-اعزام گشــتی( که گرای یك قیف انفجاری از حوالی آن بگذرد.

       )3( میزان تلفات برای محاسبه جداول آتش %10
4- خدمات پشتیبانی:

       الف- پیوست ت )پشتیبانی خدمات رزمی( طرح عملیاتی کربال 6
       ب- برای کلیه انواع مهمات توپخانه محدودیت وجود دارد.

5- فرماندهی و مخابرات:
       الف- مخابرات

              )1( پیش از اجرای تك، مكالمات رادیویی با نواخت عادی
              )2( پیوست ث )مخابرات و الكترونیك( طرح عملیاتی کربال 6

       ب-فرماندهی
              - محل پاسگاه فرماندهی در 76-55

              - محل پاسگاه فرماندهی توپخانه ظفر 72-53
              - محل پاسگاه فرماندهی خود را گزارش کنید.

فرمانده لشكر81 زرهی - سرهنگ ستاد سهرابی    فرمانده لشكرنصر سپاه- برادر همت
ضمائم:

1- طرح آتش پشتیبانی هوایی
2- طرح آتش پشتیبانی توپخانه
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بسمه تعالی
در دستورات شفاهی تغییری داده نشده است

طرح عملیاتی بیت الله الحرام )طرح مسلم بن عقیل( قرارگاه ظفر 1             نسخه     از     نسخه
                                                                                     قرارگاه ظفر1 )قرارگاه تی55(

                                                                        هوابرد و تیپ محمد رسول اهلل )ص( 
                                                                         سومار )68-51(    
                                                                        6 مهرماه 1361    

                                                                       ذ-س 23
مدرك: 

1- طرح عملیاتی مسلم بن عقیل )قرارگاه ظفر( اعالم وصول ف-پ-1
2- نقشه 1:50000 منطقه سومار.

       سازمان رزمی:
گروه رزمی عمار                         گروه رزمی مقداد135                           گروه رزمی میثم146

گردان126 )-(              گردان 135                      گردان146
گردان عمار            گردان مقداد          گردان میثم

عناصری از گردان 444 مهندسی       عناصری از گردان444 مهندسی                    عناصری از گروهان 444 
 رزمی و مهندسی سپاه         رزمی و مهندسی سپاه.                  رزمی و مهندسی سپاه.

گروه رزمی انصار 158           گردان حمزه از سپاه          گردان حبیب از سپاه
گردان حبیب گردان حمزه    گردان158   

گردان انصار  
عناصری از گردان444 مهندس رزمی و مهندسی سپاه

گردان ابوذر از سپاه              گردان بالل از سپاه      گروه رزمی سلمان
گردان ابوذر                گردان بالل              گردان سلمان

                  گردان شهید مدنی
فرماندهی و پشتیبانی   تحت کنترل قرارگاه ظفر1       بهداری تیپ محمد رسول اهلل )ص(

گروهان آماد و ترابری )-(        4گردان از سپاه پاسداران
گروهان تعمیر و نگهداری )-(      گردان352 توپخانه 105م م 

گروهان بهداری         گروهان 444 مهندسی رزمی
 

آتشبار پدافند هوایی   
آتشبار 130م م محمد رسول اهلل )ص(   

آتشبار 155 م م محمد رسول اهلل )ص(   
آتشبار 203م م گردان 392 توپخانه   

گروهان تانك تیپ محمد رسول اهلل )ص(   
گروهان پی ام پی 1 تیپ محمد رسول اهلل )ص(   
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        1- وضعیت:
              الف- نیروهای دشمن: پیوست الف )اطالعات(

              ب- نیروهای خودی
)1( قــرارگاه ظفــر در ســاعت )س(  روز )ر( تــك نمــوده و ارتفاعــات کهنه ریــگ )45100-52800( و 
گیســكه )37500-58500( را تصــرف، میان تنــگ را تأمیــن و آمــاده می شــود بنا به دســتور تــك را به 
 داخــل خــاك عــراق بــرای تأمیــن شــهر مندلــی ادامــه داده و در ســایر مناطق واگــذاری پدافنــد نماید.

)2( ظفــر2 تــك نمــوده وخــط قهوه ای را تصــرف و در امتــداد آن پدافند می نماید و جناح راســت ظفر1 
 را تأمیــن می نمایــد و آمــاده می شــود بنــا بــه دســتور تــك را بــه منظــور تأمین نفت شــهر ادامــه دهد.

)3( ظفــر3 خــط آبــی را تصــرف و در امتــداد آن پدافنــد می نمایــد و جنــاح چــپ ظفــر 1 
ــرد. ــرار گی ــف ق ــرارگاه نج ــاط ق ــتور احتی ــه دس ــا ب ــود بن ــاده می ش ــد و آم ــن می نمای  را تأمی

)4( لشــكر 81 زرهی از منطقه محوله پدافند نموده از جابجایی نیروهای دشــمن به ســمت قرارگاه های 
ظفــر 1و2و3 جلــو گیــری کــرده و بــا هماهنگی قــرارگاه ظفــر2 در دفــع پاتك های دشــمن در منطقه 
 کمــك نمــوده و تك هــای محــدود در منطقــه محولــه طرح ریــزی و بنــا بــه دســتور اجــرا می نمایــد.

)5( تیــپ30 بــه پدافنــد از محولــه ادامــه داده و تك هــای محــدود را در منطقــه طرح ریــزی و بنــا بــه 
دســتور اجــرا می نمایــد.

)6( نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران - پایــگاه هوایــی نــوژه، عملیــات قــرارگاه 
ــد. ــتیبانی می نمای ــف را پش نج

)7( هوانیــروز ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران - پایــگاه هوانیــروز باختــران، عملیــات قــرارگاه 
ــد. نجــف را پشــتیبانی می نمای

ــرارگاه  ــه ق ــت توپخان ــی تقوی ــل کل ــه عم ــردان399 توپخان ــبار 130م م گ ــه - آتش )8( توپخان
ظفــر1 می باشــد، دو رســد تــوپ کاتیوشــا، عمــل کلــی آتشــبار 203م م گــردان386 توپخانــه، 

ــه. تقویــت گــردان352 توپخان
              پ- زیر امر و جداشده:

                     )1( زیر امر- به سازمان رزمی مراجعه شود.
                     )2( جداشده-گروهان 1 گردان 126 پیاده هوابرد زیر امر قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب.

              ت- فرضیات:
 )1( در زمــان اجــرای طــرح کلیــه نیروهــا برابــر ســازمان رزمــی در دســترس باشــند.

ــا  ــی ت ــیج مردم ــای بس ــالمی و نیروه ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــكل از س ــای متش )2( نیروه
ــد. ــرکت می نماین ــات ش ــپ در عملی ــای تی ــا یگان ه ــگ ب ــات هماهن ــان عملی پای

)3( برتــری هوایــی دشــمن حتی المقــدور بــه وســیله نیــروی هوایــی خــودی در منطقــه خنثــی 
ــد. خواهد ش

 )4( تــا روز )ر( دشــمن نیروهــای خــود را در منطقــه عملیات با بیش از یك لشــكر تقویت نخواهد نمود.
)5( دشمن قبل از تك اقدام به تك در منطقه قرارگاه نجف نخواهد نمود.
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       2- مأموریت:
              قــرارگاه ظفــر 1 )تیــپ55 هوابــرد و تیــپ محمــد رســول اهلل )ص(( مأموریــت دارد در ســاعت )س( روز )ر( تك 
نمــوده و هدف هــای الــف 1تــا 4 و پ 1و2 وپ 1و2و3 را تصــرف و آمــاده شــود بنــا بــه دســتور تــك را بــه منظــور 

تأمیــن شــهر مندلــی ادامــه دهد.
       3- اجرا:

              الف- تدبیر عملیات - پیوست ب )کالک عملیات(
                     )1( مانــور: قــرارگاه ظفــر 1 بــا چهــار گــروه رزمــی عمــار 126- مقــداد 135 - انصــار 158 -  میثــم 146 
و6 گــردان ســلمان می شــود - شــهید مدنــی - بــالل - حمــزه - حبیــب - ابــوذر از ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
ایــران تــك نمــوده و ضمــن تصــرف هدف هــای الــف، ب، پ میان تنــگ را تصــرف و آمــاده می شــوند بنــا بــه دســتور 

تــك را بــه منظــور تأمیــن شــهر مندلــی ادامــه دهد.
                     )2( آتش:

)الــف( آتــش تهیــه بــه مــدت 10 دقیقــه از ســاعت )س( تــا )10+س( طرح ریــزی و بنــا بــه دســتور 
اجــرا می گــردد.

                            )ب( تقدم آتش به ترتیب از راست به چپ. 
                            )پ( پیوست پ )پشتیبانی آتش(

              ب- گروه رزمی عمار 126:
)1( نســبت بــه ســازمان دهی و طــرح عملیاتــی مشــترك گــروه رزمــی  بــا ادغــام و ترکیــب گــردان 

عمــار تیــپ محمــد رســول اهلل )ص(  بــا یگان هــای آن گــردان اقــدام نماییــد.
)2( در منطقه محوله تك نموده و هدف 1 را تصرف نمایید. 

 )3( عناصــری از گروهــان 444 مهندســی رزمــی و مهندســی رزمــی ســپاه را زیــر امــر بگیریــد.
)4( آماده باشید بنا به دستور تك را به منظور تأمین شهر مندلی ادامه دهید.

              پ- گردان حبیب از سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران:
                     )1( در منطقه محوله تك نموده و هدف ب2 را تصرف نمایید.

                     )2( آماده باشید بنا به دستور تك را به منظور تأمین شهر مندلی ادامه دهید.
                     )3( عناصری از مهندس رزمی سپاه پاسداران را زیر امر بگیرید.

              ت- گردان حمزه از سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران:
                          )1( در منطقــه محولــه تــك نمــوده هــدف پ 2 )ســمت چــپ میان تنــگ( را تصــرف و تأمیــن نماییــد.

                    )2(  آماده باشید بنا به دستور تك را به منظور تأمین شهر مندلی ادامه دهید.
                     )3( عناصری از مهندس رزمی سپاه پاسداران را زیر امر بگیرید.

              ث- گردان بالل از سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران:
                      )1( در منطقه محوله تك نموده هدف پ 1 )سمت راست میان تنگ( را تصرف و تأمین نمایید.

                     )2( آماده باشید بنا به دستور تك را به منظور تأمین شهر مندلی ادامه دهید.
                     )3( عناصری از مهندس رزمی سپاه پاسداران را زیر امر بگیرید.
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              ج- گروه رزمی مقداد 35:
)1( نســبت بــه ســازمان دهی و طــرح عملیاتــی مشــترك گــروه رزمــی  بــا ادغــام و ترکیــب گــردان 

مقــداد تیــپ محمــد رســول اهلل )ص(  بــا یگان هــای آن گــردان اقــدام نماییــد.
                     )2( در منطقه محوله تك نموده و هدف الف 1 را تصرف نمایید.

ــد. ــر بگیری ــر ام ــپاه را زی ــی س ــی رزم ــی و مهندس ــی رزم ــان 444 مهندس ــری از گروه                       )3( عناص

                      )4( آماده باشــید بنــا بــه دســتور تــك را بــه منظــور تأمیــن شــهر مندلــی ادامــه دهیــد.
              چ- گروه رزمی انصار 158:

)1( نســبت بــه ســازمان دهی و طــرح عملیاتــی مشــترك گــروه رزمــی  بــا ادغــام و ترکیــب گــردان 
انصــار تیــپ محمــد رســول اهلل )ص(  بــا یگان هــای آن گــردان اقــدام نماییــد.

                     )2( در منطقه محوله تك نموده و هدف الف 2 را تصرف نمایید.
                     )3( عناصری از گروهان 444 مهندسی رزمی و مهندسی رزمی سپاه را زیر امر بگیرید.

                      )4( آماده باشــید بنــا بــه دســتور تــك را بــه منظــور تأمیــن شــهر مندلــی ادامــه دهیــد.
              ح- گروه رزمی میثم 146:

)1( نســبت بــه ســازمان دهی و طــرح عملیاتــی مشــترك گــروه رزمــی  بــا ادغــام و ترکیــب گــردان 
میثــم تیــپ محمــد رســول اهلل )ص(  بــا یگان هــای آن گــردان اقــدام نماییــد.

)2( در منطقه محوله تك نموده و هدف الف 3 را تصرف نمایید.
)3( عناصری از گروهان 444 مهندسی رزمی و مهندسی رزمی سپاه را زیر امر بگیرید.

              خ- گردان سلمان و شهید مدنی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران:
                     )1( در منطقه محوله تك نموده و هدف الف 4 را تصرف نمایید.
                     )2( عناصری از مهندس رزمی سپاه پاسداران را زیر امر بگیرید.

              د- گردان ابوذر از سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران:
                     )1( در منطقه محوله تك نموده و هدف پ 3 )ارتفاع 343( را تصرف نمایید.

                     )2( آماده باشید پس از تصرف هدف پ 3 در اختیار قرارگاه ظفر 1 قرار گیرید.
                     )3( آماده باشید بنا به دستور مناطق هر یك از یگان ها وارد عمل شوید.

                     )4( عناصری از مهندس رزمی سپاه پاسداران را زیر امر بگیرید.
              ذ- گروهان 444 مهندسی رزمی:

 )1( عناصــر مهنــدس رزمــی را از هــم اکنــون زیــر امــر گــروه رزمــی 126-135-146-158 قــرار دهید.
)2( گروهان )-( پشتیبانی عمومی.

 )3( بــا هماهنگــی کــروه رزمی 126-135-146-158 نســبت بــه جمع آوری میادین میــن اقدام نمایید.

 )4( بــا مهندســی رزمــی ســپاه پاســداران مســتقر در منطقــه ســومار هماهنگــی الزم را انجــام دهیــد.

 )5( بــه تعــداد موردنیــاز خرج مــاری در اختیار عناصر مهندســی اعزامی بــه گروه های رزمی قــرار دهید.
)6( در روز تــك نســبت بــه نیــاز گروه هــای رزمــی کلیــه وســایل ســبك و ســنگین مهندســی موجــود 

را آمــاده بــه کار نمایید.
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                     )7( در مــورد آمــاده بــه کار بــودن وســایل مهندســی رزمــی ســپاه پاســداران مســتقر در منطقــه ســومار 
همامنگــی الزم را بــه عمــل آوریــد.

دســتور  بــه  بنــا  تیــپ محمــد رســول اهلل )ص(  ام 1  پــی  گروهــان  و  تانــک  گروهــان  ر-                
شــوید. مســتقر  مســیر  ایــن  در  دشــمن  پاتــك  از  جلوگیــری  جهــت  میان تنــگ  مدخــل   در 

              ز- توپخانه:
                     )1( گردان352 توپخانه 105م م:

ــن دو قبضــه  ــه 105م م همچنی ــردان383 توپخان ــوم گ ــبار س ــن آتش ــر گرفت ــر ام ــا زی ــف( ب )ال
تــوپ 105م م و آتشــبار 130م م و آتشــبار 155 م م تیــپ محمــد رســول اهلل )ص( کمــك مســتقیم 
ــن در  ــی و همچنی ــای رزم ــت گروه ه ــان جه ــزام دیدبان ــه اع ــوده و نســبت ب ــر 1 ب ــرارگاه ظف ق
 مــورد اعــزام افســر تطبیــق دهنــده آتش هــا بــه قــرارگاه تیــپ و گروه هــای رزمــی اقــدام نماییــد.
 )ب( هماهنگی هــای الزم را بــا توپخانه های عمل کلی تقویت و تقویت قــرارگاه ظفر 1 به عمل آورید.

)پ( طرح پشتیبانی آتش را تهیه و ارسال دارید.
)ت( نســبت بــه تهیــه مواضــع جهــت تــك پیش بینی هــای الزم را بنماییــد و بعــد از تحكیــم هدف 

نســبت بــه تغییــر موضع بــه جلــو اقــدام نمایید.
ــه 105م م )کمــك  ــر امــر گــردان352 توپخان ــه 105م م زی )2( آتشــبار ســوم گــردان383 توپخان

مســتقیم قــرارگاه ظفــر 1(.
)3( آتشــبار 130م م و آتشــبار 155 م م و دو قبضــه تــوپ 155 م م تیــپ محمــد رســول اهلل )ص( زیر 

امــر گــردان352 توپخانــه 105م م )کمك مســتقیم قــرارگاه ظفر 1(.
)4( آتشبار 203م م گردان392 توپخانه قرارگاه ظفر 1 می باشد.

)5( دو رسد توپ کاتیوشا عمل کلی قرارگاه نجف می باشد.
)6( آتشبار پدافند هوایی:

)الف( پشتیبانی عمومی تیپ.
 )ب( تقــدم حفاظــت بــه یگان هــای مانــوری در خــط و توپخانه ها و پاســگاه فرماندهــی و پل ها.

)پ( نســبت بــه تهیــه مواضــع جدیــد در هنــگام تــك اقــدام نماییــد بــه طــوری کــه کلیــه 
مناطــق عملیــات را پوشــش نماییــد.

              ژ- احتیاط:
ــد. ــرار گیری ــر 1 ق ــرارگاه ظف ــاط ق ــران در احتی ــالمی ای ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــردان از س ــار گ  )1( چه

              س- دستورات هماهنگی:
 )1( ایــن طــرح به محــض دریافــت بــرای طرح ریــزی معتبــر بــوده و بنــا بــه دســتور قابــل اجــرا اســت.

)2( ساعت )س( روز )ر( بعدا اعالم خواهد شد.
)3( اجرای شناسائی ها نباید در وضع عادی منطقه تغییراتی حاصل نماید.

)4( پــس از دریافــت ایــن طــرح و بنــا بــه دســتورات شــفاهی و جلســات توجیهــی قبــل فرماندهــان 
گردان هــای 126-135-146-158 تمــاس خــود را بــا فرماندهــان گردان هــای عمــار- مقــداد - میثــم - 
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انصــار- تیــپ محمــد رســول اهلل )ص( حفــظ و نســبت بــه ســازمان دهی نیروهــای تكــور و شناســائی ها 
ــد. ــدام نمایی ــا مشــترکا اق و طرح ریزی ه

ــط  ــای در خ ــار یگان ه ــالمی در کن ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــای س ــتقرار نیروه ــه اس )5( از لحظ
 حداکثــر هماهنگــی و همــكاری در امــر آمــوزش- ســازمان دهی و شناســائی بــه عمــل آیــد.

)6( تقســیم وظایــف بیــن عناصــر متشــكله گردان هــا و گردان هــای ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی به 
نحــوی مشــخص و هماهنــگ کــرد کــه هــر عضــو مرکــب )نیروهــای ادغــام شــده( از وحــدت فرماندهی 

بهره منــد گــردد.
)7( بــه حفاظــت اطالعــات توجــه مخصــوص مبــذول و از دســتیابی پرســنل غیــر مســئول قبــل و در 

حیــن طرح ریــزی و در خــالل عملیــات شــدیدا جلوگیــری نماییــد.
ــن  ــه ای ــب ب ــه و جهــت تصوی ــن طــرح تهی ــای ای ــر مبن ــی خــود را ب ــای عملیات ــا طرح ه )8( یگان ه

قــرارگاه ارســال نماینــد.
)9( یگان هــا در مــورد کاربــرد مــواد شــیمیایی  توســط دشــمن پیش بینــی الزم را بــه عمــل آورده و در 
 فرصتــی کــه در اختیــار دارنــد آموزش هــای الزم و کافــی بــه پرســنل داده و ماســك ها را بازدیــد نماییــد.

ــدام  ــت انه ــپاه پاســداران جه ــای س ــكاری گردان ه ــا هم ــا را ب ــای شــكار تانك ه ــا تیم ه )10( یگان ه
ــی قطــع نشــود. ــگان اصل ــا ی ــا ب ــن تیم ه ــاس ای ــد و تم ــی نمایی ــه و دور زدن دشــمن پیش بین  عقب
 )11( در گشــتی ها از عناصر مهندســی جهت شناســائی و برداشــتن میادین مین دشــمن اســتفاده شــود.

)12( خدمــه ســالح پدافنــد هوایــی در منطقــه هوشــیاری خــود را در مــورد خطــر هوایــی و حمــالت 
هلی کوپتــر و هواپیماهــای دشــمن حفــظ کننــد و از تیــر انــدازی بــه هلی کوپترهــای خــودی کــه جهت 

پشــتیبانی بــه منطقــه یگان هــا می آینــد خــودداری نماینــد.
)13( یگان ها از هر جهت پیش بینی مهمات کافی برای این عملیات و ادامه آن را بنمایند.

)14( وسایل جامانده از دشمن که تخلیه آن مقدور نیست از کار انداخته شود.
)15( در اولیــن برخــورد با اســرای جنگی به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه ای با نهایت دقت و ســرعت 
 عمــل، نســبت به خلع ســالح و تخلیه ســریع آنها به عقب گــردان اقدام تا به قرارگاه ظفــر 1 تخلیه گردند.

)16( هــر گــروه رزمــی یــك گروهان تقویت شــده از پرســنل گردان تشــكیل و بــه عنوان احتیــاط گردان 
 احتیــاط تیــپ در منطقــه گردان مربوطه مســتقر و بنا به دســتور تیپ مورد اســتفاده قــرار خواهد گرفت.

)17( تقدم طرح ریزی به تك شبانه داده می شود.
)18( کلیه جابه جایی ها با نهایت اختفا و پوشش انجام گیرد.

       4- پشتیبانی خدمات رزمی: پیوست ت )پشتیبانی خدمات رزمی، اداری، لجستیکی(
       5- فرماندهی و مخابرات:

              الف- مخابرات:
                     )1( پیوست ث )مخابرات(.

                     )2( زمان شروع تك با کلمه یا ابوالفضل اعالم خواهد شد.
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              ب- فرماندهی:
ــا  ــات ب ــت عملی ــود و هدای ــد ب ــج( خواه ــا حضــرت مهــدی )ع ــات ب ــن عملی                      )1( فرماندهــی ای

ــد. ــر1 می باش ــرارگاه ظف ق
رسید اطالع دهید. 

                                                                          فرمانده تیپ55 هوابرد-سرهنگ کریم عبادت            
 فرمانده تیپ محمد رسول اهلل )ص( برادر چراغی    

              پیوست ها:
                     الف- اطالعات

                     ب-کالک عملیات
                     پ- پشتیبانی آتش

                     ت- پشتیبانی خدمات رزمی متعاقبا ارسال خواهد شد 
                     ث- مخابرات

              گیرندگان:
                     1- فرمانده قرارگاه ظفر                    نسخه         2                      

                     2- فرمانده لشكر 81 زرهی       »            3     
                     3- فرمانده تیپ محمد رسول اهلل )ص(      »  4

                     4- فرمانده تیپ 4 لشكر 81 زرهی      »           5     
                     5- فرمانده گروه رزمی عمار 126      »   6     

                     6- فرمانده گروه رزمی مقداد 135                                           »           7  
                     7- فرمانده گروه رزمی میثم 146                                         »           8     
                     8- فرمانده گروه رزمی انصار 158                                        »           9     

                     9- فرمانده گردان حمزه                                                    »          10
 11                      10- فرمانده گردان حبیب       » 
12                      11- فرمانده گردان ابوذر      » 
13                      12- فرمانده گردان بالل      » 

 14                      13- فرمانده گردان 356 توپخانه     » 
15                      14-فرمانده گروهان 444 مهندسی      » 
16                      15- فرمانده آتشبار پدافند هوایی     » 
17                      16- فرمانده گردان سلمان ـ شهید مدنی     » 
18                      17- فرمانده گردان پ ی      » 
19                      18-ر. رکن -1       » 
20                      19-ر. رکن -2       » 
21                      20-ر. رکن -4       » 
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باسمه تعالی
پیوست الف اطاعات به طرح عملیاتی بیت الله الحرام                     نسخه  از   نسخه

مدرك: نقشه1:50000 منطقه غرب.                                                 قرارگاه عملیاتی ظفر )رکن2(

       1- خالصــه وضعیــت دشــمن: آخریــن وضعیــت گســترش دشــمن طــی شــماره 23-22/201/40/39-
6-61 ارســال گردیــده مراجعــه شــود.

       2- عناصر اصلی اخبار و سایر نیازمندی های اطالعاتی:
              الف- عناصر اصلی اخبار:

ــه تــك خواهــد کــرد؟ اگــر ایــن چنیــن اســت کــی،  ــا دشــمن قبــل از روز )ر( اقــدام ب )1( آی
ــا چــه اســتعدادی؟ کجــا، چطــور و ب

ــن  ــر ای ــرد؟ اگ ــد ک ــد خواه ــود پدافن ــای موج ــا یگان ه ــی ب ــع فعل ــمن در مواض ــا دش )2( آی
ــتعدادی؟ ــه اس ــا چ ــور و ب ــا، چط ــی، کج ــن اســت ک چنی

)3( آیــا دشــمن یگان هــای موجــود در مواضــع فعلــی را تقویــت خواهــد کــرد؟ اگــر ایــن چنیــن 
اســت کــی، کجــا، چطــور و بــا چــه اســتعدادی؟

)4( آیــا دشــمن تــك خــود را بــا پشــتیبانی هوایــی انجــام خواهــد داد؟ اگــر ایــن چنیــن اســت 
بــا چنــد ســورتی؟

 )5( آیا دشــمن از ســالح های ش م ر اســتفاده خواهد کرد؟ اگر این چنین اســت کجا، چه وقت و چطور؟
ــر  ــرد؟ اگ ــد ک ــتفاده خواه ــن اس ــه زمی ــن ب ــك های زمی ــه از موش ــمن در منطق ــا دش )6( آی

ــا؟ ــی و در کج ــت ک ــن اس چنی
              ب- سایر نیازمندی های اطالعاتی:

ــات  ــرزی ارتفاع ــه م ــگ ـ و دامن ــه ری ــكه ـ کهن ــات گیس ــرای دور زدن ارتفاع ــمن ب ــا دش                      )1( آی
 واروالیــن مبــادرت بــه پیشــروی خواهــد کــرد؟   اگــر ایــن چنیــن اســت کــی، کجــا، چطــور و بــا چــه اســتعدادی؟

                     )2( آیــا دشــمن بــرای تصــرف شــهرهای نفت شــهر و ســومار و ســایر نقــاط از دســت رفتــه 
 مبــادرت بــه عملیــات نفــوذی خواهنــد کــرد؟ اگــر ایــن چنیــن اســت کــی، کجــا، چطــور و بــا چــه اســتعدادی؟

                     )3( آیــا دشــمن بــرای بــه دســت آوردن مجــدد دیدگاه هــای از دســت داده و ارتفاعــات 
ــه عملیــات نفــوذی خواهنــد کــرد؟ اگــر  بند پیرعلــی و ســایر نقــاط از دســت رفتــه در منطقــه مبــادرت ب

ــا چــه اســتعدادی؟ ــی، کجــا، چطــور و ب ــن اســت ک ــن چنی ای
ــراد  ــم و اف ــتون پنج ــل س ــودی از عوام ــای خ ــق یگان ه ــوذ در مناط ــرای نف ــمن ب ــا دش                      )4( آی
 محلــی اســتفاده خواهــد کــرد؟ اگــر ایــن چنیــن اســت چــه کســانی بــا چــه اســتعدادی و تحــت چــه شــرایطی؟
                      )5( آیا دشــمن به پخش پارازیت های رادیویی برای اختالل در شــبكه ارتباطی خودی خواهد کرد؟

       3- وظایف جمع آوری:
              الف - دستورات به یگانهای تابعه
                     )1( گروه رزمی عمار 126:

ــار. ــك ب ــاعت ی ــر دو س ــی ه ــات منف ــد، گزارش ــزارش نمایی ــت گ ــض دریاف ــف( به مح  )ال

ــكه. ــگ و گیس ــه ری ــات کهن ــی و ارتفاع ــمن از مندل ــی دش ــكان، جابه جای ــر م  )ب( تغیی

 )پ( فعالیــت گشــت زنی و حــرکات دشــمن روی ارتفاعــات کهنــه ریــگ و گیســكه.
ــع  ــه 343 واق ــداد محــور میان تنــگ ـ ســومار و تپ )ت( فعالیــت گشــت زنی دشــمن در امت

در مختصــات )46-55( نقشــه ســومار.
)ث( تغییر مكان و جابه جایی یگان های توپخانه دشمن به جلو.
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)ج( فعالیت هــای چریكــی تــوأم بــا پشــتیبانی و ثبــت تیــر توپخانــه روی مواضــع یگان هــای 
خــودی و محورهــای تدارکاتــی.

)چ( توجه خاص روی دیدگاه ها و محل دیده بانان دشمن در منطقه.
ــه  ــوند توج ــه وارد می ش ــه منطق ــدا ب ــه جدی ــمن ک ــای دش ــتعداد یگان ه ــت اس )ح( هوی

ــور. ــل عب ــق قاب ــگ و مناط ــر میان تن ــاص روی معب خ
)خ( دیدبانــی و شناســائی روی محــل دقیــق ســكوی پرتــاب موشــك های زمیــن بــه زمیــن 

و زمیــن بــه هــوا.
)د( پرواز هواپیماها و هلی کوپترهای دشمن در منطقه.

ــر  ــیم خاردار ـ حف ــن ـ س ــن می ــاد میادی ــورد ایج ــای مهندســی دشــمن در م )ذ( فعالیت ه
ــرق و همچنیــن بشــكه های موجــود کــه احتمــاالً از  ــال، خاکریزهــا- کابل هــای فشــار ب کان

مــواد منفجــره پــر شــده اســت.
)ر( سكوت های رادیویی دشمن با ذکر زمان شروع وخاتمه.

)ز( هرگونه قرائن و شواهد موجود مبنی بر به کار بردن سالح های ش.م.ر.
 )2( گــروه رزمــی مقــداد 135 مــوارد خواســته شــده ماننــد گــروه رزمــی عمــار 126 
)3( گــروه رزمــی میثــم 146 مــوارد خواســته شــده ماننــد گــروه رزمــی عمــار 126 و هــر نــوع 

حرکــت از طــرف نفت شــهر و پاســگاه پاســگاه مــرزی ســلمان کشــته و ســانواپا.
)4(  گروه رزمی انصار 158 موارد خواسته شده مانند گروه رزمی عمار 126

              ب- درخواست از قرارگاه های باالتر و یگان های همجوار 
                     )1( از نزاجا درخواست می شود به محض وصول اعالم فرمایند:

)الــف( آیــا دشــمن مبــادرت بــه آفنــد خواهنــد کــرد؟؟ اگــر ایــن چنیــن اســت کــی، کجــا، 
چطــور و بــا چــه اســتعدادی بــه خصــوص در محــور ســومار؟

ــای  ــی و شــهرها و آبادی ه ــه مناطــق عملیات ــی ب ــك هوای ــه ت ــادرت ب ــا دشــمن مب )ب( آی
ــی خواهــد کــرد؟ مســكونی و تأسیســات حیات

)پ( پشتیبانی نیروی هوایی دشمن از عملیات زمینی.
)ت( محل استقرار موشك های زمین به زمین و زمین به هوا.

)ث( تغییــر مــكان یــگان هــای عمــده دشــمن  بــه منظــور تقویــت یگان هــای در خــط در 
منطقــه عملیاتــی قــرارگاه ظفــر 1.

)ج( جابه جایی یگان های توپخانه دشمن در منطقه.
 )چ( حمل مهمات و سالح و تجهیزات در مناطق عقب برای یگان های مستقر در منطقه.

)ح( فعالیت های براندازی و واژگون سازی در عقب منطقه عملیاتی.
)خ( هرگونه شواهد و قرائن موجود بر به کار بردن سالح های ش.م.ر.

       4- جابه جایی پرسنل و اسناد و مدارک:
              الــف- زندانیــان جنگــی برابــر دســتورالعمل های صــادره پــس از بازجویــی مقدماتــی بالفاصلــه جهــت 

بازجویــی تكمیــل بــه عقــب تخلیــه گردنــد.
              ب- بــرای تخلیــه اســناد و مــدارك و تجهیــزات بــه دســت آمــده ضمــن این کــه برابر دســتورالعمل های 
صــادره عمــل می شــود بایــد توجــه داشــت کــه اســناد و مــدارك مهــم و تجهیــزات فنــی و پیچیــده را بــا 

ســریع ترین وســیله ممكــن  بــرای بهره بــرداری بــه رکــن 2 قــرارگاه ظفــر 1 ارســال دارنــد.
       5- نقشه ها و عکس های هوایی:

              الــف- نقشــه: برابــر روش جــاری آمــاد نقشــه، بــار مبنــای نقشــه هــر یــگان همــراه یــگان باشــد و 
در صــورت نیــاز بــا تعییــن اســم و شــماره بــرگ نقشــه و تعــداد موردنیــاز برابــر روش جــاری آمــاد نقشــه 
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درخواســت شــود.
              ب - با توجه به دستورالعمل های صادره در صورت نیاز گزارش کنید.

       6- حفاظت و اطالعات:
ــرای تخلیــه اســناد و مــدارك وجــود  ــی دشــمن چنانچــه زمــان ب ــه ناگهان ــف- در صــورت حمل               ال
داشــته باشــد بــا رعایــت اصــول تأمینــی آنهــا را تخلیــه نماییــد، در غیــر ایــن صــورت نســبت بــه انهــدام 

ــرداری نباشــد. ــل بهره ب ــدام شــود کــه قاب ــه نحــوی اق ــه ب آنهــا را در اولیــن فرصــت ممكن
ــن اســم-  ــه گفت ــد ب ــط مجازن ــه در صــورت دســتگیری فق ــوزش داده شــود ک ــه پرســنل آم               ب- ب
شــهرت- درجــه- شــماره خدمتــی خــود باشــند و از افشــای هرگونــه اطالعاتــی در مــورد یگان هــای خــودی 

قویــا خــودداری نماینــد.
              پ- مسئله استتار و اختفا در هر موقع و هر ساعت شبانه روز باید کاماًل رعایت شود.

              ت- حداکثر استفاده از عوامل طبیعی زمین بشود.
              ث- رعایت کامل حفاظت و گفتار و اسناد و مدارك بشود.

               ج- حداکثــر اســتفاده از رمــز وکــد بــه خصــوص امربــری ارســال پیام هــا معمــول گــردد.
              چ- حرکات خودرو و پرسنل به حداقل برسد.

ح- جابه جایــی و پشــتیبانی ها حتی المقــدور در شــب و بــا اســتفاده از چــراغ جنگــی و جاده هاییكــه 
خــارج از دیــد دشــمن اســت انجــام پذیرد.

خ- جلوگیــری از پخــش نــور و ایجــاد ســر وصــدا بــه خصــوص در شــب )بــه منظــور جلوگیــری از 
ــد(. ــع می باش ــف مواض کش

              د- اجرای طرح های تخریب ابتكاری به منظور کشف میادین مین در منطقه.
              ذ- انهدام اوراق زائد و غیرقابل استفاده و همچنین وسایل و مواد قابل اشتعال.

              ر- رعایت کامل اصول تأمینی مخابرات.
       7- متفرقه:

              الف-آخریــن وضعیــت گســترش دشــمن را بــا ضمیمــه گســترش نقطــه ای دشــمن تطبیــق دهیــد و 
روی نقشــه 1:50000 عمــل نماییــد تــا محــل دقیــق دشــمن کامــاًل روشــن گــردد.

              ب- بــا توجــه بــه ایــن کــه دشــمن حالــت پدافندی داشــته و اغلب راه هــا و معابر نفــوذی را مین گذاری 
ــع آنهــا مســتحكم نمــوده اســت توجــه خــاص بشــود و کلیــه مناطــق مین گــذاری  ــا ســایر موان کــرده و ب
ــا بتــوان آنهــا را خنثــی نمــود. ــا ذکــر مختصــات گــزارش ت  شــده دقیقــاً شناســائی و عالمــت گــذاری و ب

               پ-در گزارشــات از نــام گــذاری و بــا بــردن نقــاط نامشــخص روی نقشــه خــودداری گــردد، حتــی نقاط 
 مشــخص شــده و نام گــذاری شــده روی نقشــه را بــا مختصــات دقیــق و ذکــر نــام بــرگ نقشــه گــزارش کنید.

            ت- هــر نــوع گشــتی کــه اعــزام می گــردد پــس از مراجعــت بایســتی بــه وســیله رکــن 2 بازجویــی 
وکلیــه عملیاتــی کــه انجــام داده انــد روی نقشــه وضعیــت 1:50000 پیــاده و نتیجــه گــزارش شــود.

ــه  ــن زمین ــای در ای ــته و یگان ه ــراه داش ــد گاز را هم ــك های ض ــه ماس ــنل همیش ــه پرس             ث- کلی
ــردد. ــد گ ــد و تأکی ــگان بدهن ــه پرســنل ی ــوزش الزم را ب آم

             فرمانده قرارگاه عملیاتی تیپ55 هوابرد:             فرمانده تیپ محمد رسول اهلل )ص(:                         
  سرهنگ ستاد کریم عبادت                              برادر چراغی    
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ضمیمه )1( طرح آتش توپخانه به پیوست )پ(                                  نسخه       از     نسخه
طرح پشتیبانی آتش به دستور عملیاتی بیت الله الحرام                              قرارگاه ظفر1

مدرك: نقشه 1:50000 سومار ـ کانی شیخ ـ نفت شهر جنوبی                      )68100-51600(  
                                041400 مهرماه 1361

           ذ س 23

       1- سازمان رزمی:

ــوم( ــبار س ــبار دوم - آتش ــم - آتش ــبار یك ــه 105م م )آتش ــردان352 توپخان ــده گ ــف- فرمان                  ال
              ب- آتشبار چهارم گردان 383 و آتشبار سوم گردان 308 زیر امر گردان352

              پ- آتشبار سوم 386 توپخانه 203م م تقویت 352 توپخانه.
              ت- آتشبار سوم گردان399 توپخانه 130م م عمل کلی تقویت گردان352

              ث- 2 قبضه کاتیوشا عمل کلی قرارگاه ظفر.
       2-انواع مهمات:

              اعم از 105 و 130 و 122 و 203 در محدودیت می باشد.
       3- مهمات موجود: 

500گلوله 203م م کاتیوشا  5000گلوله                 105م م 
400گلوله 122م م کاتیوشا  360 گلوله                 130م م 

       4- هدف های سطحی 80% با ماسوره زمانی تیراندازی شود.
       5- هدف های ضد آتشبار به عهده توپخانه 130م م می باشد.

       6- ساعت )س( ساعت          خواهد بود.
       7- آتش تهیه به مدت 10 دقیقه بنا به دستور اجرا خواهد شد.

       8- نقطه آماد مهمات در مختصات )( خواهد بود.
       رسید اطالع دهید.

فرمانده تیپ55 هوابرد: سرهنگ ستاد کریم عبادت
       لف ها:

لیست آماج                لف الف  
کالك آماج               لف ب  

جدول تهیه آتش                لف پ  
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پیوست )ث( مخابرات مربوط به طرح عملیاتی بیت الله الحرام
مدرك نقشه 1:50000 غرب کشور                          نسخه 2 از 21 نسخه

2- طرح عملیاتی بیت 0001 الحرام                                  قرارگاه ظفر1
ساعت: به وقت رسمی کشور                                           سومار مختصات )68-51(

                                       کد اعالم وصول
                            تاریخ 61/7/6

                               ذ س 23
       ماده 1 وضعیت: 

              الف - نیروی دشمن:
)1( به پیوست )الف( اطالعات مراجعه شود.

ــه  ــرداری از مبادل ــت و بهره ب ــبكه و دریاف ــدن در ش ــن وارد ش ــت ضم ــادر اس ــمن ق )2( دش
ــال دارد. ــی ارس ــای جعل ــود پیامه ــع خ ــه نف ــا ب پیام ه

)3( دشــمن بــا اســتفاده از تســهیالت جنگ هــای الكترونیكــی قــادر اســت بــا پخــش پارازیــت، 
در شــبكه هــا ایجــاد  اختــالل نمایــد.

)4( بــا اســتفاده از پرســنل متخصــص و آشــنا بــه زبــان فارســی، دشــمن قــادر اســت پیامهــای 
رادیویــی را اســتراق ســمع نمایــد.

)5( دشــمن قــادر اســت بــا اعــزام عناصــر خرابــه کار در تأسیســات ارتباطــی یگان هــا اختــالل 
و تخریــب نمایــد.

              ب- نیروی خودی:
                     )1( به سازمان رزمی مراجعه شود.

                     )2( تسهیالت مخابراتی تجاری در منطقه محدود می باشد.
       ماده 2 مأموریت:

              اســتقرار، بهره بــرداری و نگهــداری سیســتمهای ارتباطــی بــه نحــوی کــه فرماندهــی ضمــن 
برخــورداری از تأمیــن مخابــرات تــا حدامــكان قــادر باشــد عمیلیــات و فعالیــت یگان هــای تابعــه وزیــر امــر 

ــد. ــرل نمای را کنت
       ماده 3 اجراء:

              الف - تدبیر عملیات:
                       چــون عملیــات آفنــدی اســت لــذا وســیله اصلــی ارتبــاط بیســیم و امــر بــر تعییــن می شــود و 

در صــورت لــزوم از کلیــه سیســتمهای ارتباطــی موجــود اســتفاده نماییــد.
              ب -گروه رزمی 126 عمار:

                      )1( ارتباط رادیوتلگرافی و رادیو تلفنی خود را برابر دستورات کار مخابرات ضمیمه بر قرار نمایید.
                     )2( بقیه ارتباطات طبق روش جاری.

              پ - گروه رزمی 135 مقداد:
                     )1( ارتباط رادیو تلگرافی و رادیو تلفنی خود را برابر دستورات کار مخابرات ضمیمه برقرار نمایید.
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                  )2( بقیه ارتباطات طبق روش جاری.
              ت - گروه رزمی میثم 146:

                     )1( ارتباط رادیو تلگرافی و رادیو تلفنی خود را برابر دستورات کار مخابرات ضمیمه برقرار نمایید.
                     )2( بقیه ارتباطات طبق روش جاری.

              ج - گردان حمزه از سپاه:
                     )1( ارتباط رادیو تلگرافی و رادیو تلفنی خود را برابر دستورات کار مخابرات ضمیمه برقرار نمایید.

                     )2( بقیه ارتباطات طبق روش جاری.
              چ - گردان حبیبب از سپاه:

ــد. ــرار نمایی ــه برق ــرات ضمیم ــتورات کار مخاب ــر دس ــود را براب ــی خ ــو تلفن ــاط رادی                       )1( ارتب
                     )2( بقیه ارتباطات طبق روش جاری.

              ح- گردان ابوذر از سپاه
                      )1( ارتبــاط مخابراتــی خــود را برابــر دســتورات کار مخابــرات ضمیمــه برقــرار نماییــد.

                     )2( بقیه ارتباطات طبق روش جاری.
              خ- گردان بالل از سپاه

ــد. ــرار نمایی ــه برق ــرات ضمیم ــتورات کار مخاب ــر دس ــود را براب ــی خ ــو تلفن ــاط رادی                       )1( ارتب
                     )2( بقیه ارتباطات طبق روش جاری.

              د- گردان سلمان از سپاه:
ــد. ــرار نمایی ــه برق ــرات ضمیم ــتورات کار مخاب ــر دس ــود را براب ــی خ ــو تلفن ــاط رادی                       )1( ارتب

                     )2( بقیه ارتباطات طبق روش جاری.
              ذ- گردان توپخانه 352:

ــد. ــرار نمایی ــه برق ــرات ضمیم ــتورات کار مخاب ــر دس ــود را براب ــی خ ــو تلفن ــاط رادی                       )1( ارتب

                       )2( بــا هماهنگــی یگان هــای توپخانــه در منطقــه شــبكه هدایــت آتــش مــورد لزوم را فعــال نمایید.
                  )3( بقیه ارتباطات طبق روش جاری.

              ر-گردان مهن:
ــد. ــرار نمایی ــه برق ــرات ضمیم ــتورات کار مخاب ــر دس ــود را براب ــی خ ــو تلفن ــاط رادی                       )1( ارتب

                     )2( بقیه ارتباطات طبق روش جاری.
              ز-گردان پدافند:

ــد. ــرار نمایی ــه برق ــرات ضمیم ــتورات کار مخاب ــر دس ــود را براب ــی خ ــو تلفن ــاط رادی  )1( ارتب
)2( شــبكه اعــالم خطــر را بــا امكانــات موجــود برقــرار نماییــد بطوریكــه کلیــه قبضــه هــای ضــد 

هوائــی بــه موقــع در جریــان وضعیــت باشــند.
                     )3( بقیه ارتباطات طبق روش جاری.

              ژ- گردان پشتیبانی:
                      )1( ارتباط رادیو تلگرافی و رادیو تلفنی خود را برابر دســتورات کار مخابرات ضمیمه برقرار نمایید.
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                     )2( بقیه ارتباطات طبق روش جاری 
              س - دستورات هماهنگی:

                     )1( رعایت سكوت رادیوئی الزامی است.
                      )2( برقراری هرگونه تماس رادیوئی منوط به اســتفاده از جدول نشــانی به طور دو طرفه می باشــد.

       ماده 4 - اداری لجستیکی:
              الف - به پیوست )ت( اداری مراجعه شود.

              ب - حق تقدم عبور در کلیه جاده ها با خودروهای امربری است.
       ماده 5 - فرماندهی و مخابرات:

              الف - مخابرات:
                     )1( دستورات کار مخابرات ضمیمه صادره از قرارگاه ظفر قابل اجراء است.

                     )2( دستورات ثابت صادره از قرارگاه ظفر 1 قابل اجراء می باشد.
              ب - فرماندهی:

                     )1( محل فرماندهی قرارگاه تاکتیكی ظفر 1 در حوالی سومار می باشد.
                     )2( محل مخابرات ظفر 1 در حوالی سومار می باشد.

                     )3( یگان ها پس از استقرار محل پاسگاه فرماندهی خود را گزارش نمایند.

                                                         فرماندهی قرارگاه عملیاتی ظفر 1 
                                                سرهنگ ستاد عبادت             برادر چراغی

معتبر است.
       ضمائم:

1برگ               1 - ماده 10 - 57 مصرف و فرکانس شبكه اف ام فرماندهی    
1برگ               2- ماده 10 - 57 مصرف و فرکانس شبكه لجستیك   
1برگ               3- ماده الف 33 کدهای عملیاتی      
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قرارگاه عملیاتی ظفر1 ماده الف 3 دستورات کار مخابرات کدهای عملیاتی ضمیمه ماده33
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اقدام انجام شدهشرح حوادثزمان وصول پیامردیف

10045
61/7/9 در ســاعت 0045 طــرح کربــال6 بــه نــام مســلم ابــن 

عقیــل بــا رمــز یــا ابوالفضــل العبــاس آغــاز گردیــد
به کلیه گیرندگان طرح 

ابالغ شد.

61/7/9 کلیه یگان ها با دشمن درگیر شدند.20130
دفتر روزنامه، ابالغ به 

سازمان ها

30530

ــوده  ــقوط نم ــه س ــکه ک ــی گیس ــام تلفن ــر پی 61/7/9 براب
نیروهــا در داخــل میــان تنــگ و کومــه ســنگ و دولــه شــریف 
ریــگ  پاســگاه های کهنــه  و  پایگاه هــا  بیشــتر  درگیرنــد. 
ــانواپا  ــمت س ــاع 402 در قس ــه ارتف ــوده از جمل ــقوط نم س
ــار وارد  ــودی فش ــای خ ــت و روی نیروه ــاد اس ــت زی مقاوم

می شــود.

تلفنی به ق م نزاجا )ر 
ـ 3(، ستاد نزاجا - مد 
عملیات گزارش شد.

40630

61/7/9 خــط قهــوه ای تأمیــن شــده ـ جنــاح چــپ تأمیــن 
شــده هــدف الــف تصــرف شــده ـ هــدف ب تصــرف شــده ـ 
در پاســگاه های دولــه شــریف ـ کومــه ســنگ درگیــری ادامــه 
دارد ـ پاتک هــای محلــی در میــان تنــگ ـ ســانواپا دفــع 

شــده اســت.

 =  =
=

51500

ـ  تنــگ  میــان  پیــام کتبــی درگیــری در  برابــر   61/7/9
ــغول  ــا مش ــه دارد. یگان ه ــدت ادام ــه ش ــته ب ــلمان کش س
تنــگ  میــان  پاســگاه  هســتند.  خــود  مواضــع  تحکیــم 

تصــرف گردیــد.

به نزاجا گزارش شده در 
گزارش نوبه ای عمل شد.

61700

ــان  ــتثنای می ــه اس ــذاری ب ــای واگ ــه هدف ه 61/7/9 کلی
تنــگ ـ پاســگاه کومــه ســنگ و دولــه شــریف بــه دســت 

ــت. ــاده اس ــودی افت ــای خ نیروه
ظفــر3 مشــغول تحکیــم مواضــع و دفــع پاتک هــای دشــمن 

. ست ا

 =  =
=

72400
ــر1 از  ــه ظف ــر1 و 2و 3 در منطق ــش در ظف ــادل آت 61/7/9 تب

شــدت بیشــتر برخــوردار اســت.
 =  =
=

جدول حوادث عملیات مسلم ابن عقیل
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80500
ــته  ــلمان کش ــودی در س ــای خ ــار روی نیروه 61/7/10 فش
ــه  ــریف و کوم ــه ش ــگاه های دول ــت پاس ــاد اس ــکه زی و گیس

ــد. ــن ش ــگ تأمی ــان تن ــرف و می ــنگ تص س

 =  =
=

90200

61/7/11 در منطقــه ظفــر ـ ارتفاعــات واروالیــن و قلمــی 
مبادلــه آتــش بــه شــدت ادامــه دارد و در منطقــه ظفــر2 و 
ــه آتــش  ــه ب ــر اســت و ســه منبــع نفــت نفت خان 3 آتــش کمت

ــد. ــیده ش کش

 =  =
=

  =  =
و ق غرب گزارش شد.

100900
61/7/11 تبــادل آتــش در منطقــه ظفــر در میــان تنــگ و 

ســلمان کشــته، آتــش شــدت بیشــتری دارد.
 =  =
=

111200
ــه  ــر2 و 3 و در منطق ــه ظف ــش در منطق ــادل آت 61/7/11 تب
ظفــر1 روبــه روی ســانواپا و قلمــی درگیــری بــه شــدت ادامــه 

دارد.

 =  =
=

121500

ــه ارتفــاع402 تــک نمــوده کــه توســط  61/7/11 دشــمن ب
گشــتی  اعــزام  اســت.  گردیــده  دفــع  اســالم  نیروهــای 
شناســائی و رزمــی بــه منطقــه جلــو یــگان و درگیــری بــا 
دشــمن 2 نفــر شــهید ـ 8 نفــر مجــروح شــده اســت. در 
ــود را در  ــای خ ــمن نیروه ــاعت 1040 روز 61/7/11 دش س
منطقــه ســانواپا متمرکــز و مبــادرت بــه پاتــک نمــوده کــه دفع 

ــت. ــده اس ش

 =  =
=

132200

61/7/11 ظفــر1 پاتک هــای دشــمن را بــه صــورت یگان هــای 
146-135-158 را کــه بــه رزم نزدیــک تبدیــل شــده بــود دفــع 
نمــوده و دو دســتگاه تانــک به غنیمــت گرفته شــده و در مناطق 
ظفــر2 و 3 مبادلــه آتــش ادامــه داشــته و 3 نفــر از دشــمن اســیر 

ــت. گردیده اس

 =  =
=

1461/7/12
پاتــک  دشــمن  توســط  مــداوم  طــور  بــه  ظفــر  قــرارگاه 
ــر آتــش شــدید مقاومــت  انجام شــده و رزمنــدگان اســالم زی

نموده انــد.

به نزاجا گزارش شده و ق 
ظفر گزارش شده

0001 تا 150600

61/7/12 ظفــر1 یگان هــای بــا دشــمن شــدیدًا درگیــر 
پاتک هــای  و  آتــش  مبادلــه  و  درگیــری  ظفــر2  بوده انــد 
دشــمن و دفــع آنهــا و عقب نشــینی دشــمن و وارد آمــدن 

خســارات و تلفــات و ضایعــات دشــمن

=         =        =
و ق م نزاجا غرب گزارش 

شد.
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16
61/7/12 تثبیــت مواضــع در ســلمان کشــته ـ میــان تنــگ 

ـ ســانواپا
به نزاجا و ق ظفر گزارش 

شده است.

172300

61/7/12 ارتفــاع ســلمان کشــته در دســت دشــمن ـ جنــاح 
راســت گــردان126 بــاز اســت. دشــمن روی ارتفــاع200 
همچنــان در دهانــه تنــگ مجاور گیســکه بــوده و جناح راســت 
ــت.  ــم اس ــط ک ــا در خ ــتعداد یگان ه ــت. اس ــاز اس ــد146 ب گ
بــا اجــرای آتــش نیروهــای خــودی یــک انبــار مهمــات دشــمن 
ــات آن  ــمن و مهم ــا دش ــه کاتیوش ــات ـ توپخان ــس مهم ـ کانک
منهــدم گردیــده اســت. تعــدادی از تانک هــای دشــمن منهدم 
ــت.  ــده اس ــیر ش ــمن اس ــادی از دش ــده زی ــت و ع ــده اس ش
هواپیماهــای دشــمن قــرارگاه ظفــر را بمبــاران نمــوده اســت 
در خاتمــه پاتــک دشــمن 4 دســتگاه تانــک ســوخته دشــمن و 
جنــازه 400 نفــر از دشــمن در منطقــه بجــا مانده اســت. ادامه 

تحکیــم هــدف و مبادلــه آتــش در منطقــه وجــود دارد.

به نزاجا مد عملیات 
گزارش شده است.

1861/7/13

 1800 ســاعت  از  ل81  یگان هــای  وضعیــت  آخریــن 
الــی2400 روز 61/7/12 تبــادل آتــش بــه طــور پراکنــده در 
سراســر جبهــه تــی1 و 2 و 3 و زخمــی شــدن یــک نفــر ســرباز 

از گــد808

در نوبه ای عمل شد.
به نزاجا - ق م گزارش 

گردید.

1961/7/13
آخریــن وضعیــت یگان هــای ل81 از ســاعت 0001 الــی 
ــی 1  ــه ت ــر جبه ــش در سراس ــادل آت 0600 روز 61/7/13 تب

و 2 و 3

در نوبه ای عمل شد.
به نزاجا و ق م گزارش 

گردید.

20=  =
آخریــن وضعیــت یگان هــای ل81 از ســاعت 0600 الــی 
ــای  ــر جبهه ه ــش در سراس ــادل آت 1200 روز 61/7/13 تب

ــت. ــته اس ــه داش ــی1 و 2 و 3 ادام ت
=         =        =

21=  =
آخریــن وضعیــت یگان هــای ل81 از ســاعت1800 الــی 
2400 تبــادل آتــش بــه طــور پراکنــده در سراســر جبهــه تــی 

1 و 2 و 3 ادامــه داشــته.

در گزارش نوبه ای عمل 
شد، به نزاجا گزارش 

گردیده است.

22=  =
برابــر گــزارش تــی2 ل81 تغییــر مــکان پاســگاه ف گــد290 
تانــک و 808 پیــاده در مورخــه 61/7/9 بــه مختصــات )78-

)63-81( )63
=         =        =

23=  =
آخریــن وضعیــت یگان هــای ظفــر تــا ســاعت 1200 روز 

7/13/ ظفــر1 و 2 و 3 تبــادل آتــش در سراســر جبهــه
=         =        =
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24=  =
ــا ســاعت 1800 در ســاعت  آخریــن وضعیــت یگان هــای ظفــر ت
1330 در قلعــه ویــس درگیــری بــه شــدت ادامــه داشــته اســت و در 

ظفرهــای 1 و 2 و 3 تبــادل آتــش ادامــه دارد.
=         =        =

25=  =
آخریــن وضعیــت یگان هــای تــی30 گــرگان از ســاعت 0800 
ــن  ــش بی ــادل آت ــی 0800 روز 61/7/13 تب روز 61/7/12 ال

نیروهــای خــودی و دشــمن در سراســر جبهــه
=         =        =

260010

61/7/14 آخریــن وضعیــت یگان هــای ظفــر گــد158 زیــر 
آتــش شــدید ظفــر2 تبــادل آتــش بــه طــور شــدید ـ ظفــر3 
ــادل  ــق تب ــایر مناط ــده و در س ــور پراکن ــه ط ــش ب ــادل آت تب

آتــش

=         =        =

270710
61/7/14 آخریــن وضعیــت یگان هــای ل81 در منطقــه 
تــی1 و 2 و 3 تبــادل آتــش و شــدت آن در میمــک بــوده 

اســت. از ســاعت 2000 الــی 0600 روز 61/7/14

در گزارش نوبه ای عمل 
شد به نزاجا گزارش 

گردیده است.

280610

و  ظفــر1  ظفــر:  یگان هــای  وضعیــت  آخریــن   61/7/14
ــر  ــمن درگی ــا دش ــت ب ــوده اس ــتی نم ــزام گش ــه اع ــدام ب 2 اق
شــده اند. دشــمن در ســانواپا عقب نشــینی کــرده، یگان هــای 
خــودی بــه خــاک مــرزی دشــمن رســیده اســت: 30 دســتگاه 
تانــک دشــمن منهــدم شــده و یــک دســتگاه تانــک، اوآز ـ 
درگیــری در میــان تنــگ شــدت ادامه دارد دشــمن تلفــات زیاد 
داده اســت. گــد تانــک دشــمن در ســاعت 0355 وارد منطقــه 
ظفــر1 شــده و پاتــک نمــوده اســت. پاتــک دشــمن از منطقــه 
گیســکه بــه طــرف میــان تنــگ در ســاعت 0430 ادامــه دارد. 
4 فرونــد هواپیمــای دشــمن در منطقــه ظاهــر شــده اقــدام بــه 

پرتــاب فلــر نمــوده اســت.

در گزارش نوبه عمل 
شد به نزاجا و یگان های 
مربوطه گزارش و ابالغ 
شده در نقشه وضعیت 

عمل شده است.

290810
ظفــر:  تابعــه  یگان هــای  وضعیــت  آخریــن   61/7/14
ظفــر1 گــد 158 زیــر آتــش شــدید دشــمن تبــادل آتــش در 

ــادی ــت ع ــر3 وضعی ــر2 ـ ظف ــه ظف منطق

در گزارش نوبه ای عمل 
شد.
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30

2000

7/14/ الی 
61/7/15

=  =

=  =

=  =

=  =

1. اعــزام گشــتی توســط ظفــر1 در مختصــات 42300 ـ 
53200 و درگیــر شــدن بــا دشــمن و بــه هالکــت رســانیدن 

ــه پایــگاه. تعــدادی از آنهــا و ســالم برگشــتن آنهــا ب
2. اجــرای آتــش توپخانــه توســط ظفــر1 بــه پــارک موتــوری 
آوردن  وارد  و   52800-39300 مختصــات  در  دشــمن 

ــمن ــه دش ــی ب تلفات
3. تحکیــم مواضــع پدافنــدی و مبادلــه آتــش بــه شــدت در 

طــول دوره در منطقــه ظفــر2 و 3
4. درگیــری پرســنل گــد811 تــی1 ل81 در ســاعت 0630 
ــاعت 1330 و  ــا س ــه آن ت ــمن و ادام ــا دش روز 61/7/14 ب
ــت  ــه هالک ــمن و ب ــای دش ــر از نیروه ــه نف ــدن س ــیر ش اس
رســیدن 10 نفــر از آنــان بــه دســت نیروهــای خــودی و 

ــینی ــه عقب نش ــا ب ــودن آنه ــور نم مجب
5. زخمــی شــدن دو نفــر ســرباز از تــی1 در ارتفــاع362 
زالــوآب و دو نفــر بســیجی در مهــران بــه علــت ترکــش تــوپ 

ــخ 61/7/15 ــمن در تاری دش
6. وارد آوردن خســاراتی بــه دشــمن روی مواضــع دشــمن در 
ســمت چــپ میمــک و نــی خــزر و شــینو و حوالــی پاســگاه 

انیــزی توســط آتشــبارهای 105-155-203م م
7. تبــادل آتــش در سراســر منطقــه بیــن نیروهــای خــودی و 

دشــمن در منطقــه تــی30 گــرگان

به نزاجا مد عملیات 
گزارش شد.

=         =        =

=         =        =

=         =        =
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3161/7/15

ظفــر1 جمعــًا 13 دســتگاه تانــک دشــمن توســط آتــش 
ــدم  ــط منه ــای در خ ــری و یگان ه ــر کب ــه ـ هلی کوپت توپخان
گردیــده اســت در منطقــه ظفــر3 و 2 مبادلــه آتــش بــه طــور 

پراکنــده ادامــه داشــته اســت.
ــک ـ  ــت میم ــق راس ــر روی مناط ــه ب ــش توپخان ــرای آت اج
ــه  ــم ب ــگاه قالل ــه، پای ــت هالل ــزر دش ــی خ ــرخ ـ ن ــه س چل
ــه  ــق قلع ــه 340 و 386 روی مناط ــای توپخان ــیله گده وس
ــاد،  ــان، احمدآب ــاالران ـ پرویزخ ــد س ــز ـ مجی ــزی ـ برارعزی ب
ــک و  ــاده و تان ــع پی ــه مواض ــیدن ب ــیب رس ــاد و آس کریم آب
ــه 61/7/15 ــمن در مورخ ــی دش ــاده تدارکات ــه و ج توپخان
توســط گروهــان مهنــدس تعــدادی 300 عــدد از مین هــای 
ــاب  ــرپل ذه ــه س ــمن در منطق ــت دش ــک راک ــه ای و ی خوش
ــرباز از  ــر س ــدن 5 نف ــروح ش ــت. مج ــده اس ــب گردی تخری
گــد123 و ســه نفــر از افــراد بســیج در منطقــه مهــران بــر اثــر 
ــه تــوپ و خمپــاره دشــمن در منطقــه زالــوآب. ترکــش گلول

در منطقــه تــی30 گــرگان در گشــتی شناســائی از گــد802 
اعــزام شــده و بــه میــدان میــن غیراســتاندارد دشــمن 
برخــورد نمــوده در نتیجــه 2 نفــر بــرادر پاســدار و یــک نفــر 
ســرباز شــهید شــده کــه دو نفــر پاســدار مجــروح گردیــده.

به نزاجا و یگان های زیر 
امر ابالغ و گزارش گردیده 

=         =        =
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32
7/16/ الی 
61/7/17

ــر1  ــای ظف ــن یگان ه ــرار گرفت ــه ق ــدید توپخان ــش ش ــر آت زی
ــکا  ــیله مالیوت ــه وس ــمن ب ــک دش ــتگاه تان ــدام 2 دس و انه
ــدام دو  ــدار و انه ــرادران پاس ــک ب ــکار تان ــروه ش ــط گ توس
انبــار مهمــات دشــمن در میــان تنــگ و همچنیــن مختصات 
نیروهــای  توپخانــه  آتــش  وســیله  بــه   48200-33000
خــودی و تبــادل آتــش در منطقــه ظفــر2 ـ انهدام یــک قبضه 
کاتیوشــا دشــمن و بــه هالکــت رســیدن 20 نفــر از مــزدوران 
بعثــی عــراق بــه وســیله اجــرای آتــش رزمنــدگان اســالم در 
منطقــه ظفــر3 در منطقــه ل81 توســط آتشــبارهای 105-
155-130-203-175 و کاتیوشــا اجــرای آتــش گردیــده و 
چندیــن ســنگر گروهــی و تعــدادی از نفــرات دشــمن کشــته 
ــن 9  ــم مه ــان یک ــط گروه ــًا توس ــده اند. ضمن ــی ش و زخم
گلولــه از انــواع مختلــف در شــهر قــره بــالغ و واقــع در تــی3 
کشــف و خنثــی شــده اســت و در اثــر آتــش توپخانــه دشــمن 
یــک نفــر درجــه دار و یــک نفــر ســرباز از گــد808 مجــروح 

گردیــده اســت.

به نزاجا عملیات و 
یگان های زیر امر ابالغ و 

گزارش شده است.

33
7/17/ الی 
61/7/18

در منطقــه ظفــر1 و 2 و 3 مبادلــه آتــش بــه شــدت ادامــه داشــته 
ــای  ــن نیروه ــش بی ــه آت ــن مبادل ــه ل81 ضم ــت. در منطق اس
اســالم و دشــمن یــک انبــار مهمــات دشــمن و تعــدادی از نفرات 
ــادل  متجــاوز کشــته و زخمــی شــده اند. در منطقــه تــی30 تب

آتــش ادامــه داشــته اســت.

=         =        =

34
7/18/ الی 
61/7/19

ــدت  ــه ش ــش ب ــادل آت ــگ تب ــان تن ــر1 در می ــه ظف در منطق
ــده از  ــدم ش ــمن منه ــودر دش ــتگاه ل ــته. 2 دس ــه داش ادام

جابجایــی 40 دســتگاه تانــک جلوگیــری شــده اســت. 
و زخمــی گردیــده در  افــراد دشــمن کشــته  از  تعــدادی 
ــته و در  ــه داش ــش ادام ــادل آت ــر 2 و 3 و ل81 تب ــه ظف منطق
منطقــه مهــران از شــدت بیشــتری برخــوردار بــوده. 2 انبــار 
ــه  ــدم در منطق ــمن منه ــوپ75 م م دش ــه ت ــات و 2 قبض مهم
تــی30 تبــادل آتــش وجــود داشــته و 1 نفــر ســرباز از گــد806 

زخمــی گردیده انــد.

=         =        =
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352400

61/7/19 آخریــن وضعیــت یگان هــای ظفــر در ســاعت 
پاتــک دشــمن در منطقــه گــروه رزمــی میثــم و   2300
گــد 146 شــروع گردیــده اســت و تــا ســاعت 0600 روز 
61/7/20 چندیــن بــار مبــادرت بــه پاتــک نمــوده کــه 
ضمــن دفــع آنهــا تعــدادی از افــراد دشــمن کشــته و زخمــی 
ــت. ــوده اس ــینی نم ــمن عقب نش ــد و دش ــیر گردیده ان و اس

به نزاجا مد عملیات و 
اطالعات ـ ق م نزاجا 
غرب، سپاه پاسداران 

نجف گزارش شده است.

360930
61/7/20 ادامــه درگیــری در منطقــه گــد146 ظفــر1 و 

گــد126 عمــار )گیســکه(
به نزاجا مد عملیات و 
سپاه نجف گزارش شد

371000

ــاعت 0950 روز 61/7/20  ــمن در س ــک دش 61/7/20 پات
تبــادل آتــش در منطقــه در ایــن عملیــات بیــش از 500 نفــر از 
دشــمن کشــته و زخمــی و 65 نفــر اســیر گردیــده اســت کــه 

بــه قــرارگاه ظفــر تخلیــه گردیــده اســت.

به نزاجا مد عملیات و ق 
م نزاجا غرب و سپاه نجف 

گزارش شده.

38
61/7/20

1200

در منطقــه ظفــر 2 و 3 تبــادل آتــش در منطقــه ل81 تبــادل 
ــرباز  ــر س ــک نف ــدن ی ــروح ش ــران مج ــک و مه ــش در میم آت
ــد195  ــرباز از گ ــر س ــک نف ــر گ2 و ی ــک نف ــد818 و ی از گ
مجــروح و یــک نفــر ســرباز از گــد808 شــهید گردیــده اســت 
در منطقــه تــی30 گــرگان تبــادل آتــش وجــود داشــته اســت.

=         =        =

39
61/7/21

1200

61/7/21 آخریــن وضعیــت یگان هــای ظفــر در منطقــه 
ظفــر گــد146 و میثــم زیــر آتــش شــدید و بقیــه نقــاط ظفــر1 
تبــادل آتــش ظفــر3 تبــادل آتــش شــدید گرفتــه و در منطقــه 
گــد مهــدی از شــدت بیشــتری برخــوردار بــوده اســت. 

ظفــر3 وضعیــت عــادی

=         =        =

 40
آخریــن وضعیــت ل81 از ســاعت 1600 الــی 1200 در 
سراســر منطقــه ل81 تبــادل آتــش بــه طــور پراکنــده ادامــه 

ــت. ــته اس داش

به نزاجا مد عملیات و ق 
م نزاجا غرب و سپاه نجف 

گزارش شده.

411800
آخریــن وضعیــت ل81 از ســاعت 1200 الــی 1800 در 
سراســر منطقــه ل81 تبــادل آتــش بــه طــور پراکنــده ادامــه 

ــت. ــته اس داش
=         =        =
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421830

وضعیــت ق ظفــر از ســاعت 1200 الــی 1800 ظفــر1 و 
گــد146  و جلــو میــان تنــگ زیــر آتــش شــدید بقیــه یگان هــا   
ــاالت  ــل و انتق ــر3 نق ــش ظف ــادل آت ــر2 تب ــش ظف ــادل آت تب
ــا ســالح های  دشــمن در مقابــل کلــه شــولن و تبــادل آتــش ب

ــنگین. ــبک و س س

=         =        =

432400
آخریــن وضعیــت ل81 از ســاعت 1800 الــی 2400 تبــادل 
آتــش در سراســر جبهــه تــی 1 و 2 و 3 مجــروح شــدن 4 نفــر 

گروهبــان2 و 2 نفــر شــهید از گد811
در نوبه ای عمل شد.

44
61/7/22

1200 
وضعیــت تــی1 و 2 و 3 تبــادل آتــش بــه طــور پراکنــده ادامــه 

دارد.
=         =        =

451200
الــی 1200 ظفــر1 و 2 و 3  از 0600  وضعیــت ق ظفــر 

وضعیــت عــادی
=         =        =

46
61/7/23

0900
ــر  ــر ام ــخ زی ــارج و از تاری ــپ30 خ ــر تی ــر ام ــردان805 زی گ

تــی55 هوابــرد شــیراز قــرار گرفــت.
به نزاجا گزارش شد در 
گزارش نوبه ای عمل شد

471230
وضعیــت ق ظفــر از ســاعت 0600 الــی 1200 در تمــام 
جبهه هــا ادامــه داشــته و در گــد 812 شــدت بیشــتری 

ــت. ــوده اس ب
=         =        =

481300
وضعیــت ل81 تبــادل آتــش بــه طــور پراکنــده در تمــام 

ادامــه داشــته اســت. جبهه هــا 
به نزاجا گزارش شد در 
گزارش نوبه ای عمل شد

491305
تــی30 گــرگان تبــادل آتــش بــه طــور پراکنــده در تمــام 

ادامــه داشــته اســت. جبهه هــا 
به نزاجا گزارش شد در 
گزارش نوبه ای عمل شد

501815
ــر  ــده در سراس ــور پراکن ــه ط ــش ب ــادل آت ــت ل81 تب وضعی

ــه. جبه
=         =        =

51
61/7/24

2400
وضعیــت ق ظفــر از ســاعت 1800 الــی 2400 ظفــر 1 و 2 

تبــادل آتــش ظفــر2 عــادی
=         =        =

520600
وضعیــت ق ظفــر از ســاعت 0001 الــی 0600 تبــادل آتــش 

در منطقــه ظفــر شــدت آن در منطقــه ظفــر1
=         =        =

530600
وضعیــت ل81 زهـــ از ســاعت 0001 الــی 0600 تــی1 و 2 

و 3 تبــادل آتــش
=         =        =

541200
وضعیــت ل81 زهـــ از ســاعت 0600 الــی 1200 تــی 1 و 2و 

3 تبــادل آتــش
=         =        =
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55
61/7/25

0600
وضعیــت تــی30 گــرگان تبــادل آتــش بیــن نیروهــای خودی 

و دشــمن در سراســر منطقــه تیــپ ادامــه دارد.
=         =        =

561500

ــه دارد و  ــده ادام ــور پراکن ــه ط ــش ب ــه آت ــت ل81 مبادل وضعی
ــد195 در  ــرباز از گ ــر س ــک نف ــًا ی ــک ضمن ــدت آن در میم ش
تپــه مهــدی میمــک بــر اثــر ترکــش خمپــاره دشــمن مجــروح 

ــد. گردی

=         =        =

=        =         =وضعیت ل81 مبادله آتش به طور پراکنده ادامه دارد.571800
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بسمه تعالی
خیلی محرمانه

از: فرمانده ظفر                                   آنی                        4 ض 201/28       
به: ستاد عملیاتی نجف                                                                 61/6/27

آگهی: قرارگاه مقدم نزاجا لشكر 81 زرهی
]مختصات قرارگاه ظفر[   

بازگشت به امریه  467-3-28-201-61/6/26 کتبی
      قرارگاه ظفر در ساعت 19:00 روز 61/6/27 در مختصات ]54-72[ نقشه داروان مستقر و مشغول کار گردید.
                                                     فرمانده قرارگاه ظفر -  سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی  

*** 
                                                              خیلی محرمانه

از: لشكر 81 زرهی )مقدم(                                                                            201-28-2-81-241 
به: تیپ 1و2و3 و توپخانه لشكر - پشتیبانی لشكر - پدافند باختران                                          61/6/31                     

آگهی: فرمانده قرارگاه ظفر
]پدافند غیر عامل[

      بــه منظــور تقلیــل تلفــات و ضایعــات حاصلــه از بمباران هــای هوایــی دشــمن دســتور فرماییــد کلیــه اقدامــات الزم 
در مــورد تفرقــه واســتتار پرســنل و وســایل بــه عمــل آورده و بــا جلوگیــری از ترددهــای زیــاد در مســتحكم نمــودن 
مواضــع و پناهگاه هــا تســریع بــه عمــل آورده و فرماندهــان و رؤســا ارکان بــا نظــارت مســتمر نقــاط ضعــف را مرتفــع 

و از تكــرار این گونــه حــوادث بــا اجــرای پدافنــد غیــر عامــل جلوگیــری بــه عمــل آورنــد.
                                                            قرارگاه لشكر 81 زرهی -  سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی  

***
بسمه تعالی

 خیلی محرمانه
از: قرارگاه عملیات نجف                     آنی                                   2-9-28-201-ن                                                                                                   

به: قرارگاه عملیات ظفر 3-1                                                          61/6/31  
]حمله احتمالی دشمن[                          

آگهی به: تیپ30 گرگان
      1- برابــر امریــه نزاجــا اخبــار واصلــه حاکیســت کــه فعالیــت شناســائی هوایــی دشــمن و هلی کوپتــر و حــرکات 
زمینــی متجــاوز در منطقــه بویــژه در منطقــه جنــوب در پانــزده روز اخیــر افزایــش یافتــه و در وضعیــت زمینــی منطقــه 

عملیاتــی تغییــری حاصــل نشــده اســت.
   2- به نظر می رسد موارد فوق احتماالً نشانه ای از حمالت زمینی دشمن می باشد.

   3- لذا با توجه به توانایی های متجاوز دستور فرمایید:
      الف- پیش بینی های الزم جهت مقابله با حمله احتمالی متجاوز معمول گردد.

      ب- هرگونــه فعالیت هــای هوایــی و زمینــی دشــمن مــورد توجــه قــرار گرفتــه و ضمــن انجــام اقــدام الزم در جهــت 
پدافنــد عامــل و غیــر عامــل موضــوع در طرح هــای دفاعــی منظــور گــردد.

      پ- هرگونه فعالیت های زمینی و هوایی جهت بهره برداری به مبادی زیربط و عملیات اعالم گردد.
                                                                                                        قرارگاه نجف

***
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خیلی محرمانه
از: قرارگاه ظفر رکن 1                         آنی                    38-28-201-ظ-3

به: فرمانده قرارگاه نجف رکن 2                                          61/7/2
]پوشش هوایی[

مقرر فرمایید نسبت به برقراری پوشش هوایی منطقه سومار اقدام و نتیجه ابالغ فرمایید.
گیرنده کتبی - رکن 3 سپاه.                

     فرمانده قرارگاه ظفر 
سرهنگ سهرابی                                   برادر همت                                                               

***
بسمه تعالی

خیلی محرمانه
از: قرارگاه عملیات ظفر رکن 1                                                           89-28-201-ظ-3 

به: فرمانده ظفر 1و2                                                                    61/7/6
]احضار فرماندهان[ 

      دســتور فرماییــد فرماندهــان تیپ هــای ســپاه پاســداران و فرماندهــان گردان هــای ارتــش رأس ســاعت 1000 روز 
61/7/7  در قــرارگاه ظفــر حضــور بهــم رســانند.

                      فرمانده قرارگاه عملیات ظفر
 سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی               برادر همت

                                        از طرف ر 3 ق ظفر - سرهنگ ستاد شهاب 
گیرنده - رکن 3 سپاه جهت آگاهی و اقدام

***
از: قرارگاه نجف رکن 3                       به کلی سری                                   61/7/7

به: قرارگاه ظفر رکن 3
]ساعت )س( روز )ر([  

      1-  اجرای طرح کربالی 6 ساعت 2400 روز 61/7/8 می باشد.

      2- طرح مزبور به نام عملیات مسلم ابن عقیل نام گذاری گردید.
      3- عملیات با ابالغ کلمه رمز یا ابوالفضل العباس آغاز خواهد شد.

جانشین فرمانده نزاجا سرهنگ جمالی       مسئول سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
                                                      قرارگاه نجف محمد علی جعفری

***
از: قرارگاه ظفر رکن 2                   به کلی سری            101-28-201-ظ-3
به: گیرندگان مراجعه شود                                                     61/7/7

موضوع: طرح پیرو عملیاتی کربال 6 به اعالم وصول ف ب 1 
      1- اجرای طرح کربال 6 به اعالم وصول ف پ 1 ساعت 2300 مورخه 61/7/8 می باشد.

      2- طرح مذبور به نام عملیات مسلم ابن عقیل نام گذاری گردید.
      3- عملیات با ابالغ کلمه رمز یا ابوالفضل العباس آغاز خواهد شد.

                                                             فرمانده لشكر نصر سپاه- برادر همت
                                                          فرمانده لشكر81 - سرهنگ ستاد سهرابی

گیرندگان: فرمانده ظفر 1و2و3 فرمانده توپخانه ظفر جهت اقدام الزم برابر متن فوق
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بسمه تعالی
 از: قرارگاه عملیات نجف           خیلی محرمانه                   5-02-207-3-ل
به: قرارگاه ظفر                                                                                        61/7/7 

آگهی به:
]افسران مخابرات[

  بازگشت به شماره 88-28-201-ظ-61/7/7-3
      1- سرهنگ عطاریان برابر امریه نزاجا افسر مخابرات قرارگاه نجف تعیین گردیده است.
       2- سرگرد الله پرور به عنوان افسر مخابرات قرارگاه ظفر تعیین و انجام وظیفه می نماید.

حمیــدی  علیرضــا  ســروان  ظفــر  منطقــه  بــه   404 گــروه  از  اعزامــی  یگان هــای  کلیــه  سرپرســت   -3    
شــده  واگــذار  بــرده  نــام  عهــده  بــه  فرماندهــی  و  پرســنلی  و  ارتباطــی  مســئولیت های  کلیــه  و  تعییــن 
گیــرد. انجــام  توانایــی  حــد  در  ارتباطــی  نیازمنــدی  ظفــر  مخابــرات  افســر  هماهنگــی  بــا  کــه   اســت 

                                                                                                 قرارگاه نجف
***

از: قرارگاه ظفر )رکن 3 عملیات(                                                            28-201-ظ-3 
به: فرمانده قرارگاه ظفر                                                                                            61/7/1097

]تغییرات گسترش دشمن[
به استحضار می رساند:

      برابــر نامه هــای شــماره 170/8/12-501-61/7/7 و 501/170/8/14-61/7/7 رکــن 2 ظفــر از تاریــخ 61/7/3 )تاریخ 
صــدور طــرح عملیاتــی کربــال 6( تــا تاریــخ 61/7/7 تغییــرات زیــر در گســترش یگان هــای دشــمن حاصل گردیده اســت 
 مقــرر فرماییــد بــا توجــه بــه بنــد پ فرضیــات طــرح آن قــرارگاه اوامــر عالــی را در ایــن مــورد امــر بــه ابــالغ فرماینــد.

      1- تیپ 43 زرهی لشكر 9 زرهی در خانقین.
      2- تیپ 35 زرهی لشكر 9 در جلوال.
      3- تیپ 37 لشكر 12 زرهی در بدره.

      4- تیپ 18 پیاده در خانقین.
      5- تیپ های 50 زرهی و 46 مكانیزه به منطقه غرب تغییر مكان نموده اند.

                         فرمانده قرارگاه عملیات ظفر
 سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی                             برادر همت

 گیرنده رکن 3 سپاه
***

بسمه تعالی
از: قرارگاه ظفر                       خیلی محرمانه                                 119-28-201-ظ                                 

به: قرارگاه ظفر                                   آنی                                              61/7/8 
]تعویض نیروها [

      نیروهــای مســتقر در بنــد پیــر علــی تعویــض نشــده و هنــوز مناطــق پدافنــدی در ظفــر 2را اشــغال نكرده انــد و 
منطقــه بــاز اســت و خــط پدافنــدی هنــوز آمــاده پدافنــد نشــده اســت. مراتــب اســتحضاراً بــه عــرض می رســد.

                     سرگرد افشین
***
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از: رده مقدم لشكر 81 زرهی               خیلی محرمانه                          21-28-2-90-184
به: گروه 11 توپخانه                              فوری                                        61/7/8          

آگهی به: رده مقدم تیپ 3 قرارگاه ظفر 
] سرهنگ 2 ویدافر [

      دســتور فرماییــد ســرهنگ 2 ویدافــر مســئولیت گــروه را بــه معــاون واگــذار و ســریعا بــه ســومار حرکــت و خــود را 
بــه قــرارگاه ظفــر معرفــی تــا بــه جــای ســرهنگ جمشــید پور کــه مریــض می باشــد انجــام وظیفــه نماینــد.
                                                                                           رده مقدم لشكر 81 زرهی

***
از: قرارگاه ظفر                                      خیلی محرمانه                            122-28-201-ظ-3

به: قرارگاه نجف                                                                                                 61/7/9
آگهی به: لشكر 81 زرهی رکن 3

]ساعت س روز ر[
      1- در اجرای اوامر صادره ساعت س از ساعت 2400 روز 61/7/8 به 0100 مورخه 61/7/9 تبدیل گردید.

      2- تك در ساعت 0100 مورخه 61/7/9 آغاز گردید.
                 برادر همت                                سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی

                                       از طرف حمیدی نیا
                                                                                          ***

بسمه تعالی
از: قرارگاه ظفر رکن 3 عملیاتی                                                     123-28-201-ظ-3     

به: فرمانده قرارگاه نجف رکن 3                                                                        0820      61/7/9        
موضوع: فرمانده لشکر 81 زرهی

1- تك در ساعت 0100 روز 61/7/9 آغاز گردید.
2- در ساعت های اولیه تك ظفرهای 2و3 مناطق مربوط را اشغال نمودند.

3- ظفــر 1 بــا موفقیــت تــك خــود را ادامــه داده و تــا ســاعت 0600 هدف هــای واگــذاری را بجز کومه ســنگ و دوله 
 شــریف اشــغال گردید و درگیری داخل میان تنگ ادامه دارد و وضعیت ســلمان کشــته کاماًل مشــخص نشــده اســت.

4- توسعه وضعیت توسط ظفرها ادامه دارد و درگیری به شدت در سرتاسر جبهه ادامه دارد.
5- تعــداد زیــادی از نیروهــای دشــمن تــا کنــون بــه هالکــت رســیده و تعــدادی نیــز بــه اســارت در آمده انــد کــه 

در حــال تخلیــه بــه عقــب می باشــند.
6- پاتك دشمن به ارتفاع 402 روی ارتفاعات کهنه ریگ سرکوب گردید.

7- پاتك گردان تانك دشمن در میان تنگ متوقف گردیده است.
8- یك گردان از احتیاط ظفر 1 در ارتفاعات سانواپا و سلمان کشته به کار رفته است.

9- احتمال پاتك دشمن در منطقه سانواپا و سلمان کشته متصور می باشد.
10- ســه فرونــد هلی کوپتــر کبــری بــه منظــور پشــتیبانی نزدیــك و یــك فرونــد هلی کوپتــر 214 بــه منظــور اســلینك 

مهمــات رأس ســاعت 0610 روز 61/7/9 بــه منطقــه ظفــر 1 اعــزام گردیــد. 
گردیــد.  منهــدم  تویوتــا  دســتگاه  یــك  ظفــر،  قــرارگاه  بــه  دشــمن  تــوپ  گلولــه  اصابــت  در   -11 

12 - ادامه وضعیت متعاقبا به عرض خواهد رسید.
   فرمانده لشكر نصر سپاه پاسداران برادر - همت        فرمانده لشكر81 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی   

 گیرندگان کتبی: رکن 3 لشكر نصر سپاه جهت آگاهی - رکن 2 قرارگاه ظفر جهت آگاهی
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بسمه تعالی
فرمانده ظفر 1و2و3                         124-28-201-ظ-3

   ]پاتک دشمن[                                                    0900        61/7/9      
ضمن تبریك پیروزی رزمندگان اسالم بر قوای کفر دستور فرمایید.

      1- نسبت به تحكیم هدف و پاك سازی منطقه اشغالی سریعا ادامه دهند.
      2- آمادگی مقابله با پاتك های دشمن را داشته باشید.

       3- با اشــغال مواضع مناســب  با دید و تیر عالی و ایجاد میادین مین نفوذ دشــمن را به مناطق اشــغالی ســد نمایند.
      4- آخرین وضعیت خود را گزارش نمایید.

سرهنگ ستاد اسماعیل  سهرابی                                       برادر ابراهیم همت        
               رکن 3 قرارگاه ظفر سرهنگ 2 شمس نیا                              از طرف حمیدی نیا

گیرنده: رکن 3 لشكر نصر سپاه
*** 

فرمانده ظفر 1و2و3                                                          125-28-201-ظ-3   
]رعایت اصول تامینی[                                                                                                   61/7/9  

پیرو شماره 124-28-201-ظ-61/7/9-3     
ــا اجــرای آتــش ســنگین مواضــع  ــه این کــه دشــمن بعــد از اطمینــان از دســت دادن مواضــع خــود ب ــا توجــه ب     ب

ــد: ــرار می دهــد دســتور فرمایی ــش ق ــر آت اشــغال شــده را زی
      1- سریعا با ایجاد سنگرهای مستحكم رعایت کلیه اصول تأمینی را بنمایند.

      2- سالح های ضدتانك وتانك ها را در مناسب ترین موضع در مناطق اشغالی مستقر نمایید.
   سرهنگ ستاد سهرابی                                            برادر همت      

    رئیس رکن 3 قرارگاه سرهنگ2 شمس نیا                     از طرف حمیدی نیا      
گیرنده: رئیس رکن 3 لشكر نصر سپاه

*** 
بسمه تعالی

فرمانده قرارگاه نجف - 3                   خیلی محرمانه        126-28-201-ظ-3 
لشكر 81 زرهی - رکن 3                        آنی                               61/7/9

]آخرین وضعیت[ 
      1- درگیری در میان تنگ سلمان کشته به شدت ادامه دارد.

      2- یگان ها مشغول تحكیم مواضع خود هستند.
      3- پاسگاه میان تنگ تصرف گردید.

            سرهنگ ستاد سهرابی                                               برادر همت
            رئیس رکن 3 قرارگاه سرهنگ 2 شمس نیا                       از طرف حمیدی نیا

گیرنده: رئیس رکن 3 لشكر نصر سپاه       رئیس رکن 2  قرارگاه ظفر   
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فرمانده توپخانه لشكری                                            127-28-201-ظ-3 
فرمانده ظفر 1و2و3                                                                   61/7/9      

]اجرای آتش[                                                        
      برابــر گزارشــات رســیده خودروهــای دشــمن آزادانــه در منطقــه رفــت و آمــد نمــوده و هیچ گونــه آتشــی روی آنهــا 
اجــرا نمی شــود. دســتور فرماییــد بــه دیدبانــان ابــالغ گــردد کــه هرگونــه نقــل و انتقــال دشــمن را زیــر نظــر داشــته 

و از رفــت و آمدهــای آن جلوگیــری نماینــد.
                سرهنگ ستاد سهرابی                                          برادر همت   

                              رئیس رکن 3 قرارگاه سرهنگ 2 شمس نیا              
گیرنده: رئیس رکن 3 لشكر نصر سپاه       

***
از: توپخانه لشكر 81 زرهی

به: فرمانده ظفر 1و2و3
]گزارش وضعیت[ 

ــرا  ــد زی ــه وســیله رمــز ارســال دارن       دســتور فرماییــد گــزارش وضعیــت خــود را هــر دو ســاعت یــك مرتبــه و ب
ــد. ــری کمــك می نماین ــرارگاه را در در تصمیم گی ــن ق ــی  داشــته و ای ــه حیات ــا جنب ــه وســیله یگان ه ــام ب ارســال پی

سرهنگ ستاد سهرابی                                                                برادر همت                  
رئیس رکن 3 قرارگاه - سرهنگ 2 شمس نیا              

گیرنده: رئیس رکن 3 لشكر نصر سپاه       
*** 

از:توپخانه لشكر 81 زرهی                                                  129-28-201-ظ-3
به: فرمانده ظفر 1و2و3                                                                       61/7/9

]گزارش های نوبه ای[ 
ــا  ــه ب ــه و روزان ــد تهی ــاعت 1200 روز بع ــا س ــر روز ت ــاعت 1200 ه ــود را از س ــه ای خ ــات نوب ــا گزارش       یگان ه

ــد. ــل دارن ــر ارس ــرارگاه ظف ــه ق ــیله ب ــریع ترین وس س
       سرهنگ ستاد سهرابی                                              برادر همت  

                     رئیس رکن 3 قرارگاه سرهنگ 2 شمس نیا              
***

از: ظفر 1/-ر3                                                                                  5/201/156
به: ظفر / 3                                                                              1110    61/7/9

]پاتک دشمن[
دشمن روبروی هدف الف3 )همان ارتفاع 4.2( شروع به پاتك نموده است.

      در ردیــف 68 دفتــر روزنامــه ثبــت شــده هماهنگــی گردیــد بــا امكانــات موجــود وســالح های ضدتانــك و توپخانــه 
203م م پاتــك دفــع و منهــدم شــوند.
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از: ظفر 2                                                                                                        201/28/133/ظ
به: قرارگاه ظفر - ر 3                                                                                                    61/7/9 

آگهی به:
]اعزام تانک[

      بــا توجــه بــه پاتــك احتمالــی دشــمن و بــاز بــودن منطقــه و نیــاز شــدید بــه یــگان تانــك مقــرر فرماییــد نســبت به 
 اعــزام چهــار دســتگاه تانــك باقیمانــده گروهــان ســوم گــردان 290 تانــك از گیالنغــرب بــه محور ســومار اقــدام فرمایند.

به تیپ 2 ابالغ که اعزام نمایند.
***

از: قرارگاه ظفر - رکن 3                                                          201/28/132/ظ/3                         
به: لشكر 81 زرهی- رکن 3                                                                     61/7/9

فرمانده تیپ 2 - ظفر 2
]اعزام 4 دستگاه تانک[

بازگشت به 201/28/132/ظ- 61/7/9   
      دســتور دهیــد نســبت بــه اعــزام چهــار دســتگاه تانــك باقیمانــده گروهــان ســوم گــردان 290 تانــك از گیالنغــرب 

بــه ســومار اقــدام و نتیجــه را گــزارش نماینــد.
فرمانده قرارگاه عملیات ظفر                                                   

سرهنگ ستاد سهرابی                       برادر ابراهیم همت  
                                    رئیس رکن 3 قرارگاه سرهنگ 2 شمس نیا              

گیرنده کتبی: رئیس رکن 4 ظفر 
***

از: ظفر                                                                                        201/28/133/ظ/3   
به: فرمانده ظفر 1 - رکن 3                                                       1225     61/7/9

]تصرف هدف ها[
ــه تصــرف پاســگاه کومه ســنگ و دوله شــریف و تأمیــن میان تنــگ ظــرف روز جــاری  ــد نســبت ب       دســتور فرمایی

اقــدام نمــوده و هدف هــای حیاتــی فــوق را تصــرف و نتیجــه را گــزارش نماینــد.
سرهنگ ستاد سهرابی                                برادر همت   

رئیس رکن 3 قرارگاه سرهنگ 2 شمس نیا                      
گیرنده کتبی: رئیس رکن 3 لشكر نصر سپاه                                    

***
از: قرارگاه ظفر - رکن 3                                                       201/28/134/ظ/3         

به: فرمانده قرارگاه نجف - رکن 3                                                           61/7/9
]آخرین وضعیت[

ــه دســت نیروهــای  ــه اســتثنا میان تنــگ و پاســگاه کومه ســنگ و دوله شــریف ب       1- کلیــه هدف هــای واگــذاری ب
خــودی افتــاده اســت.

      2- ظفر2و3 مشغول تحكیم مواضع و دفع پاتك های دشمن هستند.
      3- ظفر 1 به تحكیم مواضع متصرفی ادامه می دهد.

       4- دشمن در سرتاسر منطقه مبادرت به پاتك های موضعی نموده که دفع شده است.
              فرمانده قرارگاه عملیاتی ظفر  

سرهنگ ستاد سهرابی                            برادر همت
           رئیس رکن 3 قرارگاه سرهنگ 2 شمس نیا              

گیرنده کتبی: رئیس رکن 2 لشكر 81 زرهی
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از: ظفر 1 -ر3                                                                            5/201/157        
به: ظفر                                                                                         61/7/9              

]دفع پاتک[
پیرو: 5/201/156 -   62/7/9

      پاتك در هدف الف 3 دفع گردید.
                                                                                    ظفر 1 سروان ابراهیمیان

***
از: قرارگاه ظفر - ر 3                                                              3201/28/137/ظ
به: فرمانده ظفر 1 - ر 3                                                        1500     61/7/9

]پشتیبانی نزدیک هلی کوپتر[ 
بازگشت به: 201/159/158   5  = 61/7/9

      1- ده فرونــد هلی کوپتــر کبــری آمــاده هســتند به محــض مناســب بــودن وضعیــت از نظــر هواپیماهــای دشــمن 
بــه منطقــه پــرواز پشــتیبانی نزدیــك از ظفــر بــه عمــل آورنــد.

      2- به توپخانه لشكری دستور داده شد که با حداکثر آتش از عملیات آن یگان پشتیبانی نمایند.
برادر همت                          سرهنگ ستاد سهرابی

گیرنده: برادر باقری
***

از: قرارگاه تاکتیكی توپخانه ظفر )رکن 3(             شماره: 300/1/82
به: فرمانده دسته کاتیوشای اعزامی از گروه 33                                 تاریخ: 61/7/8

]مأموریت عمل کلی[
      1- از تاریــخ 61/7/8 مأموریــت عمــل کلــی قــرارگاه ظفــر بــه آن یــگان محــول می شــود و بــا هماهنگــی 
 فرمانــده گــردان 311 توپخانــه مواضــع شناســائی شــده قبلــی را اشــغال و نتیجــه را ســریعا گــزارش نماینــد.

      2- از شماره آماج دفع  6999-6000 و ضد آتشبار 8999-8000  استفاده نمایند.
      3- جهت هماهنگی بیشتر با گردان 311 توپخانه ارتباط با سیم برقرار نمایند.

      4- یك نسخه از دستور کار قرارگاه ظفر را دریافت و ارتباط با این قرارگاه برقرار نمایند. 
فرمانده قرارگاه توپخانه ظفر    سرهنگ جمشیدی پور     

                                                   از سوی:                            سرهنگ اسدی
گیرندگان:  

رزمــی. ســازمان  در  فوق الذکــر  یــگان  نمــودن  منظــور  و  اســتحضار  جهــت  ظفــر  قــرارگاه  فرمانــده   -1 
2- فرمانده گردان 311 توپخانه جهت هماهنگی و راهنمایی یگان مربوطه.

***
از: ظفر 1 و 3                                                                             5/201/28/158  
  61/7/9                                                                                                              

      برابر گزارش دشمن در قلعه مین از ارتفاع 402 سانواپا و گیسكه شروع به پاتك نموده است.
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از ظفر 1 -ر 3                                                                   5/201/28/159        
]پاتک دشمن[                                                                                                    1425     61/7/9            

      دشــمن در قلعــه بیــن بیــن ارتفــاع 402 ســانواپا گیســكه پاتــك شــدید شــروع نمــوده و نیــروی خــودی تــا آخریــن 
حــد مقاومــت نمــوده و نیــروی احتیــاط بــه کار بــرده شــد کــه تقاضــای هلی کوپتــر و هواپیمــا جــواب مناســب داده 
نشــده اســت تقاضــای تیر انــدازی توپخانــه گردیــد کــه بــه علــت کمبــود مهمــات اجــرا نگردیــده اســت امــكان ســقوط 

ارتفــاع کهنه ریــگ مــی رود مقــرر فرماببــد اقدامــات الزم معمــول دارنــد.
گوینده سروان ابرهیمی                     فرمانده ظفر1 سرهنگ ستاد کریم عبادت 

گیرنده سرگرد افشین 
***

از: قرارگاه ظفر - رکن                         201/28/3138/ظ 3 
به: فرمانده قرارگاه نجف - رکن 3                                                            61/7/9

پیرو شماره: 201/28/134/ظ/3 - 61/7/9
       1- از ساعت 1425 از قسمت قلعه بین تا ارتفاع 402 در قسمت سانواپا و سلمان کشته پاتك دشمن آغاز شده است.
       2- پاتك دشــمن در ارتفاعات گیســكه نیز شــروع و در هر دو قســمت نیروهایی خودی به شــدت مقاومت می نمایند.

      3- ظفر 1 احتیاط خود را وارد عمل نموده است.
      4- 2 فرونــد هلی کوپتــر کبــری بــرای پشــتیبانی نزدیــك و یــك فرونــد 214 جهــت حمــل مهمــات در ســاعت 

ــد. ــزام گردیده ان ــر 1 اع ــه ظف ــه منطق 1640 ب
      5- ساعت 1640 وضعیت تقریباً خوب شده و درگیری به شدت ادامه دارد.

فرمانده لشكر 81 سرهنگ سهرابی                                فرمانده لشكر نصر - همت  
            رئیس رکن 3 لشكر سرهنگ ستاد ظفر 

***
از: قرارگاه ظفر  - ر3                                                                                            501/06/4/40    

به: ظفر 1و3                                                                                                              61/7/9
نجف و لشكر 81 )رکن 2(

]فعالیت دشمن[ 
برابر گزارش ظفر 1

      در ســاعت 1100 روز جــاری تعــداد 4 دســتگاه خــودرو دشــمن کــه از جنــوب پاســگاه چقاشــیر کــه بــه طــرف جــاده جاده 
ســومار در حــال حرکــت بودنــد مشــاهده گردید.

      از ســاعت 1020 مورخــه 61/7/9 چهــار فرونــد هلی کوپتــر دشــمن  در منطقــه نفت شــهر و نفت خانــه مشــغول پــرواز بــود 
کــه دو فرونــد آن تــا ســاعت 1130 در حــال گشــت زنی بــود.

                                       فرمانده قرارگاه ظفر
                              سرهنگ ستاد اسامعیل سهرابی                       برادر ابراهیم همت  
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از: قرارگاه ظفر رکن 2                                                                                         4/506/11/1/4 
به: فرمانده قرارگاه نجف رکن 2                                                                                       61/7/9        

] نتیجه بازجویی اسرا[ 
فرمانده ظفر 1و2و3 - فرمانده لشكر 81 زرهی )رکن 2(

خالصــه نتیجــه بازجویــی 14 نفــر اســرای جنگــی مورخــه 61/7/9 بــه شــرح زیــر می باشــد مشــروح آن متعاقبــا بــه 
اســتحضار خواهــد رســید.

      1- پاســگاه فرماندهــی تیــپ 46 مكانیــزه در 20 کیلومتــری جنــوب غربــی مندلــی و یگان هــای تابعــه از 
کومه ســنگ تــا حواســی مســتقر می باشــند.

      2- قــرارگاه گــردان 1 ضدتانــك کبــرا در خانقیــن - گروهــان یكــم در قــوره تــو - گروهــان دوم در محــور نفت خانــه 
و گروهــان ســوم در منطقــه کومه ســنگ.

مكانیــزه تیــپ 46  یگان هــای  جلــوی  ارتفاعــات  روی  در  جیش الشــعیبی  افــراد  نفــر  اســتقرار 800   -3        
         4- استقرار گروهان 380 جمعی لشكر 17 جدید التأسیس ارتش عراق در منطقه.

گیرنده کتبی - رکن 3 قرارگاه ظفر                                              سرهنگ سهرابی            
***

از: قرارگاه ظفر رکن 3                                                          201/28/148/ظ  3  
به: قرارگاه نجف                                                                                    61/7/9         

آگهی: لشكر 81  - ر3
]دفع پاتک های دشمن[

پیرو: 201/28/138/ظ3  - 61/7/9
      آخریــن وضعیــت در ظفرهــای 2 و 3 تبــادل آتــش و در ظفــر 1 تبــادل آتــش بــه شــدت ادامــه داشــته اســت و 

ــده. ــع گردی ــای دشــمن دف پاتك ه
فرمانده قرارگاه ظفر

برادر همت                                    سرهنگ سهرابی
***

از: رده مقدم لشكر 81 زرهی                                                      201/28/7/46/ن 
به: قرارگاه ظفر                                                                                  61/7/9                        

آگهی: تیپ30 گرگان
]هوشیاری یگان های پدافند هوایی[

ــی رود    ــال م ــون احتم ــا چ ــماره های 1404/01/1628  = 61/7/9  و  1404/01/1346  = 61/6/4 نزاج ــر ش       براب
دشــمن شكســت خــورده بعثــی عــراق در روزهــای جــاری و همچنیــن در روزهــای آینــده بــا بــه کار بــردن هواپیماهــای 
میــراژ و میــگ 25 تأسیســات صنعتــی و نظامــی و ســربازخانه ها و شــاهراه های ایــران را بمبــاران نماینــد، لــذا دســتور 
ــالت  ــل حم ــیاری کام ــا هوش ــا ب ــالغ ت ــی اب ــد هوای ــای پدافن ــه یگان ه ــه کلی ــای الزم ب ــن پیش بینی ه ــد ضم فرمایی
 هوایــی دشــمن را دفــع نمــوده و مفــاد دســتور العمل های شــماره 1404/01/1346 = 61/6/4   بــه مــورد اجــرا بگذارنــد.

فرمانده قرارگاه ظفر
برادر همت                                     سرهنگ سهرابی

***
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از: قرارگاه ظفر
به: ظفر 1و2و3 توپخانه ظفر

]حمات هوائی دشمن [
      چــون احتمــال مــی رود دشــمن شكســت خــورده بعثــی عــراق در روزهــای جــاری وهمچنیــن در روزهــای آینــده 
ــا بــه کار بــردن هواپیماهــای میــراژ و میــگ 25 تأسیســات صنعتــی و نظامــی و ســربازخانه ها و شــاهراه های ایــران  ب
ــا  ــا ب ــالغ ت ــی اب ــای هوای ــه پدافنده ــه کلی ــای الزم ب ــن پیش بینی ه ــد ضم ــتور فرمایی ــذا دس ــد ل ــاران نماین را بمب

هوشــیاری کامــل حمــالت هوایــی دشــمن را دفــع نماینــد
فرمانده قرارگاه ظفر

  برادر هّمت                       سرهنگ سهرابی  
                                             رئیس رکن 3 قرارگاه ظفر سرهنگ2 شمس نیا
                                            از طرف                           سرگردخسروپناه

***
از: قرارگاه ظفر                                                          152-28-201- ظ -3

به: فرمانده ظفر 2-1                                                   61/7/9
]خط تماس [

      دستور فرمایید آخرین خط تماس نیروهای خودی را تهیه و سریعا گزارش نمایید. 
فرمانده قرارگاه ظفر

 برادر هّمت                  سرهنگ ستاد سهرابی
***

از: قرارگاه ظفر                                                     153-28-201- ظ 3
به فرمانده قرارگاه نجف                                                        61/7/9

آگهی: لشكر 81 زرهی 3
]آخرین وضعیت [

      آخرین وضعیت یگان ها تا ساعت 2400 مورخه 61/7/9 در ظفر 1-2و3 تبادل آتش ادامه داشته است.
فرمانده قرارگاه ظفر

   برادر همت                            سرهنگ ستاد سهرابی
***

از: قرارگاه ظفر           154-28-201- ظ 3
به فرمانده ظفر 3-2-1                 61/7/10

]هدایت هلی کوپترها[
      دســتور فرماییــد از هــر گــردان یــك نفــر از پرســنل عالقمنــد )افســر یــا درجــه دار( بــرادران پاســدار جهــت هدایــت 
ــان را جهــت دریافــت وســایل و توجیــه طــوری اعــزام نماینــد کــه  ــر روی هــدف انتخــاب وآن هلی کوپترهــای تــك ب

رأس ســاعت 0900 روز 61/7/10 در پایــگاه اهلل اکبــر حضــور یابنــد.
فرمانده قرارگاه ظفر

     برادر همت                                سرهنگ ستاد سهرابی
***
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از: قرارگاه ظفر                                                                                155-28-201- ظ 3
به: فرمانده ظفر 3-2-1                                                                                        61/7/10

آگهی به: لشكر 81 زرهی رکن 3 -  فرمانده قرارگاه نجف
]شنود از دشمن[

ــه اشــغال مجــدد  ــه نســبت ب ــای خــود خواســته اســت ک ــر اعــالم پســت شــنود، صــدام حســین از یگان ه       براب
مناطــق از دســت داده ســریعا اقــدام نماینــد. در مقابــل ارتــش عــراق قــول داده اســت بــا بــه کار بــردن 2 تیــپ پیــاده 
و 1 تیــپ زرهــی نســبت بــه تصــرف مواضــع مربــوط در ظــرف روزی جــاری اقــدام نمایــد. علی هــذا دســتور فرماییــد 

کلیــه یگان هــا بــا هوشــیاری کامــل آمــاده دفــع هرگونــه پاتــك دشــمن باشــند.
فرمانده قرارگاه ظفر 

برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی
***

بسمه تعالی
از: قرارگاه ظفر )رکن 3 عملیات(         156-28-201-  ظ 3

به: فرمانده قرارگاه نجف                                    61/7/10
آگهی به: قرمانده ظفر 1و2و3

]آخرین وضعیت [
آخرین وضعیت یگان ها تا ساعت 0500 مورخه 61/7/10

      1- تبادل آتش ادامه دارد.
       2- فشــار نیروهــای دشــمن بــر قــوای خــود در منطقــه سلمان کشــته و میان تنــگ و ارتفاعــات گیســكه زیــاد اســت.

فرمانده قرارگاه ظفر 
برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی

***
از: قرارگاه ظفر                                                      157-28-201-  ظ 3

به: فرمانده قرارگاه نجف                            61/7/10
آگهی به: ظفر 1و2و3 فرمانده رده عقب لشكر

]به طرف رزمندگان اسام [
      پاسگاه دوله شریف عراق و پاسگاه کومه سنگ به تصرف رزمندگان اسالم در آمد و همینطور میان تنگ تأمین شد.

فرمانده قرارگاه ظفر 
برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی

 ***
از: قرارگاه ظفر - رکن 3                                          158-28-201-  ظ 3

به: فرمانده ظفر 1و2و3                              61/7/10
آگهی به: فرمانده لشكر 81 زرهی

]محل دید بان [
ــر  ــرارگاه ظف ــه ق ــگان را ب ــتقیم آن ی ــك مس ــای کم ــای  یگان ه ــل دیده بان ه ــداد و مح ــد تع ــتور فرمایی       دس

ــر مختصــات. ــا ذک ــد. ب ــزارش نماین گ
فرمانده قرارگاه ظفر 

برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی
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بسمه تعالی
از: قرارگاه ظفر         159-28-201-  ظ 3

به: فرمانده ظفر 1و2و3                                                         61/7/10
] ارسال گزارش نوبه ای [

پیرو شماره:128-28-201- ظ 3 -61/7/9
      گــزارش نوبــه ای عملیاتــی آن یــگان تــا کنــون واصــل نگردیــده اســت دســتور فرماییــد گــزارش نوبــه ای خــود را 

تــا ســاعت 1200 بــا پیــك بــه قــرارگاه ظفــر تحویــل نماییــد.
فرمانده قرارگاه ظفر 

برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی
***

از: قرارگاه عملیات ظفر رکن 3                        160-28-201-  ظ 3
به: فرمانده ظفر1 )رکن 3(            61/7/10

آگهی به: ظفر 2و3
] تیپ جواداالئمه [

 دســتور فرماییــد تعییــن و اعــالم نماینــد از ظفــر 2و3 تیــپ جواداالئمــه چند گــردان زیر امر آن یــگان قرار گرفته اســت.
فرمانده قرارگاه ظفر 

برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی
***

از: قرارگاه عملیات ظفر رکن 3             161-28-201-  ظ 3
به: فرمانده ظفر1و2و3                                         61/7/10

] نیروی احتیاط [
دستور فرمایید:

1- چند گردان از احتیاط خود را به کار برده اید و در چه منطقه ای
2- در حال حاضر استعداد و نیروی احتیاط خود را گزارش نمایید.

                                                                      فرمانده قرارگاه ظفر  - سرهنگ ستاد سهرابی 
***

از: قرارگاه عملیات ظفر رکن 3         161-28-201-  ظ 3
به: فرمانده قرارگاه نجف                                   61/7/10

آگهی به ظفر 1و2و3 و لشكر 81 زرهی
] وضعیت یگان های ظفر [

آخریــن وضعیــت یگان هــای ظفــر در سراســر جبهــه مبادلــه آتــش بــه طــور پراکنــده در سلمان کشــته و گیســكه بــه 
شــدت ادامــه دارد.

فرمانده قرارگاه ظفر 
برادر ابراهیم هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی
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 بسمه تعالی
خیلی محرمانه

از: قرارگاه عملیات ظفر )رکن 2(                          901-170-8-23-
به: فرمانده ظفر 1و2و3 توپخانه ظفر                     61/7/10

] آخرین گسترش دشمن [
بدین وســیله تعــداد یــك نســخه آخریــن گســترش یگان هــای دشــمن در منطقــه عملیاتــی ظفــر جهــت بهره بــرداری 

بــه پیوســت ارســال می گــردد.
فرمانده قرارگاه ظفر: سرهنگ ستاد سهرابی 

گردان 156 و 170 و تیپ 3 گارد مرزی در ارتفاعات مندلی و کانی شیخ                         برادر همت
گــردان 104 توپخانــه 105م م لشــكر 12 در کمــك مســتقیم تیــپ 2 گارد مــرزی پشــت گیســكه بــه طــرف مندلــی 

یــك آتشــبار 130م م در شــمال غربــی مندلــی 
- تیپ 46 مكانیزه لشكر 12 در منطقه جنوب غربی مندلی: 

    گردان 1 مكانیزه  تیپ 46 لشكر 12 در احتیاط تیپ.
گیســكه. مقابــل  ارتفاعــات  در  مــرزی  گارد  از  گروهــان  یــك    +   46 تیــپ  مكانیــزه    2 گــردان       

ــپ 46    در  ــزه تی ــردان 2 مكانی ــم گ ــان یك ــر  +  گروه ــه کنگی ــمال رودخان ــپ 46 در ش ــزه  تی ــردان 3 مكانی     گ
ــپ 46. ــزه  تی ــردان 3 مكانی ــاط گ احتی

    گروهان 3 گردان تیپ 46 مكانیزه در حوالی ارتفاعات پاسگاه صالح الدین مندلی.
گیســكه.  غربــی  ارتفاعــات  در   4 لشــكر  م م   100 ضدتانــك   توپخانــه    174 گــردان   3 آتشــبار       

    گروهان 2 گردان 2 مكانیزه تیپ 46 مكانیزه لشكر 12 پشت ارتفاعات گیسكه.
ــی، میان تنــگ در    پشــتیبانی  ــر امــر لشــكر 3 زرهــی در بیــن مندل     آتشــبار 3 ضدتانــك گــردان 1 ســتاد کل زی

تیــپ 46 مكانیــزه.
    گــردان 20 تانــك تیــپ 46 مكانیــزه بــه نــام ابن الحثیــم بــه صــورت گروهانــی در پشــت ارتفاعــات     کومه ســنگ 

و گیســكه بــه طــرف مندلــی.
    یك آتشبار کاتیوشا در منطقه عمومی کومه سنگ و گیسكه به سمت مندلی.

    قواه مغاریر )تك آور( دارای 8 گروهان می باشد که از مندلی تا نزدیكی نفت شهر را پوشانده است.
    گروهان 3 قواه مغاریر در نزدیكی ارتفاعات پاسگاه صالح الدین.

ــار و    مهمــات در  ــار شــده و خــوار و ب ــاز انب ــد وزور در زمین هــای ب ــدارکات مهمــات در بیــن بل     نقطــه و آمــاد ت
ــد. ــی می باش ــتان های مندل ــان نخلس می

    در منطقه مندلی یك  آتشبار موشك سام وجود دارد.
    گردان تانك 17 تموز )حماد شهاب( احتماالً از لشكر 10 زرهی در دامنه های ارتفاعات کهنه ریگ.

آخرین گسترش یگان های دشمن  در منطقه عملیاتی ظفر تا تاریخ 61/7/10
1- قرارگاه لشكر 12 زرهی در منطقه مندلی 

 2- قرارگاه لشــكر 17 پیاده در منطقه عمومی مندلی، جدید التأســیس 6 کیلومتری بلدوزور، دو ماه پیش تشــكیل یافته.

اســت. پی جویــی  تحــت  جزئیــات  تغــار،  ارتفاعــات  تــا  نفت خانــه  شــمال  از  تیــپ412  قــرارگاه   -3 

     گــردان  108 توپخانــه  152 م م در ارتفاعــات پشــت ســانواپا )قبــاًل در کمــك مســتقیم تیــپ412 پیــاده بوده اســت(.
     آتشبار 2 ضدتانك گردان 1 ضدتانك ستاد کل بین نفت شهر - خانقین

4- قرارگاه تیپ 2 پیاده کوهستانی لشكر 2 در منطقه عمومی نفت خانه.
    الف- یك گردان پیاده کوهستانی تیپ 2 لشكر 2 در شمال نفت شهر.
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    ب- یك گردان پیاده کوهستانی تیپ 2 لشكر 2 در جنوب نفت شهر.
    پ- یك گردان پیاده کوهستانی در احتیاط تیپ.

    ت- گروهان 397 پیاده گردان 2 لشكر 17 در نفت خانه.
.2 تیــپ  مســتقیم  کمــك  در  نفت خانــه  منطقــه  در   12 لشــكر  155م م  توپخانــه   103 گــردان  ث-       

    ج- گردان سوار زرهی این الحارثه از نفت خانه الی سه  تپان.
قبضــه. شــش  دارای  نفت خانــه  داخــل  م م   37 هوایــی  ضــد  گــردان46  هوایــی  ضــد   2 آتشــبار       
قبضــه. شــش  نفت شــهر  جنوب غربــی  در  م م   57 هوایــی  ضــد   143 گــردان  هوایــی  ضــد   2 آتشــبار       
     آتشــبار 2 ضــد هوایــی گــردان 142 پدافنــد هوایــی ســه قبضــه در جنوب شــرقی نفت شــهر ســه قبضــه در  نفت خانــه.

    آتشبار ضدتانك گردان 174 توپخانه ضدتانك 100 م م لشكر 1 در منطقه نفت شهر.
نفت خانــه. شــمال غربی  در   45 م م   100 ضدتانــك  توپخانــه   174 گــردان  ضدتانــك    2 آتشــبار       

  5- تیپ 4 پیاده کوهستانی لشكر 2 زیر امر لشكر 12 از مقابل منطقه عمومی سانواپا تا مقابل سه تپان.
    گردان 108 توپخانه 152 م م در پشت ارتفاعات  سانواپا )قباًل در کمك مستقیم تیپ412 پیاده بوده است(.

    گروهان 2 گارد مرزی گردان 155 تیپ 3 گارد مرزی در حوالی پاسگاه ابو عبید.
  6- تیپ 421 پیاده از منطقه عمومی سانواپا تا منطقه عمومی کومه سنگ.

    گردان 1 و 2  تیپ 421 در ارتفاعات کومه سنگ تا مقابل سانواپا.
    گروهان سوم گردان 3 تیپ 421 در ارتفاعات بین مندلی و میان تنگ.

    گروهان 380 پیاده گردان 2 لشكر 17 پیاده در محور مندلی ـ میان تنگ.
    گردان 105 توپخانه 155 م م در منطقه کومه سنگ.

  7- تیپ 3 گارد مرزی در 10 کیلومتری مندلی.
    گردان 155 تیپ 3 گارد مرزی تیپ 3 در مندلی.

***
از: قرارگاه ظفر            178-28-201- ظ 3

به: فرمانده ظفر 1و2و3                                                  61/7/10
پیرو شماره 153-28-201- ظ 3

]ارسال کالک خط تماس[
      دستور فرمایید در ارسال کالك خط تماس نیروهای خودی سریعا اقدام نمایید.

فرمانده قرارگاه ظفر 
برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی

***
از: قرارگاه ظفر )رکن 3(           179-28-201- ظ 3

به: ظفرهای 1و2و3                                      61/7/10
    خــط آتــش هماهنــگ شــده بــرای قــرارگاه ظفــر 1 یــك کیلــو متــری خــارج از مــرز و مــوازی مــرز در داخــل خــاك 
عــراق بــرای قــرارگاه ظفــر 2و3 یــك کیلومتــر جلــو خــط تمــاس می باشــد. توپخانه هــا بــا مأموریــت تقویــت و عمــل 
کلــی مجــاز بــه تیرانــدازی در حــد کوتــاه آن بــدون دیدبانــی رســد دیدبــان کمــك مســتقیم نمی باشــند. منطقــه منــع 

آتــش محــدود، شــهر مندلــی بــدون احتســاب باغ هــای اطــراف آن.
فرمانده قرارگاه ظفر 

برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی
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از: قرارگاه ظفر                                                                                             201/28/180/ظ 3             
به: فرمانده قرارگاه نجف                                                                                   1400    61/7/10            

]تبادل آتش[
      آخرین وضعیت یگان های    1و2و3  تا ساعت 1400 تبادل آتش ادامه دارد.

فرمانده قرارگاه ظفر 
برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی

***
از: قرارگاه ظفر 2 )ر3(                                    تلفنگرام                                             602/02/739
به: قرارگاه ظفر ر3                                                                                                     61/7/10

] موضع کاتیوشای دشمن [
در  توپخانــه  وســیله  بــه  جــاری  روز   1700 ســاعت  در  اشــتر  مالــك  رزمــی  گــزارش  برابــر        
دارد. ادامــه  هنــوز  آن  از  ناشــی  دود  و  منهــدم  دشــمن  کاتیوشــای  موضــع    46500-64500  مختصــات 

گوینده استوار آشنا
کیرنده سرگرد خسرو پناه

ساعت مخابره 1755
اقدامات انجام شده:
1- ثبت در سوابق

2-اطاع به افسر هـ. آ. پش و ر2
3- ثبت در گزارشات 

***
بسمه تعالی

از: قرارگاه ظفر )رکن 2(                                                                                     4/506/11/1/12  
به: فرمانده قرارگاه عملیاتی نجف )رکن 2(                                                                     61/7/9

] اطاعات از اسرا [
خالصه اطالعات به دست آمده از اسرا مورخه 61/7/9 به شرح زیر می باشد.

اســت. مســتقر  نفت شــهر  منطقــه  در   4 لشــكر  م م   100 ضدتانــك  توپخانــه   76 گــردان   1 آتشــبار   -1 
2- آتشبار 2 د ر خانقین آتشبار 3 در نزدیكی سومار مستقر است.

3- قرارگاه گردان 76 توپخانه 100 م م ضدتانك در خانقین مستقر می باشد.
4- از آتشبار 3 گردان 174 کشته و 7 نفر اسیر شده  است.

5- تیــپ 46 مكانیــزه 28 روز قبــل بــا تلفــات شــدیدی کــه در جنــوب دیــده اســت، بــدون تجدیــد ســازمان کامــل 
بــه جبهــه غــرب آمــده اســت.

6- گروهان یكم گردان 2 تیپ 46 دارای 155 نفر پرسنل می باشد و دارای 18 دستگاه نفر بر می باشد.
ــرزی در  ــان از گارد م ــردان 2+1 گروه ــر و گ ــه کنكی ــردان 2 در شــمال رودخان ــاط ــــ گ ــان یكــم در احتی 7- گروه

ــات گیســكه مســتقر اســت. ارتفاع
8- تیپ 421 جدیدالتأسیس پیاده در شمال گردان 3 مستقر می باشد.

9- تیپ 4 پیاده کوهستانی در 38 روز قبل وارد منطقه غرب شده و زیر امر لشكر 12 قرار گرفته است.
دارد. اســتقرار  کشــته  ســلمان  و  کومه ســنگ  ارتفاعــات  تــا  ســومار  مندلــی  بیــن  از  تیــپ412   -10 

11- بنــا بــه اظهــار افســر اســیر عراقــی ســتوان دوم طــه حســین محمــد مطلبــی حــدود 50 تــا 55 نفــر از گروهــان 1 

         فرمانده قرارگاه ظفر2  سرهنگ ذنوزی      
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گــردان 2 تیــپ 46 در شــب حملــه و امــروز صبــح کشــته شــده اســت.
12- لشــكر 17 پیــاده د رحــدود 2 مــاه پیــش بــا ترکیــب یگان هایــی کمانــدو و از لشــكرهای دیگــر تشــكیل گردیــده 

اســت کــه اســرا از جزئیــات تیپ هــا اطالعاتــی ندارنــد.
ــو  ــه علــت کســر پرســنل دارای 50 نفــر پرســنل می باشــد؛ کــه در10 کیل 13- گروهــان380 گــردان 2 لشــكر 17 ب
ــان382  ــت و گروه ــتقر اس ــه مس ــكر * 1 در نفت خان ــردان 3 لش ــان 397 گ ــت. گروه ــتقر اس ــی مس ــری مندل مت

ــتقرار دارد. ــه اس ــكر17 در بعقوب ــردان2 لش گ
          فرمانده قرارگاه ظفر

                              برادر هّمت                            سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی  
گیرندگان: 

فرمانده ظفر 1و2و3 
 توپخانه ظفر 

 رکن 3 قرارگاه ظفر
 رکن 2 لشكر 81 زرهی

 رکن 2 سپاه       
***

بسمه تعالی
از: قرارگاه ظفر )رکن 2(                                                                                       501/06/4/53        

به: فرمانده قرارگاه نجف ـــ ظفر 1و2و3                                                                      61/7/10     
فرمانده لشكر 81 زرهی )رکن 2(

] آخرین وضعیت [
آخرین وضعیت از ساعت 0001 تا 0600 روز 61/7/10

ــاال  ــال ب ــگ در ح ــپ میان تن ــمت چ ــك از س ــان تان ــك گروه ــاعت 0015 ی ــر  1- در س ــزارش ظف ــر گ       1- براب
ــند. ــاع می باش ــن از ارتف رفت

      2- برابر گزارش ظفر  1- در ساعت 0020 دشمن اقدام به اجرای آتش های ضد آتشبار نموده است.
      3- برابر گزارش ظفر  1- در ساعت 0312 درگیری با دشمن شدید ادامه دارد.

      4- برابــر گــزارش ظفــر  1- در ســاعت 0345 دشــمن ســعی دارد بــه منظــور اجــرای پاتــك خــود را بــه بــاالی 
ارتفاعــات برســاند.

      5- برابر گزارش ظفر  1- در ساعت 0510 فشار دشمن در سلمان کشته زیاد می باشد.
      6- تعــداد اســرای جنگــی تــا ســاعت 2000 روز 61/7/9 بالــغ بــر 107 نفــر کــه در محــل بازجویــی آمــده و نتیجــه 

کتبــا گــزارش گردیده اســت.
      7- پاسگاه دوله شریف و کومه سنگ به وسیله رزمندگان اسالم تصرف و آزاد گردید.

فرمانده قرارگاه ظفر 
برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی

گیرنده کتبی: توپخانه ظفر     رکن 3 قرارگاه ظفر      رکن 2 سپاه
***
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بسمه تعالی
از: قرارگاه عملیاتی ظفر )رکن 2(                                                                         1600/01/12/40         

به: فرمانده ظفر 1و2و3 و توپخانه ظفر                                                                           61/7/8   
] برآورد اطاعاتی [

       بدین وســیله یــك نســخه در 9 بــرگ بــرآورد اطالعاتی شــماره 1 ایــن قرارگاه جهت بهره برداری به پیوســت ارســال می گردد.
فرمانده قرارگاه ظفر 

برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی
گیرنده ــ رکن سوم به پیوست یك نسخه جهت اطالع و اقدام الزم.

***
از: قرارگاه عملیاتی ظفر )رکن 2(                                                                            501/06/4/56         

به: فرمانده ظفر 1و2و3 ـــ فرمانده قرارگاه نجف                                                             61/7/10
فرمانده لشكر 81 زرهی )رکن 2(

] آخرین وضعیت دشمن [
آخرین وضعیت یگان های دشمن از ساعت 0600  الی 1800 روز 61/7/10

ــت  ــته در پش ــلمان کش ــاع س ــراف ارتف ــمن اط ــای دش ــاعت 0715 تانك ه ــر 1 - در س ــزارش ظف ــر گ       1- براب
ــد. ــش می نماین ــرای آت ــتقر و اج ــودی مس ــای خ ــروی نیروه ــات روب ارتفاع
در ساعت 0800 تعداد چهار فروند هلی کوپتر دشمن د رمنطقه مشاهده گردید.

      2- برابر گزارش ظفر 2 - در ساعت 1540 یك ستون حدود 50 دستگاه تانك و خودرو از پشت  ارتفاعات نفت شهر 
 در مختصــات )63-42( بــه طــرف پاییــن کــه بــه وســیله هواپیمــا اســكورت می شــدند در حال حرکــت مشــاهده گردید.
       3- در ســاعت 1115 هلی کوپترهــای تــوپ دار دشــمن در جلــو مواضع منطقه عملیات در حال پرواز مشــاهده گردید.

      4- تعداد اسرا تا ساعت 12 بالغ بر 179  نفر می باشد.
      5- در ساعت 0915 یك فروند هواپیمای شناسائی دشمن در منطقه ظفر 1 در حال پرواز مشاهده گردید.

      6- در ساعت 1005 دو فروند هواپیمای متجاوز قرارگاه ظفر 3 را بمباران نمودند.
      7- در ساعت 1015 دو فروند هواپیمای متجاوز قرارگاه ظفر را بمباران نمودند.

فرمانده قرارگاه ظفر 
برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی

***
از: قرارگاه عملیاتی ظفر )رکن 2(                                                                        501/170/22/19

به:  قرارگاه عملیاتی نجف )رکن 2(                                                                            61/7/8   
] مسیر رفت و برگشت [

      بدین وســیله یــك نســخه نتیجــه بازگشــتی و یــك بــرگ کروکــی مســیر رفــت و برگشــت و مشــاهدات عینــی کــه 
بــه وســیله گــردان نــور انجــام گرفتــه اســت جهــت اطــالع بــه پیوســت ارســال می گــردد.

فرمانده قرارگاه ظفر 
برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی

                     از طرف رئیس رکن 2 لشكر 81 زرهی 
 گیرنده: رئیس رکن سوم قرارگاه ظفر جهت اطالع و اقدام بایسته.
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بسمه  تعالی
]معرفی گشتی بهرام [

نقشه ها 1:50000 قطعه سیزده
       الــف - اســتعداد و ترکیــب گشــتی ــــ 17 نفــر بــه سرپرســتی ســتوان ســبحانی و گروهبــان 2 دودی 

      ب- مأموریت ــ شناسائی منطقه عملیات و نیروهای دشمن 
ـــ 56300( منتهــی بــه نفت شــهر بــه طــول 3 کیلومتــر        پ- مســیر جاده هــا )رفــت وبرگشــت( جــاده گــر 3 )66000ـ 
بــه عبــور از شــیار و میل هــای ســمت راســت جــاده حــدود 2 کیلومتــر تــا منطقــه مین گــذاری نیروهــای دشــمن واقــع 

در شــبكه )62ــــ47( مراجعــت از شــیارهای مجــاور مســیر رفــت بــه ســمت یگان.
      ت- ساعت عزیمت 0400  
      ث- ساعت مراجعت 1800
      ج- زمین )توصیف زمین(

خشك با بوته های بلند
      شــرحی از گــودی، دره هــا و آبروهــا ــــ ســمت راســت جــاده گروهــان )66000 - 56300( منتهــی بــه نفت شــهر 
پــس از طــی مســافت 3 کیلومتــر از شــیارهای ســمت راســت جــاده )مســیل( کــه همگــی قابــل عبــور جهــت نفربــر و 

ــه جــاده منتهــی می گــردد. ــك می باشــد و تعــدادی از آنهــا نیــز در مســافت های مختلــف ب تان
      چ- دشمن:

        اســتعداد  - حــدود یــك تیــپ تقویــت شــده مســتقر از منطقــه نفت شــهر الــی پاســگاه های سلمان کشــته کــه 
احتمــاالً دارای خــودروی نفربــر و تانــك زیــاد می باشــد.

ــو  ــی 3 کیلومتــر جل ــه فاصلــه 2 ال آرایــش - نیروهــای تأمینــی در تپه هــای جلویــی تپــه 12 مســتقر شــده اند کــه ب
ند. گســترش یافته ا

      وضعیــت پدافنــدی - جلــو مواضــع پدافنــدی دارای میادیــن میــن و ســیم خاردار هســتند کــه نوع مین اکثــرا ضد نفر 
 چهــل تكــه در نقــاط نفــوذی هســتند کــه میادیــن جلوتــر از ســیم خاردار )بــه طــرف نیروهــای ایرانــی( کاشــته شــده اند.

وضع روحی )روحیه( - در وضع خوبی نیستند.
      محــل دقیــق حــرکات - روی جاده هــای اصلــی بیــن مواضــع حــرکات محــدودی بــه چشــم می خــورد و صــدای 

خودروهــای ســنگین و نیمــه ســنگین بــه گــوش می رســد و ســه تــا از آنهــا نیــز در حــال حرکــت مشــاهده شــدند.
ســیزده. قطعــه  در   )465000  -  627500( مختصــات  حوالــی   - فعالیــت  وقــوع  محــل  نقشــه ای   مختصــات 

      ح- نتایــج برخــورد بــا دشــمن - اجــرای تیــر توپخانــه روی تپــه 13 و تپه هــای مجــاوری کــه مواضــع و نفــرات 
ــد. ــده بودن ــمن مشاهده ش دش
تلفات دشمن - مشخص نشده.

خ- نتیجه و پیشنهادات
میزان انجام مأموریت 60 درصد

استفاده از بی سیم و خمپاره انداز 60 م م در عملیات ضروری به نظر می رسد.
درجه: ستوان مقام فرمانده دسته 1 گروهان سوم، فرمانده گشتی ستوان دوم وظیفه سبحانی.
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کروکی ترسیمی عملیات گشتی
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از: قرارگاه ظفر )رکن 3(                                                                                 201/28/208/ظ/3
به: قرارگاه نجف )رکن 3(                                                                                      61/2/10

]وضعیت یگان ها[
آخرین وضعیت یگان ها تا ساعت 20000 مورخه 61/7/10

      1- مبادله آتش در سرتاسر جبهه ادامه دارد.
      2- نقل و انتقاالتی از یگان های دشمن در محور نفت خانه ـ مندلی مشاهده گردید.

      3- از ساعت 1730 سه نقطه از جاهای نفتی نفت شهر آتش گرفته و شعله های آن همچنان ادامه دارد.
فرمانده قرارگاه ظفر 

برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی                                                          
گیرنده کتبی - رکن 2

***
قرارگاه عملیات ظفر - رکن 3                                                                         201/28/209/ظ/3  

فرمانده ظفر 1و2و3                                                                                           61/2/10   
دستور فرمایید:

ــرار و از غافلگیــری  ــو مواضــع اشــغالی تأمیــن خــط لجمــن را برق ــه جل ــا اعــزام نیروهــای تأمیــن محلــی ب       1- ب
ــد. ــری نماین ــط جلوگی ــای در خ یگان ه

      2- گروه های مسلح به آر پی جی 7 را آماده و به جلو اعزام دارید.
      3- آماده دفع پاتك های دشمن باشید.

فرمانده قرارگاه ظفر 
برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی

                                      از سوی فرمود                         از سوی سرهنگ2 شمس نیا
***

قرارگاه عملیات ظفر                                                                          501/06/4/62
فرمانده ظفر 1و2و3                                                                               61/7/10    

فرمانده لشكر 81 زرهی )رکن 2(
]اطاعات پست شنود[

      برابــر اعــالم قــرارگاه عملیاتــی نجــف )مســتند بــه پســت شــنود( در ســاعت 2030 روز 61/7/9 ارتــش عــراق بــه 
یگان هــای مســتقر در جنــوب آمــاده بــاش کامــل ابــالغ نمــوده اســت. دســتور فرماییــد ضمــن آمادگــی کلیــه حــرکات 

دشــمن را زیــر نظــر و بــه موقــع گــزارش نماینــد.
فرمانده قرارگاه ظفر 

برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی
گیرندگان کتبی

1- فرمانده توپخانه ظفر جهت اطالع و اقدام به شرح متن 
2- رکن 3 عملیات ظفر جهت اطالع و اقدام بایسته

***
از: قرارگاه ظفر )رکن 3(                                                            201/28/211/ ظ /3
به: قرارگاه ظفر 2 )رکن 3(                                                                  61/7/10   

      دســتور فرماییــد دقیقــاً دشــمن را زیــر نظــر گرفتــه و ضمــن حفــظ تمــاس دائــم بــا آن، مناطــق جلــو را اشــغال 
و مواضــع مناســب انتخــاب شــده را تحكیــم و ســازمان داده و نتیجــه را گــزارش نماییــد.

فرمانده قرارگاه ظفر 
برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی

                                      از سوی فرمود                         از سوی سرهنگ2 شمس نیا
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گیرنده کتبی رکن 2 ظفر
از: قرارگاه عملیاتی ظفر رکن 3                                                                       201/28/212/ ظ 3

به: فرمانده قرارگاه نجف                                                                                     61/7/10 
]وضعیت یگان های ظفر[

آخرین وضعیت یگان های ظفر در سراسر جبهه به شرح زیر گزارش گردیده:
      1- ظفر 1 و 3 عادی

      2- ظفر 2 مبادله آتش به طور پراکنده ادامه دارد.
فرمانده قرارگاه ظفر 

برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی
                                      از سوی فرمود                         رئیس رکن3 لشكر81 سرهنگ2 ستاد شمس نیا

            از سوی سرگرد زارعی
***     

از: قرارگاه ظفر 1                                                                                                  5/201/186    
به: فرمانده قرارگاه ظفر                                                                                             61/7/10

]نیروی احتیاط[
بازگشت 201/28/61 - 61/7/10

       برابــر هماهنگــی بــا بــرادر همــت مشــخص نیســت چنــد گــردان احتیــاط بــه کار بــرده شــده اســت.  

                                                                                                  سرهنگ ستاد عبادت
گوینده استوار آرین

گیرنده استوار شكری 1540
***

از: ظفر 1                                                                                                            5/201/188
به: فرمانده قرارگاه ظفر                                                                                             61/7/10   

بازگشت 201/28/161/ ظ 3 - 61/7/10
       برابــر هماهنگــی بــا بــرادر همــت مشــخص نیســت چــه گردانــی از تیــپ جواد االئمــه زیــر امر این قــرارگاه می باشــد.

                                                                                                سرهنگ ستاد عبادت
گوینده استوار آرین

گیرنده: استوار شكری 1540
***

از: قرارگاه ظفر رکن 3 عملیات                                                                         201/28/215/ ظ 3
به: فرمانده ظفر 1                                                                                                  61/7/10

بازگشت به 188 و 5/201/186 - 61/7/10
      دستور فرمایید وضعیت یگان های احتیاط و زیر امر را آگهی نمایند.
فرمانده قرارگاه ظفر 

برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی
                                      از طرف فرمود                         رئیس رکن3 لشكر81 سرهنگ2 ستاد شمس نیا

            از سوی سرگرد زارعی
***
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از: قرارگاه ظفر رکن 2                                                                                          501/06/4/66                   
به: فرمانده قرارگاه نجف رکن 2                                                                                   61/7/10

آگهی: فرمانده لشكر 81 رکن 2
  ]یگان های دشمن[

آخرین وضعیت یگان های دشمن تا ساعت 2400 مورخه 61/7/10
ــات )67800-  ــر روی مختص ــه ب ــیله توپخان ــه 61/7/10 وس ــاعت 1740 مورخ ــر 2 در س ــزارش ظف ــر گ       1- براب
43400( قطعــه نفت شــهر اجــرای آتــش گردیــد در نتیجــه احتمــاالً مخــزن یــا چــاه نفــت منفجــر و ضایعــات شــدیدی 

بــه دشــمن وارد گردیــد.
      2- آمار اسرا بازجویی شده 179 می باشد.

فرمانده قرارگاه ظفر
     برادر هّمت                          سرهنگ ستاد سهرابی  

                                          ازطرف: فرمود                       از سوی: سرهنگ شهاب
گیرنده کتبی رکن 3ظفر جهت آگهی

***
از: قرارگاه عملیاتی ظفر رکن 3                                                                          201/28/220/ظ3

به: فرمانده قرارگاه نجف                                                                                        61/7/11
]وضعیت یگان ها[

 آخرین وضعیت یگان ها تا ساعت 0200 مورخه 61/7/11
ظفر 1 - یگان های قلعه دین و واروالین مبادله آتش به شدت.

ظفر 2 - مبادله آتش و ظفر 3  عادی
فرمانده قرارگاه عملیات ظفر

  برادر هّمت                       سرهنگ ستاد سهرابی  
                                          از طرف: حمیدی نیا             از سوی: سرگرد افشین

***
از: قرارگاه عملیاتی ظفر رکن 3                                                                        201/28/221/ ظ 3                                                                                      
به: فرمانده قرارگاه نجف رکن 3                                                                              61/7/11                                              

]وضعیت یگان ها[
آخرین وضعیت یگان ها تا ساعت 0600 مورخه 61/7/11 

ظفر 1 در میان تنگ درگیری و سایر نقاط تبادل آتش
ظفر 3 تبادل آتش 

ظفــر 2 درگیــری در سلمان کشــته بــه شــدت ادامــه دارد یگان هــای خــودی در حــال پیشــروی و تانك هــای دشــمن 
در حــال فــرار هســتند.

فرمانده قرارگاه عملیات ظفر
 برادر هّمت                       سرهنگ ستاد سهرابی  

                                         از طرف: فرمود                  رئیس رکن 3 قرارگاه ظفر سرهنگ 2 شمس نیا
*** 
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از: قرارگاه ظفر                                                                                            201/28/223/ ظ 3 
به: فرمانده قرارگاه نجف                                                                                       61/7/11            

]آخرین وضعیت[
آخرین وضعیت یگان ها تا ساعت 0900 مورخه 61/7/11

      1- ظفر 1 تبادل آتش و درگیری در میان تنگ به شدت ادامه دارد.
      2- ظفر 2 درگیری در سلمان کشته به شدت ادامه دارد.

      3- ظفر 3 تبادل آتش ادامه دارد.
فرمانده قرارگاه ظفر

       برادر هّمت                           سرهنگ ستاد سهرابی  
                                          از طرف:  فرمود         رئیس رکن قرارگاه ظفر سرهنگ 2 شمس نیا

                                                                    از طرف: سرگرد خسروپناه
***

از: قرارگاه عملیات ظفر رکن 3                                                                                501/06/4/69    
به: ظفر 1 و 2 رکن 3                                                                                               61/7/11        

فرمانده قرارگاه عملیاتی نجف - فرمانده ظفر رکن 2
]تفرقه و پراکندگی خودروها[

ــع  ــه صــورت تجم ــی ب ــای ایران ــای یگان ه ــار داشــته  خودروه ــر 2 پســت شــنود دشــمن اظه ــالم ظف ــر اع       براب
ــه تفرقــه و پراکندگــی در شــیا رو  ــه نمــوده اســت دســتور فرماییــد نســبت ب مشاهده شــده درخواســت آتــش توپخان

ــا تذکــرات الزم داده شــود. اختف
فرمانده قرارگاه ظفر

  برادر هّمت                        سرهنگ سهرابی  
                                          از طرف:  فرمود          از سوی سرهنگ شهاب

***
بسمه تعالی

از: قرارگاه نجف                                                                                                201/28/83/ ن 
به: قرارگاه ظفر                                                                                                    61/7/11

]تثبیت مواضع[
      فرماندهــی نزاجــا تلفنــی ابــالغ فرمودنــد اکنــون کــه مواضــع مــورد نظــر تأمیــن شــده نســبت بــه تثبیــت مواضــع 

در سلمان کشــته و ســانواپا و میان تنــگ اقــدام الزم بــه عمــل آورنــد وایــن مواضــع حائــز اهمیــت می باشــد.
                                                                                              قرارگاه نجف

***
از: قرارگاه ظفر رکن 3                                                                                   201/28/226/ ظ 3

به: فرمانده ظفر 1و2و3 و توپخانه لشكر                                                                      61/7/11  
]تثبیت مواضع[

      برابــر امریــه نجــف ابــالغ فرموده انــد اکنــون کــه مواضــع مــورد نظــر تأمیــن شــده، نســبت بــه تثبیــت مواضــع در 
سلمان کشــته و ســانواپا و میان تنــگ اقــدام الزم بــه عمــل آورنــد وایــن مواضــع حائــز اهمیــت می باشــد.

فرمانده قرارگاه ظفر
       برادر هّمت                           سرهنگ ستاد سهرابی  

                                          از طرف: حمیدی نیا        رئیس رکن3 قرارگاه ظفر سرهنگ2 شمس نیا 
             از طرف: سرهنگ ستاد شهاب
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از: ق ظفر ر3 عملیات                                                                                     201/28/227/ظ3  
ب: ف ق نجف                                                                                                    61/7/11 

آگهی ف ل 81 ز هـ
]آخرین وضعیت[

آخرین وضعیت از ساعت 0900 الی 1200 به شرح زیر گزارش گردیده:
دارد. شــدت  درگیــری  و  آورده  زیــادی  تانك هــای  دشــمن  میــن  قلعــه  و  ســانواپا  روبــروی  ظفــر1   .1 

2. ظفر2 مبادله آتش به طور پراکنده
3. ظفر3                              

             ف ق ع ظفر
                    برادر هّمت                     سرهنگ ستاد سهرابی  

                          از سوی: حمیدی نیا           از سوی: سرهنگ شهاب   
              ر ر3 ق ظفر سرهنگ2 ستاد شمس نیا

***
از: ق ظفر1
به: ق ظفر

]عدم اعزام تانک ها[
بازگشت به 201/28/132 ظ3 ـ 61/7/9

نگردیــده. اعــزام  ســومار  بــه  گیالن غــرب  از  تانــك  گــد290  ســوم  گروهــان  تانــك  دســتگاه   4  تاکنــون 
ق ظفــر1 برابــر اظهــار ســتوانیار3 یزدانــی تانك هــای مــورد بحــث بــا مازهــای اعزامــی از پــش م 1 بارگیــری و فقــط 

یــك دســتگاه بــر زمیــن مانــده.
سرهنگ ستاد کریم عبادت   

***
از: ق ظفر )ر2(                                                                                               501/06/4/64         

به: ظفر1 ـ 2 ـ 3 )ر2(                                                                                         61/7/10      
]اظهار اسرا[

ــا  ــه را ب ــا نفت خان ــریف ت ــه ش ــگاه دول ــن از پای ــن می ــن میادی ــه بی ــی فاصل ــای عراق ــرا نیروه ــار اس ــر اظه       براب
ــه نمــوده کــه سیســتم مكانیكــی آنهــا وســیله مــواد دســتی می باشــد. دســتور  ــو از مــواد منفجــر تل بشــكه های ممل
ــوده ســپس  ــذاری نم ــی به محــض مشــاهده محــل را مشــخص و عالمت گ ــت اصــول ایمن ــا رعای ــنل ب ــد پرس فرمایی

ــه یــگان مربوطــه گــزارش نماینــد. ــه منظــور انهــدام ب ــا ذکــر مختصــات ب مراتــب را ب
                              سرهنگ سهرابی                                                            برادر همت

گیرندگان کتبی: ف ق ظفر ـ ر3 ق ظفر واحد اطالعات و عملیات ظفر
***

ق ظفر- ر2                                                                                                      501/06/4/58         
ظفر 1 ـ 2 ـ 3                                                                                                     61/7/10 

]تجدید سازمان دشمن[
      بــا توجــه بــه اخبــار واصلــه دشــمن در حــال تجدیــد ســازمان یگان هــای خــود بــرای اجــرای پاتــك در منطقــه 
ــی الزم را  ــر نظــر آمادگ ــا از ه ــد یگان ه ــتور فرمایی ــگ می باشــد. دس ــان تن ــلمان کشــته و می ــی نفت شــهر س عموم

داشــته و هرگونــه عملیــات دشــمن را دفــع نماینــد.  
برادر همت                                                              سرهنگ سهرابی   

گیرندگان کتبی ف ق ظفر ـ ر3 ق ظفر ـ واحد اطالعات و عملیات ظفر
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بسمه تعالی
از: ل 81 ز هـ )رـ3(                                                                                    250ـ90ـ2ـ28ـ201 

به ف ق م نزاجا غرب رـ3                                                                                     61/7/10   
]گشتی های رزمی[

پیرو شماره 226ـ90ـ2ـ28ـ201ـ 61/7/10
      بــه منظــور پشــتیبانی از طــرح عملیــات کربــال6 یگان هــای تیــپ1 زرهــی بــا اعــزام گروه هــای گشــتی رزمــی در 
ــه دشــمن نزدیــك ضمــن  ــه و تانك هــا و تفنگ هــای 106 ب ــا پشــتیبانی آتــش ســنگین توپخان تمــام طــول جبهــه ب

تثبیــت و فریــب آنهــا تلفــات و ضایعاتــی بــه شــرح زیــر بــه آنهــا وارد گردیــده اســت.
   الف( گروه رزمی علی

ــای 119 و 195  ــنل گردان ه ــداران و پرس ــپاه پاس ــرادران س ــكل از ب ــتی متش ــای گش ــكیل گروه ه ــا تش       )1( ب
ــه دشــمن نزدیــك شــده و تعــداد  ــه اســتعداد 170 نفــر در ســاعت 0515 روز 61/7/10 در منطقــه جلــو میمــك ب ب
45 ســنگر انفــرادی و اجتماعــی و دو قبضــه تیربــار کالیبــر75 و دو انبــار مهمــات و دو دســتگاه خــودرو و ســه ســنگر 
ــد. ــی نموده ان ــته و زخم ــر را کش ــوای کف ــر از ق ــداد 60 نف ــدم و تع ــداز را منه ــنگر خمپاره ان ــد س ــی7 و چن  آرپی ج

      )2( گــردان217 تانــك در محــور انجیــره اقــدام بــه حرکــت دادن تانك هــا و تظاهــر بــه تــك نمــوده کــه موجــب 
ــث  ــورد بح ــه م ــه منطق ــح ب ــه صب ــاعت اولی ــد س ــمن در چن ــداز از دش ــه و خمپاره ان ــش توپخان ــم آت ــیدن حج کش

گردیــده اســت.
منهــدم  مربوطــه  خــودرو  بــا  ســپاه  بــرادران  تفنــگ82م م  قبضــه  یــك  عملیــات،  ایــن  در   )3(       
اســت. شــده  زخمــی  نیــز  ســرباز  نفــر  یــك  و  زخمــی  نفــر  دو  و  شــهید  بســیج  افــراد  از  نفــر  یــك   و 

   ب( گروه رزمی محمد
      )1( پرســنل گــردان123 بــه اســتعداد 130 نفــر اقــدام بــه اعــزام گروه هــای گشــتی رزمــی در ارتفاعــات زالــوآب 
ــه و خمپاره اندازهــا و تفنــگ106م م   در ســاعت  ــك و آتــش ســنگین توپخان ــا پشــتیبانی تانك هــای گــردان222 تان ب

0515 روز 61/7/10 بــا نزدیــك شــدن بــه دشــمن تلفــات و ضایعاتــی بــه وی وارد آمــد.
      انهــدام دو قبضــه خمپاره انــداز82م م ـ دو ســنگر دیدبانــی ـ یــك ســنگر کالیبــر14/5 و آســیب رســیدن بــه یــك 

نفربــر زرهــی انهــدام 5 ســنگر نگهبانــی ـ کشــته و زخمــی نمــودن 30 نفــر از مــزدوران
ــا جابجایــی تانك هــا در طــول جبهــه کنجان چــم تــا مهــران اقــدام بــه فریــب دشــمن        )2( گــردان222 تانــك ب
نمــوده و موجــب جلــب توجــه او و اجــرای آتش هــای ســنگین توپخانــه و خمپاره اندازهــا در منطقــه گردیــده اســت.

      )3( توســط بــرادران ســپاه در منطقــه دوراجــی ضمــن انهــدام تعــدادی ســنگر و یــك دســتگاه تانــك مــزدوران نیــز 
منهــدم و یــك نفــر ســرباز از گــد123 در اثــر تیــر مســتقیم دشــمن مجــروح گردیــده اســت.

   پ( گــردان811 پیــاده مكانیــزه بااســتعداد یــك دســته در منطقــه فیروزآبــاد و بــا هماهنگــی بــرادران پاســدار بــه 
ــد. ــه آنهــا وارد نموده ان ــه دشــمن نمــوده و تلفاتــی ب ــه ضربــت زدن ب ــاد اقــدام ب اســتعداد 45 نفــر در منطقــه فرخ آب

انهــدام یــك قبضــه تفنــگ106م م ـ انهــدام چندیــن ســنگر اجتماعــی و انفــرادی ـ کشــته و زخمــی نمــودن 15 نفــر 
از مــزدوران.

   ت( نتیجه کلی عملیات
      )1( انهدام بیش از 50 سنگر اجتماعی و انفرادی
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      )2( انهدام دو دستگاه خودرو
      )3( انهدام دو قبضه تیربار کالیبر 75م م

      )4( انهدام یك دستگاه تفنگ106م م
      )5( انهدام دو انبار مهمات

      )6( انهدام سه سنگر آرپی جی7
      )7( انهدام دو سنگر دیدبانی

      )8( انهدام یك سنگر تیربار کالیبر14/5
      )9( آسیب رسیدن به یك نفربر زرهی

      )10( کشته و زخمی شدن بیش از صد نفر از مزدوران
                                                                               ف ل81 ز هـ سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی

گیرندگان: 
ف ق نجف پیرو شماره 226ـ90ـ2ـ28ـ201ـ61/7/10 جهت استحضار

ف ق ظفر جهت آگهی
ف تیپ1 زرهی بازگشت به شماره 10ـ37ـ28ـ201ـ61/7/10 جهت آگهی

ریاست رکن2 لشكر جهت آگهی
*** 

بسمه تعالی
از ظفر )ر3(                                                                                                       5-201-209

به ف ظفر                                                                                                           61/7/11 
]آخرین وضعیت یگان ها[

      یگان هــای ظفــر1 )تــی55 هوابــرد( زیــر آتــش شــدید دشــمن قــرار دارد و بــه علــت اینكــه آتــش دشــمن زیــاد 
بــوده و جــواب آتــش دشــمن کمتــر داده می شــود ایــن یــگان ظــرف روز جــاری 20 نفــر شــهید و 97 نفــر مجــروح 

متحمــل شــده اســت.
                                                  ف ق ظفر1 - سرهنگ ستاد عبادت

***
از ق ظفر )ر3 عملیات(                                                                                 249-28-201- ظ3

به ف ظفر1                                                                                                     61/7/11
]دفع تک دشمن[

      برابــر اطــالع دشــمن از تپــه345 و پاســگاه دولــه شــریف قصــد پاتــك دارد دســتور فرماییــد بــا هوشــیاری هــر 
نــوع تــك دشــمن را دفــع و نتیجــه را گــزارش نماییــد.

ف ق ظفر    
سرهنگ سهرابی                                     برادر همت

***
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از ق ظفر1 ـ ر3                                                                                                  5-201-213         
به ف ق ظفر ر1                                                                                                    61/7/11   

]پاتک دشمن[
      دشــمن پاتــك شــدید خــود را در ســاعت 2200 در جلــو یگان هــای 146 و 135 و 158 شــروع نمــوده و درگیــری 

بســیار شــدید و بــه رزم نزدیــك تبدیــل شــده اســت.
                                                                                       ف ق ظفر1 - سرهنگ ستاد عبادت

گیرنده: گ1 خسروی
***

از: ق ع ظفر1 ـ ر3
به: ف ق ع ظفر ـ ر3

]اسیر دشمن[
       در ساعت 2210 مورخه 61/7/11 تعداد دو دستگاه تانك دشمن به غنیمت و سه نفر از افراد دشمن دستگیر شدند.

        ق ع ظفر1 - سرهنگ ستاد عبادت
***

بسمه تعالی
از ظفر1 )ر3(                                                                                                      5-201-217  

به ف ق ظفر                                                                                                          61/7/11 
]دفع پاتک دشمن[

پیرو شماره 5-201-213- 61/7/11
ــه        پاتــك دشــمن ضمــن وارد آوردن تلفــات زیــاد بــه دشــمن در ســاعت 2330 دفــع گردیــد و آتــش دشــمن ب

ــه روی مواضــع اجــرا می شــود. ــده ب طــور پراکن
                                                         ف ق ظفر1 - سرهنگ عبادت

***
ق ع ظفر ـ ر3                                                                                         253-28-201- ظ -3
ف ق نجف                                                                                                       61/7/11      

]آخرین وضعیت[
آخرین وضعیت یگان های ظفر تا ساعت 2330 روز 61/7/11

      ظفــر1 پاتــك دشــمن در ســاعت 2200 در جلــو یگان هــای 146 و 135 و 158 شــروع و درگیــری بســیار شــدید 
و بــه رزم نزدیــك تبدیــل شــده اســت.

      دو دســتگاه تانــك دشــمن در ســاعت 2210 بــه غنیمــت گرفتــه شــده اســت و درگیــری بــه شــدت ادامــه دارد. 
ظفــر2 و 3 مبادلــه آتــش بــه شــدت ادامــه دارد. ضمنــاً ســه نفــر از پرســنل دشــمن بــه اســارت ظفــر2 درآمدنــد. ضمنــاً 

پاتــك دشــمن در منطقــه ظفــر در ســاعت 2330 دفــع شــد.
فرمانده قرارگاه ظفر 

برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی
                                      از طرف حمیدی نیا                                 

گیرنده: ر. رکن2 ظفر    ر. رکن3 ل نصر سپاه
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از ق ع ظفر ـ ر3                                                                       254-28-201- ظ-ر3
به: ف ظفر1                                                                                       61/7/11    

]ارتفاعات کهنه ریگ[
ــای  ــه تپه ه ــی خــود را ب ــای ادغام ــل یك ســوم از گردان ه ــر1 حداق ــه ظف ــای تابع       طــی امشــب بایســتی یگان ه
جلــوی نقــاط اســتقراری کنونــی ارتفاعــات کهنه ریــگ مســتقر نمایــد. ایــن کار ظــرف همیــن امشــب بایــد اجــرا گــردد 

و هیچ گونــه قصــوری پذیرفتــه نخواهــد شــد.
فرمانده قرارگاه ظفر 

برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی
                                      از طرف حمیدی نیا                                      

***
از: ق ظفر1 )ر3(                                                                    شماره: 5/201/220
به: ق ظفر                                                                                      تاریخ: 61/7/12

]نیروی کمکی[
ــش شــدید  ــر آت ــدگان زی ــه رزمن ــی اجــرا نمــوده کلی ــم پاتك های ــه طــور دائ ــون ب ــك تاکن       دشــمن از لحظــه ت
ــه  ــده اند. ب ــارج ش ــه خ ــا از صحن ــنل یگان ه ــوم پرس ــون یك س ــن تاکن ــن بی ــه در ای ــد ک ــت الزم را می نماین مقاوم
منظــور مقاومــت بیشــتر و آمادگــی الزم جهــت مقابلــه جــدی بــا دشــمن امــكان ضربه هــای زیــاد از اینجــا می باشــد. 

ــه عنــوان کمــك و تقویــت در منطقــه آورده شــود. مقــرر فرماییــد یــك یــگان ارتشــی ب
                                                                                     ف ق ظفر1  - سرهنگ ستاد عبادت

به قرارگاه نجف گزارش و تقاضای یگان گردد
***

از: ق ظفر ر3 عملیات                                                                                     301/28/263/ ظ3       
به: ف ق نجف                                                                                              0715     61/7/12       

آگهی: ظفر1
]نیروی کمکی[

      دشــمن از لحظــه تــك بــه طــور دائــم پاتك هایــی اجــرا نمــوده کلیــه رزمنــدگان زیــر آتــش شــدید مقاومــت الزم 
ــت  ــه منظــور مقاوم ــه خــارج شــده اند. ب ــا از صحن ــون یك ســوم پرســنل یگان ه ــن تاکن ــن بی ــه در ای ــد ک را می نمای
بیشــتر و آمادگــی الزم جهــت مقابلــه جــدی دشــمن امــكان ضربه هــای زیــاد در ســلمان گشــته و ســانواپا اســت مقــرر 

فرماییــد یــك یــگان ارتشــی بــه عنــوان کمــك تقویــت در منطقــه آورده شــود.
ف ق ع ظفر 

برادر همت                                سرهنگ ستاد سهرابی
گیرنده: ر ر2 ل  

***
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از: ظفر1                                                                                                              201/28/ظ
به: ق ظفر                                                                                                              61/7/11

بازگشت به شماره: 201/28/161/ظ/ق
      گروهــان یــك احتیــاط گــد812 مهــدی در تاریــخ 61/7/10 زیــر امــر گــروه رزمــی گــد مهــدی قــرار گرفتــه شــد 

و در حــال حاضــر کلیــه یگان هــا فاقــد نیــروی احتیــاط می باشــد.
                                                                                                   ظفر1

***
از: ق ظفر )ر3(                                                                                             201/28/264/ظ/3                                                                 

به: ق نجف )ر3(                                                                                                   61/7/12  
آگهی: به رده مقدم لشكر81 زهـ

]آخرین وضعیت[
      آخرین وضعیت یگان ها از ساعت 0600 الی 1200 مورخه 61/7/12

1. ظفر1 تبادل آتش ادامه دارد و دو پاتك دشمن خنثی گردیده.
2. ظفر2 و 3 مبادله آتش ادامه دارد.

فرمانده قرارگاه ظفر 
برادر هّمت                              سرهنگ ستاد سهرابی

                                              ر3 سرهنگ شمس نیا 
گیرنده کتبی: ر2 ظفر  

***
از: قرارگاه ظفر )ر2(                                                                                            501/06/4/97                                       
به: قرارگاه نجف )ر2(                                                                                                61/7/12                                   

ف ل81 زهـ )ر2(
]فعالیت دشمن[

و  تانــك  دســتگاه  پنجــاه  تعــداد   61/7/12 مورخــه   1320 ســاعت  در  ظفــر1  گــزارش  برابــر   .1       
نزدیــك  راســت  و  چــپ  قســمت  از  بیــن(  )قلعــه  انصــار158  گــد  منطقــه  در  دشــمن  پیــاده  نفــرات 
می باشــد. زیــاد  خیلــی  فــوق  گــروه  شــهید  و  زخمــی  تعــداد  دارنــد.  کمكــی  نیــروی  تقاضــای   و 

      2. برابــر گــزارش 1 تعــداد 12 دســتگاه تانــك دشــمن در ســاعت 1235 روز جــاری از ســمت کل شــوان بــه طــرف 
کانــی شــیخ در حــال حرکــت می باشــند.

      3. برابر گزارش ظفر تانك های دشمن در منطقه قلعه بین مشغول پیشروی می باشند.
ف ق ع ظفر

برادر حاج هّمت                                       سرهنگ ستاد سهرابی
گیرنده:

ر 3 ق ظفر جهت آگهی و اقدام الزم
اطالعات و عملیات سیاسی و قرارگاه

***
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از: ق ع ظفر ر3                                                                          201/28/267 ـ ظ/3                
به: ف ق نجف                                                                          61/7/12      

]هواپیماهای دشمن[
      مــدت 4 روز اســت کــه هواپیماهــای دشــمن بــه طــور آزاد در منطقــه عملیاتــی ظفــر بــه پــرواز درآمــده و مرتبــاً 
ــر  ــه براب ــه اینك ــه ب ــا توج ــد. ب ــاران می نمای ــا را بمب ــه یگان ه ــی و بن ــگاه های فرمانده ــط و پاس ــای در خ یگان ه
ــه  ــه نظــر می رســد ک ــذا ب ــردد، ل ــرار گ ــه برق ــی منطق ــدت 7 روز پوشــش هوای ــه م ــود ک ــن ب ــر ای ــا ب هماهنگــی بن

ــود. ــد ب ــی پاســخگوی خــون شــهدا خواه ــروی هوای ــی وجــود نداشــته و نی ــه پوشــش هوای هیچ گون
ف ق ع ظفر

برادر حاج هّمت                                    سرهنگ ستاد سهرابی
*** 

بسمه تعالی
از: ق ع ظفر                                                                                  201/28/280/ظ/3                              

به یگان های تابعه                                                                                               61/7/12
موضوع: هماهنگی آتش

جهــت هماهنگــی آتش هــا و حداکثــر اســتفاده از توپخانــه بــا حداقــل مصــرف مهمــات و مؤثــر بــودن تیراندازی هــای 
توپخانــه و اجــرای نظــارت زیــر الزامــی اســت.

      1. چــون بــه هــر قــرارگاه عمــده )ظفــر1 و ظفــر2 و ظفــر3( قــرارگاه کنترل کننــده توپخانــه بــا تعــدادی یــگان 
توپخانــه واگــذار گردیــده جهــت اســتفاده از آتــش بــا ف قــرارگاه توپخانــه محــور مربوطــه هماهنگــی بــه عمــل آمــد.

      2. طــرح دیدبانــی یگان هــای توپخانــه کنتــرل شــود. بــه طــوری کــه دیدبان حداقــل به هر گــردان یك نفــر واگذار و 
 گــردان در مــورد آتــش بــا دیدبــان مربوطه هماهنگــی نموده و نقاطی که بایســتی روی آنها آتش شــوند مشــخص نمایند.

      3. دیدبــان درخواســت آتــش را از آتشــبار مربوطــه می نمایــد در صورتــی کــه بــرد نرســید قــرارگاه توپخانــه ارتبــاط 
آتشــبار موردنیــاز را بایــد در اختیــار دیدبــان قــرار دهد.

      4. بــه طــور کلــی قــرارگاه توپخانــه هــر محــور می توانــد آتــش یــك آتشــبار یــا چنــد آتشــبار در محــور مربوطــه 
و حتــی توپخانــه عمــل کلــی را در اختیــار دیدبــان قــرار دهــد.

      5. بــا توجــه بــه مراتــب بــاال یگان هــای مانــوری نبایــد از چانــل مربوطــه احتیاجــات آتــش خــود را درخواســت 
نماینــد و یــا مختصات هایــی را بــه ق ظفــر بدهنــد کــه بــه توپخانــه ابــالغ شــود، بلكــه از چانــل دیدبــان و یــا توپخانــه 
کمــك مســتقیم بخواهنــد کــه در ایــن حالــت توپخانــه کمــك مســتقیم نســبت بــه اجــرای آتــش بــا کمــك دیدبانــان 

خــود اقــدام و کمبــود آتــش را از طریــق توپخانــه تقویتــی و عمــل کلــی برطــرف می نمایــد.
      در خاتمه یگان ها باید توجه داشــته باشــند که مرکز اصلی برای درخواســت آتش دیدبان توپخانه اســت که گردان مانوری 
 باید با او هماهنگی نماید و در صورت هماهنگی صحیح و به موقع، آتش موردنیاز را در اســرع وقت در محل مورد نظر بریزند.

                                              ف ق ع ظفر
                                           برادر همت                           سرهنگ ستاد سهرابی

گیرندگان: تا رده آتشبار و گردان
***
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بسمه تعالی
از: ق ظفر )ر3(                                                                                            201/28/292/ ظ3             

به: ق نجف )ر3(                                                                                                61/7/12
]وضعیت یگان ها[

      آخرین وضعیت یگان ها از ساعت 1200 تا ساعت 1800 مورخه 61/7/12 برابر اعالم ظفر1 در ساعت 1330 در منطقه 
قلعه بین درگیری به شدت ادامه داشته است و در حال حاضر ظفرهای 1 و 2 و 3 تبادل آتش به طور پراکنده ادامه دارد.

ف ق ع ظفر
سرهنگ ستاد سهرابی          برادر هّمت 

 ***
از: ظفر 1 ر3                                                                                                       5/201/239
به: ظفر ر3                                                                                                            61/7/12 

]آتش دشمن[
       گــروه رزمــی انصــار158 بــه شــدت زیــر آتش دشــمن قرار دارد و در ســایر مناطق ظفــر1 تبادل آتش نیــز ادامه دارد.

                                                                         
گوینده: سروان ابراهیمی          ف ظفر1 - سرهنگ عبادت

گیرنده: استوار شكری 2200
***

از: قرارگاه نجف )ر3(                                                                               شماره: 1 سیار
به: ف ق ظفر )ر3(                                                                          تاریخ: 61/7/11

]نارسائی های مشاهده شده[
      در جریــان عملیــات جــاری تاکنــون نارســائی هایی مشــاهده گردیــده کــه در بعضــی مــوارد بــا تذکــرات شــفاهی 
هــم در رفــع اشــكاالت اقدامــی بــه عمــل نیامــده اســت. دســتور فرماییــد ســریعاً نســبت بــه رفــع نارســائی های زیــر 

اقــدام و نتیجــه را اعــالم دارنــد.
      1. گسترش یگان های توپخانه نیاز به تجدید نظر دارند )تقویت جناح راست منطقه بویژه سلمان کشته(

      2. دیدبانــان ضعیــف هســتند و بــه نظــر می رســد بــه تعــداد کافــی نبــوده و ورزیدگــی الزم را ندارنــد. الزم اســت بــا 
 اتخــاذ تدابیــر الزم از دیدبانــان تیپ هــای 1 و 2 و 3 لشــكر81 بــرای تقویــت توپخانــه منطقه قرارگاه ظفر اســتفاده شــود.
       3. به وسیله عناصر ستاد قرارگاه ظفر از نزدیك منطقه را بازدید و تدابیر الزم برای تصرف سلمان کشته به عمل آید.

      4. پشتیبانی آتش توپخانه نیاز به بررسی مجدد و نظارت بیشتری دارد.
      5. لشــكر81 بــا توجــه بــه مســئولیت کلــی و شناســائی کافــی کــه از منطقــه دارد، مســئولیت بیشــتری نســبت بــه 
داده عملیــات احســاس نمــوده و بــا نظــارت مســتقیم فرماندهــی لشــكر و بــه کار گرفتــن ســتاد و اســتفاده از امكانــات 
لشــكر و رفــع اشــكاالت موجــود در محــل و همچنیــن حفــظ انســجام قــرارگاه ظفــر ســریعاً تصمیمــات الزم در مــوارد 

یادشــده اتخــاذ و نتیجــه را گــزارش نماینــد. امیــد اســت همــواره تالشــگر راه خــدا و پوینــده راه شــهدا باشــیم.
جانشین ف نزاجا : سرهنگ توپخانه جمالی        

***
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از: قرارگاه ظفر )ر3(                                                                                     201/28/259/ظ/3 
به: ف ق نجف                                                                       0645       61/7/12  

آگهی: ف ل81 زهـ
]وضعیت یگان های ظفر[

آخرین وضعیت یگان های ظفر از ساعت 0001 الی 0600 مورخه 61/7/12
      1. ظفــر1: گــروه رزمــی انصــار158 در ســاعت 0600 ارتفاعــات جلــو منطقــه خــود را اشــغال نمــوده و درگیــری 

ادامــه دارد. گــروه رزمــی عمــار 126 بــا دشــمن درگیــر اســت.
گروه رزمی میثم 146 به سمت جلو حرکت و در حال حاضر شدیداً با دشمن درگیر است.

گروه رزمی مقداد135 اعالم نموده عناصر تأمین خود را به جلو فرستاده است.
      2. ظفــر2: درگیــری و مبادلــه آتــش در منطقــه بــه شــدت ادامــه داشــته و در حــال حاضــر پاتك هــا دفــع گردیــده 
ــی از دشــمن  ــات و خســارات وارده و وســایل اغتنام ــزان تلف و نیروهــای دشــمن در حــال عقب نشــینی می باشــد. می

متعاقبــاً اعــالم خواهــد شــد.
      3. ظفر3: تبادل آتش در منطقه ادامه داشته است.

ف ق ظفر
برادر هّمت                                            سرهنگ ستاد سهرابی

***
بسمه تعالی

از: ق ظفر )ر3(                                                                                            294-28-201-ظ3
به: ق نجف )ر3(                                                                                                   61/7/13

]آخرین وضعیت[
آخرین وضعیت یگان ها از ساعت 1600 تا ساعت 2400 مورخه 61/7/12

       1. ظفر1: سپاه گردان رزمی انصار و 158 زیر آتش شدید دشمن قرار داشته و در سایر مناطق تبادل آتش ادامه دارد.
      2. ظفر 2 و 3: تبادل آتش به طور پراکنده.

ف ق ظفر
برادر هّمت                                 سرهنگ ستاد سهرابی

***
از: ق ع ظفر ر3                                                                                 295-28-201-ظ3

به: ف ظفر1 و 2 و 3                                                                           61/7/13
]استفاده از کلیه ساح ها[

ــالح های  ــه س ــه از کلی ــالغ ک ــرارگاه اب ــر آن ق ــر ام ــا زی ــرل ی ــت کنت ــوری تح ــای مان ــد یگان ه ــتور فرمایی       دس
ــع پاتك هــا اســتفاده و تمــام فشــار  ــك در دف ــار و تان ــاره، تفنــگ106، تیرب ــگان اعــم از خمپ موجــود ســازمانی آن ی
ــه  ــگان را در منطق ــر ی ــالح های ه ــترش س ــك گس ــا کال ــوم یگان ه ــاً ارکان س ــد. ضمن ــا وارد ننماین ــه توپخانه ه را ب

ــد. ــه ایــن قــرارگاه ارســال دارن مربوطــه ب
ف ق ظفر

برادر هّمت                                 سرهنگ ستاد سهرابی                          
***
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از: ق ظفر ر3                                                            296-28-201-ظ3
به: ف ظفر 1 و 2 و 3 و ت ظفر                                            61/7/13

]آتش ضدآتشبار[
      جهــت اجــرای آتــش ضدآتشــبار محــل آنهــا موردنیــاز اســت. دســتور فرماییــد اطالعــات موردنیــاز را برابــر فــرم 
مربوطــه )بررســی قیــف انفجــاری( یــا نــور و صــدا از دیــدگاه را از طریــق چانــل توپخانــه ظفــر اعــالم تــا در بیــن مواضع 
توپخانــه دشــمن کــه دائمــاً یگان هــای در خــط تلفــات وارد مــی آورد شناســائی و نســبت بــه انهــدام آنهــا اقــدام شــود.

ف ق ظفر
برادر هّمت                                 سرهنگ ستاد سهرابی                                                       

***
بسمه تعالی

از: ق ظفر ر3                                                                                              297-28-201-ظ3
به: ف ظفر 1 و 2 و 3                                                                                          61/7/12

]تنظیم تیر قبلی[
      دســتور فرماییــد بــه کمــك دیدبــان هــر یــگان مانــوری روی راه هــای پاتــك دشــمن قبــاًل تنظیــم تیــر انجــام تــا 

در شــب کــه دیــد محــدود اســت ســریعاً آتــش اجــرا، آتش هــای بــدون دیدبانــی در شــب خــودداری شــود.
ف ق ظفر

برادر هّمت                                 سرهنگ ستاد سهرابی
***

از: ق ظفر ر3                                                                                 298-28-201-ظ3
به: ف ظفر 1 و 2 و 3 و ت ظفر                                                  61/7/12

]تنظیم آتش[
      دســتور فرماییــد مختصــات نقــاط عبــور اجبــاری جهــت پاتــك دشــمن را تعییــن و ســدهای آتــش مناســب روی 
آنهــا تنظیــم و نامگــذاری و در صــورت نیــاز فــوری بــا اعــالم نــام مربوطــه آتشــبار تنظیم کننــده ســریعاً آتــش مــورد 

نظــر اجــرا گــردد.
ف ق ظفر

برادر هّمت                                 سرهنگ ستاد سهرابی
***

از: ق ظفر ر3                                                                                 299-28-201-ظ3
به: ف ظفر 1 و 2 و 3 و ت ظفر                                                           61/7/12

]آموزش  دیدبان[
      دســتور فرمایید چنانچه یگان های توپخانه آن محور دچار کمبود دیدبان می باشــند مراتب را با ذکر اســامی پرسنل واجد شرایط 
 ســریعاً بــه ایــن قــرارگاه اعالم تــا در مــورد آموزش فشــرده آنان اقدام شــود. توپخانه لشــكر جهت کالس مربوطــه پیش بینی نماید.

ف ق ظفر
برادر هّمت                                 سرهنگ ستاد سهرابی

***
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از: ق ظفر )رکن3(                                       تلفنگرام                                      300-28-201-ظ3
به: ف ق ظفر 1                      61/7/13

]خبرنگاران خارجی[
ــگان )رئیــس رکــن  ــه آن ی ــه منطق ــگاران خارجــی ب ــی خبرن ــر افســر جهــت راهنمای ــك نف ــد ی       دســتور فرمایی
ســوم ـ یــا معــاون رکــن ســوم و بــا یــك نفــر وارد بــه منطقــه( رأس ســاعت 0730 روز جــاری در قــرارگاه ظفــر باشــد.

ف ق ظفر
برادر هّمت                                 سرهنگ ستاد سهرابی

***
بسمه تعالی

از: ف ظفر )ر3(                                        301-28-201-ظ3
به: ق نجف )ر3(                                               61/7/13

]آخرین وضعیت[
      آخرین وضعیت یگان ها از ساعت 0001 الی 0600 مورخه 61/7/13

ظفر1: تبادل آتش ادامه دارد.
ظفر2: تبادل آتش به طور پراکنده.
ظفر3: تبادل آتش به طور پراکنده.

ف ق ظفر
برادر هّمت                                 سرهنگ ستاد سهرابی

***
از: ق ظفر )ر3(                                   306-28-201-ظ3

ق نجف )ر3(                                                61/7/13
پیرو شماره 267-28-201-ظ3- 61/7/12

      بــا توجــه بــه فعالیت هــای شــدید نیــروی هوایــی دشــمن در چنــد روز اخیــر و خصوصــاً روز جــاری کــه موجــب 
ــوده  ــر ب ــده اســت، عمــاًل پوشــش هوایــی پیش بینــی شــده شــبح6 نهاجــا غیرمؤث تلفــات و خســارات شــدیدی گردی
اســت، مقــرر فرماییــد مراتــب جهــت بررســی و برقــراری پوشــش مؤثــر در منطقــه بــه مبــادی ذی ربــط اعــالم گــردد.

ف ق ظفر
برادر هّمت                                 سرهنگ ستاد سهرابی
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بسمه تعالی
عملیات تیپ55 هوابرد در تک مورخه 61/7/8 در سومار*1

   1. تیــپ55 هوابــرد بــا ادغــام تیــپ محمــداً رســول اهلل )ص( بــه نــام قــرارگاه ظفــر1 طــرح 
عملیاتــی خــود را کــه طــرح عملیاتــی بیــت اهلل الحــرام نامیــده بــود بــا رمــز »یــا ابوالفضــل 

العبــاس« شــروع نمــود.

  2. ساعت تك:
      ســاعت 2400 مورخــه 61/7/8 تعییــن شــده بــود، بــه علــت ناهماهنــگ بــودن حرکــت 
بعضــی از یگان هــا بــه ســاعت 0130 روز 61/7/9 تغییــر یافــت و بهتریــن زمــان تــك بــود 
زیــرا تــوأم بــا غافلگیــری بــود و دشــمن در تاریكــی آن طــور کــه بایــد نتوانســت از نیروهــای 
زرهــی، کمانــدو و حتــی احتیــاط خــود اســتفاده نمایــد و ضمنــاً در صرفه جویــی مهمــات 

بــه خاطــر اجــرا نشــدن آتــش تهیــه اثــر خوبــی داشــت.

  3. ساعت شروع و خاتمه تك:
      عملیــات از ســاعت 0130 روز 61/7/9 آغــاز و تــا ســاعت 1010 مورخــه 61/7/9 خاتمــه 
ــود، ارتفاعــات )گیســكه ـ کل قــران ـ  ــه ب یافــت. ایــن تیــپ دارای چندیــن هــدف جداگان
کهنــه ریــگ شــامل قلعــه جــوق ـ قلعــه میــن ـ 343 ـ 402( تــا ســاعت 1010 تصــرف و 

تحكیــم گردیــد و همچنیــن منطقــه میــان تنــگ.

  4. مشخصات منطقه عملیات:
ــگ،  ــان تن ــكه، می ــات گیس ــامل ارتفاع ــرد ش ــپ55 هواب ــات تی ــه عملی ــف( منطق       ال
ارتفاعــات 343، ارتفاعــات کهنــه ریــگ شــامل قلعــه جــوق، قلعــه میــن، ســانواپا و ارتفاعــات 

ــد. ــود می باش ــه ب ــاع در منطق ــن ارتف ــه بلندتری 402 ک
      ب( جنبه های ارتشی منطقه:

      1( دیــد و تیــر: در قســمت میــان تنــگ دیــد و تیــر خــوب بــود. در ارتفاعــات دیــد 
و تیــر مســتقیم بســیار محــدود بــود و حتــی آن قســمت از ارتفاعــات کــه طرف دشــمن 

منتهــی می شــد دارای زوایــای بــی روح بــود.
ــرا شــیارها،  ــود، زی ــاًل مناســب ب ــا کام ــاده م ــای پی ــك نیروه ــرای ت ــن ب       2( زمی
رودخانه هــای خشــك، ارتفاعــات بریدگی هــای موجــود در منطقــه اختفــاء و پوشــش 
بــرای مــا فراهــم می شــود. بــه خصــوص در قســمت ارتفاعــات گیســكه ولــی در میــان 

تنــگ بــه علــت دیــد و تیــر مســتقیم دشــمن، زمیــن بــرای تــك مــا مناســب نبــود.
ــرکوب و  ــاط س ــرا نق ــود، زی ــد دشــمن بســیار مناســب ب ــرای پدافن ــن ب       3( زمی

ــت. ــت داش ــه را در دس ــات در منطق ــن ارتفاع ــاس و بلندتری حس

* به قلم: سرهنگ ستاد کریم عبادت، فرمانده تیپ 55 هوابرد
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      4( جنــس زمیــن: بــه غیــر از میــان تنــگ بقیــه کوهســتانی کــه ارتفاعــات گیســكه 
ــیر آن  ــه مس ــر ک ــه کنگی ــود رودخان ــت وج ــه عل ــود و ب ــوازی ب ــای م دارای صخره ه
ــز  ــی واری ــه مندل ــگ ب ــان تن ــتن از می ــس از گذش ــت و پ ــومار می گذش ــار س از کن
می گشــت. در زمســتان هنــگام بارندگــی طغیــان کــرده و حتــی پل هــای روی 
ــا آب می گرفــت، در نتیجــه حرکــت نیروهــا باألخــص  ــه از بیــن می رفــت و ی رودخان

ــود. ــكل می نم ــا مش ــل ی ــدارکات را مخت ــات و ت ــانیدن مهم رس

   5. ترکیب و استعداد:
      تیــپ55 هوابــرد بــا تیــپ محمــداً رســول اهلل )ص( ادغــام کــه بــا چهــار گــردان ادغامــی 
ــردان  ــا 7 گ ــاع 402 و ب ــن و ارتف ــه می ــوق، قلع ــه ج ــكه، قلع ــاس گیس ــه حس ــه عارض ب
مســتقل بــه ســایر نقــاط هــدف تــك نمــود کــه 3 گــردان باقیمانــده و مســتقل تیــپ امــام 

رضــا )ع( در احتیــاط بــوده اســت.
دشمن:

ق لشكر12 زرهی در منطقه مندلی به ترتیب زیر:
     1( یك گردان پیاده کوهستانی در شمال منطقه نفت شهر.
     2( یك گردان پیاده کوهستانی در جنوب منطقه نفت شهر.

     3( یك گردان پیاده کوهستانی در احتیاط.
      4( گــردان103 توپخانــه105م م ل12 زرهــی در کمك مســتقیم تیپ2 پیاده کوهســتانی.

ب( قــرارگاه تیــپ412 پیــاده در منطقــه عمومــی پشــت ارتفاعــات کهنــه ریــگ کــه بــا زیــر 
امــر گرفتــن یــك گــردان تانــك از تــی16 زرهــی تشــكیل 3 گــروه زرهــی را داده اســت.

     1( یك گروه زرهی در ارتفاعات402 ـ سانواپا.
     2( یك گروه زرهی روبه روی شرکت حفاری.

     3( یك گروه زرهی در منطقه میان تنگ و تپه343 در محور سومار ـ میان تنگ.
     4( گردان108 توپخانه در کمك مستقیم تیپ412 پیاده.

پ( قرارگاه تیپ3 گارد مرزی در مندلی
     1( یك گردان در ارتفاعات گیسكه، کانی شیخ.

     2( یك گردان در تیپ بازرگان.
     3( یك گردان در مندلی.

     4( گردان104 توپخانه105م م در کمك مستقیم تیپ3 گارد مرزی.
ت( قرارگاه تیپ16 زرهی در مندلی

     1( یك گردان تانك زیر امر تیپ412 پیاده قرار داده است.
     2( یك گردان تانك در منطقه میان تنگ و کومه سنگ.

     3( یك گردان تانك در مندلی.
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     4( گردان4 مكانیزه تی 16 در میان تنگ.
     5( گردان سوارزرهی ابن الحارثه از نفت خانه الی سه تپان.

     6( گردان105 توپخانه کمك مستقیم تی 16 زرهی.
ــاط  ــوان احتی ــه عن ــن ب ــه خانقی ــپ504 در منطق ــده تی ــای ذکرش ــر یگان ه ــالوه ب ث( ع

ــود. ــتفاده می نم ــری اس ــگام درگی ــوق در هن ــگان ف ــود ی ــه از وج ــتقر ک مس

     6. مأموریت واگذاری به هریك از گردان ها و هدف آنها
      الف( گروه رزمی سلمان قسمت سلمان کشته.

      ب( گروه رزمی میثم146 ارتفاع 402 )پاسگاه وارولین(.
      پ( گروه رزمی انصار158 سمت راست کهنه ریگ )پاسگاه قلعه مین(.

      ت( گروه رزمی مقداد135 ارتفاعات کهنه ریگ )پاسگاه قلعه جوق(.
      ث( گردان ابوذر ارتفاعات 343.

      ج( گردان بالل و حمزه میان تنگ.
      چ( گروه زرهی عمار 126 ارتفاعات تنگ گیسكه.

      ح( گردان حبیب ارتفاعات کله شوان.
خ( گروهــان تانــك و گروهــان پــی ام پــی تیــپ محمــداً رســول اهلل )ص( کــه در اختیــار 

قــرار داشــت و دو گــردان بــالل و حمــزه را دنبــال می نمــود.
ــه: یــك گــردان105م م کمــك مســتقیم، یــك آتشــبار130م م ســپاه، یــك  د( توپخان
ــش  ــت آت ــا در تقوی ــبار203م م و دو قبضــه کاتیوش ــك آتش ــپاه، ی ــبار 155م م س آتش
تیــپ قــرار داشــتند. ضمنــاً یــك دســتگاه موشــك انداز107م م تیــپ نیــز در عملیــات 

پشــتیبانی آتــش شــرکت داشــت.

   7. شرح کلی تدبیر عملیات و تاکتیك بكاررفته
      الــف( ســاعت 2400 61/7/8 ســاعت »س« و روز »ر« آغــاز تــك از طــرف قــرارگاه ظفــر 
بــه ایــن قــرارگاه اعــالم گردیــد. عناصــر تیــپ قبــاًل بــا گردان هــای ادغامــی جهــت آمــوزش 
و ادغــام در محــل کاســه گــران در منطقــه پراکندگــی مســتقر شــده بودنــد. علــت انتخــاب 
ــرب ـ  ــران در محــور گیالن غ ــه چــون کاســه گ ــود ک ــن ب ــن کار ای ــرای ای ــران ب کاســه گ
ــیرین  ــا قصرش ــهر و ی ــك در نفت ش ــه ت ــرد ک ــر ک ــمن فك ــت و دش ــرار داش ــهر ق نفت ش

اســت و ایــن باعــث فریــب وی از تــك در منطقــه ســومار گردیــد.
ــه        ب( بالفاصلــه فرماندهــان گروه هــای رزمــی و گردان هــا حاضــر و آخریــن توجیــه ب
ــه ترتیــب گروه هــای رزمــی میثــم146، انصــار158،  عمــل آمــد. یگان هــای عمل کننــده ب
ــه  ــه کاس ــاعت 0600 61/7/8 از منطق ــا از س ــلمان و گردان ه ــداد135، س ــار126، مق عم
گــران و زرنــه حرکــت و در منطقــه عمومــی ســومار کــه قبــاًل بــرای هرکــدام از گروه هــای 

رزمــی و گردان هــا محــل تعییــن و مشــخص گردیــده بــود، مســتقر شــدند.
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      از آنجــا کــه در منطقــه عمــل )منطقــه عمومــی ســومار( فقــط یــك جــاده و مســیر 
وجــود داشــت کــه ارتبــاط زمینــی ســومار را بــه جــاده )ایــالم ـ اســالم آباد غــرب( متصــل 
ــتند  ــتقر می گش ــور مس ــن مح ــن در ای ــل از ای ــوری قب ــای مان ــه یگان ه ــرد چنانچ می ک
ــه  ــت. در نتیج ــود داش ــك وج ــدن ت ــف ش ــال کش ــد و احتم ــب می ش ــمن جل ــه دش توج
یگان هــای عمل کننــده در منطقــه کاســه گران )محــور گیالن غــرب( و منطقــه زرنــه 
ــی ســتادی و عناصــر شناســائی در منطقــه  ــد و فقــط قســمت های عملیات مســتقر گردیدن
عمومــی ســومار مســتقر شــده بودنــد و پیش بینــی گردیــده بــود کــه یگان هــای 
عمل کننــده شــب قبــل از عملیــات )24 ســاعت قبــل از عملیــات( از محــل اســتقرار خــود 

ــن عمــل انجــام گرفــت. حرکــت و در منطقــه عمومــی ســومار مســتقر شــوند کــه ای
ــك دســته شناســائی کــه  ــات ی ــن تیــپ حــدود 20 روز پیــش از شــروع عملی       پ( ای
ــائی از  ــته شناس ــك دس ــا ی ــد ب ــپ بودن ــده تی ــای عمل کنن ــام گردان ه ــر آن از تم عناص
تیــپ محمــد رســول اهلل )ص( بــه صــورت ادغامــی تشــكیل و بــا اســتفاده از عناصــر محلــی 
کــه مــورد اطمینــان بــوده و شناســائی شــده بودنــد تحــت نظــر تیــپ در منطقــه عمومــی 
ــده  ــدت ذکرش ــر در م ــن عناص ــه ای ــد ک ــروع نمودن ــائی را ش ــتقر و کار شناس ــومار مس س
ــودی،  ــای خ ــت نیروه ــرای حرک ــر ب ــن معب ــمن، بهتری ــن دش ــن می ــدند میادی ــق ش موف
ــه  ــاری ک ــكه های انفج ــه، بش ــود در منطق ــای موج ــمن، جاده ه ــنگرهای دش ــود س وج
دشــمن درســت کــرده بــود و همچنیــن چندیــن محــل مناســب بــه عنــوان محــل تجمــع 
اولیــه یگان هــای مانــوری در ارتفاعــات ســارات و بنــد پیرعلــی شناســائی نماینــد و حتــی 
ــن ســه نقطــه هماهنگــی  ــا در نظــر گرفت ــا ب ــی و گردان ه ــای رزم مســیر حرکــت گروه ه
در طــول مســیر مشــخص نماینــد کــه شــب عملیــات همیــن عناصــر شناســائی بــه عنــوان 

ــد. ــرار گرفتن ــده ق ــای عمل کنن ــار یگان ه ــا در اختی راهنم
      ت( مســیرهای شناســائی شــده کــه یگان های عمل کننــده می بایســتی از آن عبور نمایند 
بــه وســیله عناصر شناســائی و تحــت نظر این قرارگاه مشــخص گردیــده بود. قبــل از عملیات 
 فرماندهــان تــا رده دســته توجیــه و حتــی عمــاًل مســیرها را از روی زمیــن مشــاهده نمودنــد.

ــا نقطــه هماهنگــی        ث( زمــان و مســافت حرکــت یگان هــا از منطقــه تجمــع اولیــه ت
اول و دوم و ســوم و نقطــه رهایــی گــرو هان هــا در طــول مســیر شناســائی شــده دقیبقــاً بــه 
وســیله عناصــر شناســائی و بــا نظر قــرارگاه ظفــر1 )قرارگاه مشــترك تیــپ55 هوابــرد وتیپ 
 محمــداً رســول اهلل )ص(( تعییــن و مشــخص گردیــده و در اختیــار یگان هــا قــرار گرفتــه بود.

ــته  ــا گذاش ــار آنه ــیم چین در اختی ــته س ــا رده دس ــده ت ــای حمله کنن       ج( در یگان ه
شــده بــود و بــه آنهــا دســتور داده شــده بــود کــه هــر نــوع ســیم اعــم از ســیم تلفــن، کابــل 
ــه  ــق ب ــمن از راه دور موف ــا دش ــد ت ــع نماین ــاهده قط ــض مش ــر به مح ــوع دیگ ــا ن ــرق ی ب

ــود، نشــود. انفجــار بشــكه های انفجــاری کــه کار گذاشــته شــده ب
      چ( در ســاعت 1900 مورخــه 61/7/8 دســتور حرکــت بــه یگان هــای عمل کننــده داده 
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شــد و یگان هــا از منطقــه تجمــع اولیــه کــه در منطقــه ســومار بــود حرکــت نمــوده زمانــی 
کــه هــر واحــد عمل کننــده بــه نقطــه هماهنگــی اول رســید کــه بــا کــد رمــزی کــه از قبــل 
ــود اعــالم می کــرد. زمانــی کــه تمــام یگان هــای  پیش بینــی شــده و هماهنگــی گردیــده ب
ــده انتخــاب  ــگان عمل کنن ــر ی ــه در طــول مســیر ه ــه نقطــه هماهنگــی اول ک ــوری ب مان
گردیــده و مســیرها هــم مختلــف بــود می رســیدند دســتور حرکــت بعــدی صــادر می شــد 
کــه حــدود ســاعت 2030 61/7/8 دســتور حرکــت بعــدی صــادر و یگان هــای عمل کننــده 
 شــروع بــه حرکــت نمودنــد. وقتــی واحدهــا به نقطــه هماهنگــی دوم رســیدند اعــالم نمودند.

      ســپس در ســاعت 2200 دســتور حرکــت بــه یگان هــای عمل کننــده از نقطــه 
هماهنگــی دوم صــادر شــد. زمانــی کــه واحدهــا بــه نقطــه هماهنگــی ســوم کــه همــان نقطه 
رهایــی گــرو هان هــا بــود رســیدند، اعــالم کــه بــه آنهــا دســتور بــاز نمــودن معبــر از داخــل 
ــودن حرکــت بعضــی از یگان هــا  ــه علــت ناهماهنــگ ب ــن میــن دشــمن داده شــد ب میادی
 ســاعت تــك تــا ســاعت 0130 61/7/9 بــه تأخیــر افتــاد و در ایــن ســاعت همه آمــاده بودند.

      فرمــان تــك صــادر شــد. پــس از اینكــه هــم زمــان دســتور حملــه داده شــد چــون ایــن 
تیــپ دارای چندیــن هــدف کــه هرکــدام مســیر جداگانــه ای شناســائی شــده و همچنیــن 
عــرض منطقــه واگــذاری حــدود 18 کیلومتــر بــود بــه همیــن خاطــر بــه منظــور هماهنگــی 
بیــن یگان هــای عمل کننــده نقــاط هماهنگــی بــا در نظــر گرفتــن زمــان تعییــن و مشــخص 
ــت  ــه عل ــه ب ــگ ک ــه ری ــكه و کهن ــات گیس ــمت ارتفاع ــی در قس ــود و از طرف ــده ب گردی
ــرف  ــده از دو ط ــگان عمل کنن ــت دو ی ــاال رف ــه رو ب ــد از روب ــوه نمی ش ــودن ک ــره ای ب صخ
 ارتفــاع هــدف واگــذاری را تصــرف و اشــغال نمــود و حتــی از نردبــان هــم اســتفاده کردنــد.

ــپ محمــد رســول اهلل  ــپ و تی ــن تی ــده ای ــای رزم ــه نیروه ــه حمل       ح( در ســاعات اولی
)ص( توانســتند از انبــوه مین هــای دشــمن کــه 3 رده میــدان میــن در جلــو خــود ایجــاد 
ــمن  ــه دش ــود را ب ــور و خ ــود عب ــرده ب ــه کار ب ــوی ب ــیم خاردار حلق ــته س ــن رش و چندی
نزدیــك نماینــد زیــرا بــرای دشــمن غیرقابــل قبــول بــود کــه نیروهــای رزمنــده مــا بتواننــد 

ــه رأس ارتفاعــات برســانند. از میادیــن میــن عبــور و خــود را ب
      خ( پــس از رســیدن نیروهــای پرتــوان مــا بــه ارتفاعــات، هدف هــا یكــی بعــد از دیگــری 
ســقوط و تعــداد بســیار زیــادی از عناصــر دشــمن کشــته، زخمــی و یــا اســیر گردیدنــد. بــا 
توجــه بــه انبــوه آتــش ســنگین دشــمن اولیــن هــدف در ســاعت 0230 و آخریــن هــدف 
ــه  ــت ک ــود داش ــا وج ــری در روی هدف ه ــرد. درگی ــقوط ک ــاعت 0440 61/7/9 س در س
ــگ  ــان تن ــد. می ــم گردی ــرف و تحكی ــا تص ــه و هدف ه ــری خاتم ــاعت 1010 درگی در س
ــه تصــرف آن نشــدند.  ــق ب ــود، موف ــالل و حمــزه ب ــردان ب ــود و گ ــذاری ب ــه هــدف واگ ک
مطلــب قابــل توجهــی کــه بــه کار بــرده شــد ایــن بــود کــه تیــپ55 هوابــرد 15 روز قبــل 
ــا گردان هــای تیــپ محمــداً رســول اهلل )ص( در منطقــه  از عملیــات گردان هــای خــود را ب
کاســه گــران ادغــام نمــود و جهــت آنهــا برنامــه آمــوزش بــر مبنــای نیــاز یگان هــا و منطقــه 
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ــی  ــص کوه پیمای ــد. باألخ ــد می ش ــب بازدی ــم و مرت ــود تنظی ــتانی ب ــه کوهس ــات ک عملی
نحــوه جنگیــدن در ارتفاعــات، نحــوه عبــور و بــاز کــردن میادیــن میــن.

ــكات برجســته و ضعــف یگان هــای خــودی از نظــر پرســنل، لجســتیكی، تاکتیــك،    8. ن
ارتبــاط، پشــتیبانی آتــش:

      الــف( پرســنل: بــا ایثــار و قهرمانــی تــا آخریــن لحظــات بــه تــك ادامــه می دادنــد 
و یــا ادغــام بــرادران ارتشــی و بســیجی و ســپاهی روح وحــدت و یكپارچگــی بــه نحــو 
بســیار مطلوبــی در بیــن آن وجــود داشــت. مقاومت بــه خصــوص در دو گــردان ادغامی 
ــای  ــم هدف ه ــث تحكی ــد باع ــوده بودن ــك نم ــكه ت ــات 402 و گیس ــه روی ارتفاع ک
متصرفــی شــد زیــرا کــه اســتعداد ایــن دو گــردان از 800 نفــر بــه 200 نفــر رســیده 

بــود ولــی مردانــه بــه مقاومــت ادامــه دادنــد. 
      ب( لجســتیك: در وضــع خــوب بــود، فقــط بــه خاطــر کمبــود وســایل مهندســی 

و جــاده و وجــود ارتفاعــات، لجســتیك را کمــی بــا اشــكال مواجــه گردیــد.
ــتفاده  ــا اس ــی ب ــه حت ــده ک ــائی های انجام ش ــه شناس ــه ب ــا توج ــك: ب       پ( تاکتی
ــه راه هــای عبــوری کــه حتــی دشــمن  ــی و قاچاقچی هــای ســابق ب از نیروهــای محل
اطــالع نداشــت از آن اســتفاده و دشــمن را غافلگیــر نمــود، زیــرا باوجــودی کــه دشــمن 
ــد.  ــر ش ــك غافلگی ــی از مســیرها و ســمت های ت ــك اســت، ول می دانســت امشــب ت
بهتریــن تــك کــه می تــوان در یــك تــك شــبانه و غافلگیرکننــده بــه کار بــرد، عیــن 
ــن و  ــدان می ــه می ــده باوجــود آن هم ــای رزمن ــرا نیروه ــود زی ــك انجام شــده ب تاکتی
ــذاری را  ــای واگ ــه هدف ه ــش ســنگین ســریع پیشــروی نمــوده و در ســاعات اولی آت

تصــرف و اشــغال نمودنــد.
      ت( مخابــرات: در ســطح عالــی بــود بــه خصــوص اینكــه از پســت اســتراق ســمع 
ــی در  ــد و حت ــل آم ــه عم ــرداری ب ــر بهره ب ــد حداکث ــپ55 ه ــده در تی ــكیل ش تش
ــا  ــه م ــن پســت های شــنود حمــالت دشــمن را ب ــای بعــدی همی ــای روزانه ه پاتك ه

ــه می شــد. ــا مقابل ــا آنه ــع ب ــه موق ــه ب ــد ک اطــالع می دادن
      ث( پشــتیبانی آتــش: در تــك شــبانه از گلوله هــای منــور خــوب اســتفاده شــد و 
ــر  ــاده مؤث ــش پشــتیبانی فوق الع ــاع402 آت ــای دشــمن خصوصــاً روی ارتف در پاتك ه

ــود. ــا یگان هــای در خــط هماهنــگ ب و ب
   9. نكات برجســته و ضعف دشــمن از نظر پرســنل، لجســتیك، تاکتیك، ارتباط، پشــتیبانی آتش:

ــرا  ــد زی ــی برخــوردار بودن ــه خوب ــاط و روحی ــف( پرســنل: پرســنل دشــمن از انضب       ال
ــد. ــه مرتــب پاتــك می نمودن ــا چنــد روز بعــد از حمل ــا آخریــن نفــر مقاومــت کــرده و ت  ت

      ب( لجســتیك: از لجســتیكی خوبــی برخــوردار بودنــد و بــا بررســی منطقــه عملیــات 
چــون از نظــر مهندســی و جاده ســازی در ســطح خوبــی قــرار گرفتــه بودنــد چیــزی از نظــر 

لجســتیك کســری نداشــتند.
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ــد  ــش داده بودن ــق آرای ــرض و عم ــی در ع ــدی خوب ــك: مواضــع پدافن       پ( تاکتی
ــرای  ــد، لیكــن بااینكــه قبــاًل ب و میدان هــای میــن متعــددی هــم ایجــاد نمــوده بودن
چندمیــن بــار دشــمن مــورد تــك شــبانه تــوأم بــا غافلگیــری واقــع شــده بــود ولــی در 
ایــن مــورد زیــاد دقــت نداشــت، گــو اینكــه میــدان میــن بــه وســیله تیربــار و نفــرات 

ــد. ــت می گردی محافظ
ــی  ــی در پاتك های ــد ول ــی برخــوردار بودن ــاط خوب ــاط: در لحظــه اول از ارتب       ت( ارتب
کــه چنــد روز بعــد از حملــه انجــام دادنــد و مداومــت داشــت در بی ســیم بــه طــور کشــف 
ــوع  ــن موض ــی از ای ــه خوب ــنود ب ــت ش ــتفاده از پس ــا اس ــا ب ــه م ــد ک ــت می کردن صحب

ــم.  ــرداری نمودی بهره ب
      ث( پشــتیبانی آتــش: در ایــن حملــه دشــمن حداکثــر اســتفاده از آتــش پشــتیبانی 
ــه طــوری کــه بعــد از کشــف عملیــات حجــم فوق العــاده زیــادی آتــش روی  نمــود ب

یگان هــای تــك ور ایجــاد نمــوده بــود.
  10. تلفات و ضایعات خودی: شامل شهید، مجروح، مفقود و یا اسیر و ضایعات اقالم عمده:

      الف( شهید: افسر 2 نفر، درجه دار 18 نفر، سرباز 126 نفر.
      ب( مجروح: افسر 21 نفر، درجه دار 113 نفر، سرباز 927 نفر.

      پ( مفقود یا اسیر: افسر ــ، درجه دار ــ، سرباز 4 نفر.

  11. تلفــات و ضایعــات دشــمن: شــامل کشــته، مجــروح، اســیر، ضایعــات اقــالم عمــده )بــه 
غنیمــت  گرفته شــده و انهدامــی(

ــه و  ــه عقــب تخلی ــازه توســط نیروهــای خــودی ب ــف( کشــته: حــدود 20 جن       ال
دفــن گردیدنــد و تعــدادی در شــیارهای وســط نیروهــای خــودی و دشــمن باقــی مانــد 

و تعــدادی هــم بــه عقــب تخلیــه نمــوده اســت.
      ب( اســیر و زخمــی: افســر ارشــد: یــك نفــر؛ افســر جــزء: دو نفــر؛ درجــه دار: 9 
نفــر؛ ســرباز: 28 نفــر؛ غیرنظامــی دو نفــر و تعــداد بســیار زیــادی زخمــی هــم خــود 

دشــمن بــه عقــب تخلیــه نمــود.
      پ( ضایعات اقالم عمده )به غنیمت گرفته شده و انهدامی(:

ــاد  ــدار و جه ــیج و پاس ــرادران بس ــه از ب ــلوغی منطق ــه و ش ــعت منطق ــت وس ــه عل       ب
ــی  ــده، ول ــه دســت نیام ــم دشــمن ب ــات و غنائ ــی از ضایع ــار دقیق ــش آم ــازندگی و ارت س
روی هــم رفتــه ضایعــات فراوانــی بــه دشــمن بعثــی وارد شــد. فقــط تعــداد 15 قبضــه تــوپ 
ــه  ــداد 6 قبض ــید و تع ــول اهلل )ص( رس ــداً رس ــپ محم ــه تی ــه ب ــد و 11 قبض ــه تی55ه ب

ــد. ــه نمودن ــود پرســنل ســپاه تخلی ــد ب ــه طــور آکبن ــار14/5م م کــه دو قبضــه آن ب تیرب
  12. نتایج آموزش این عملیات از نظر اطالعات، عملیات، پرسنلی، لجستیكی

      الــف( اطالعــات: اطالعــات قبلــی از دشــمن طبــق معمــول کــم ولــی آنچــه عناصــر 
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شناســائی دیــده بودنــد و حــدس زده شــده بــود کامــاًل صحت داشــت.
      ب( عملیــات: بــه طــور کلــی در هــر مرحلــه عملیــات و تــك بــه نیروهــای دشــمن 
ــد  ــر می گردن ــر و باتجربه ت ــا بهت ــرای فرماندهــان یگان ه ــات ب ــه و آمــوزش عملی تجرب
بــه طــوری کــه ســعی می کننــد معایــب و نواقــص عملیــات گذشــته را در ایــن مرحلــه 
از عملیــات برطــرف نماینــد و چــون پرســنل قبــاًل آمــوزش روی زمیــن مشــابه دیــده 

بودنــد و بــا اســتفاده از شناســائی دقیــق عملیــات بــا موافقــت کامــل انجــام شــد. 
ــی بعــداً  ــود ول       پ( پرســنلی: روحیــه پرســنل در شــروع عملیــات بســیار خــوب ب
در اثــر پاتك هــای مكــرر ادامــه تلفــات و نبــودن جایگزینــی، روحیــه بــه مقــدار زیــادی 

پاییــن آمــد.
ت( لجســتیك: یــك لجســتیك خــوب مخصوصــاً از نظــر رســانیدن مهمــات بــه موقــع 

ــات می باشــد. راهگشــای عملی

ــار داشــتند؟ در  ــن و دشــمن در اختی ــی از زمی ــات کاف ــده و ســتاد، اطالع ــا فرمان   13. آی
صــورت منفــی بــودن نواقــص تشــریح شــود. در ایــن عملیــات مــا اطالعــات کافــی از زمیــن 
و نحــوه گســترش میادیــن میــن دشــمن داشــتیم زیــرا چندیــن روز قبــل از شــروع عملیــات 
بــا تشــكیل تیم هــای شناســائی شــروع بــه بررســی منطقــه عملیــات و وضعیــت دشــمن و 

پیــدا کــردن مســیر نمــوده بودیــم.

  14. ســایر نــكات آموزنــده ایــن عملیــات کــه در آینــده می تــوان مــورد اســتفاده عملیاتــی 
و یــا آمــوزش قــرار گیــرد.
      الف( نكات برجسته:

        1( همكاری نیروهای بسیج و پاسدار با نیروهای ارتشی فقط در تك.
 2( همــكاری هوانیــروز بــا یگان هــای تــك ور بــه خصــوص از نظــر تخلیــه مجروحیــن 

و رســانیدن مهمــات.
        3( همكاری و هماهنگی توپخانه با یگان های پیاده در طول عملیات.

        4( ارتباط و مخابرات نسبتاً خوب بود )شبكه عملیاتی، لجستیكی، شبكه آتش(.
         5( استفاده خوب و بموقع از پست شنود )از انهدام یك گردان جلوگیری به عمل آمد(.

ــپ و ســپاه در  ــان مهندســی تی ــاب از گروه ــب و مین ی ــت دســته های تخری        6( فعالی
بــه وجــود آوردن معبــر.

       7( آمادرسانی در حین عملیات و روی ارتفاعات خوب بود.
       8( وجــود خودروهــای کوچــك )تویوتــا، جیــپ( جهــت آمادرســانی و تخلیــه مجروحین 

فوق العــاده مؤثــر بــود.
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ــن  ــیج در ای ــدار، بس ــش، پاس ــنل ارت ــتگی پرس ــری و ازخودگذش ــه ایثارگ        9( روحی
ــود. ــهود ب ــات مش عملی

     10( شناسائی کامل از زمین و نحوه گسترش و میدان مین دشمن قبل از شروع عملیات.
ــش و  ــز آت ــت تمرک ــمن نتوانس ــود و دش ــاد ب ــر( زی ــه )25 کیلومت ــعت منطق      11( وس
توپخانــه زیــاد در آنجــا ایجــاد کنــد و پــس از اینكــه پاتك هــای وی پــس از 36 روز نــاکام 

مانــد مواضــع تثبیــت گردیــد.
     12( تمریــن روی زمیــن مشــابه و بــاال بــردن قــدرت جســمانی پرســنل باعــث شــد کــه 

در ســاعات اولیــه، یــگان بــه اهــداف واگــذاری برســند.
ب( نكات ضعف:

      1( عدم هماهنگی بین یگان های همجوار.
      2( عدم فعالیت نیروی هوایی در این عملیات.

      3( اگر عملیات مداومت پیدا کند برادران بسیج در منطقه نمی مانند و خسته می شوند.
      4( عدم واگذاری یك یگان تانك به این تیپ در این عملیات.

5( وضعیــت غنائــم مشــخص نبــود. بااینكــه نیروهــای ارتــش و پاســدار در هــم ادغــام و 
از نزدیــك یــك همــكاری خوبــی داشــتند، مع ذلــك در زمانــی کــه ایــن یــگان مشــغول 
ــوص  ــای مخص ــود، گروه ه ــمن ب ــای دش ــه پاتك ه ــی ب ــدف و جوابگوی ــم ه تحكی
ــغول  ــد، مش ــده بودن ــن ش ــور تعیی ــن منظ ــه همی ــه ب ــیج ک ــپاه و بس ــرادران س از ب

ــد. ــم بودن ــایل و غنائ ــه وس ــداران و تخلی ــپاه پاس ــذاری آرم س عالمت گ
ــوص  ــه خص ــد )ب ــاع می مان ــتی در روی ارتف ــه بایس ــی ک ــای غنیمت 6( جنگ افزاره
ــود(  ــمن ب ــع دش ــرات مجتم ــك و نف ــرای تان ــلحه ای ب ــه اس ــی ک ــوپ57 ضدهوای ت

ــد. ــه ش ــای اول تخلی ــان روزه ــپاه هم ــیج س ــنل بس ــط پرس توس
7( پرســنل بــه تحكیــم هــدف و ســاختن ســنگر و پوشــش بــاالی ســر در روزهــای اول 

اهمیــت ندادنــد و همــان باعــث تلفــات زیــاد در روزهــای بعــدی گردیــد.
8( اقدامات جهاد در جهت ساختن جاده و موضع بسیار کند و اصوالً کم انجام گرفت.

                                                              ف ق ع تی55هد - سرهنگ ستاد عبادت
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* مســلمابنعقيل*1 عمليــات در رزمنــدگان خاطــرات از يادداشــتهايي  پیوســت1:

       توجــه: ایــن یادداشــت ها فقــط از خاطــرات تعــداد معــدودي از رزمنــدگان کــه بــا آنــان 
مصاحبــه شــده خالصه بــرداري شــده اســت.

       1- خالصه اي از خاطرات سرهنگ توپخانه ستاد جمالي، جانشین فرمانده نیروي زمیني
       در طرح ریــزي عملیــات مســلم ابن عقیل، زمــان تغییــر مكان هــا را شــب یازدهــم مــاه ذیحجــه 
)بعــد از عیــد قربــان( انتخــاب کردیــم. نیروهــاي مــا بایســتي در شــب ســیزدهم مــاه کــه بــدر 
کامــل بــود حملــه مي کردنــد. لــذا امــكان غافلگیــر کــردن دشــمن خیلــي ضعیف بــود. بــراي این 
عملیــات مــا مجبــور بودیــم یگان هایــي را از صحنــه عملیــات جنــوب بــه منطقــه غــرب تغییــر 
مــكان دهیــم. ایــن تغییــر مكان هــا ســبب کشــف عملیــات احتمالــي مــا به وســیله دشــمن شــد 
و هواپیماهــاي دشــمن از چنــد روز قبــل از شــروع عملیــات، بمبــاران مناطــق عملیاتــي را شــروع 
کردنــد. در منطقــه عملیاتــي، قســمتي از ارتفاعــات ســرکوب حوالــي پاســگاه مــرزي گیســكه و 
نقــاط دیگــر در کنتــرل دشــمن بــود و نیروهــاي دشــمن کــه در آن ارتفاعــات مســتقر بودنــد، 
تمــام فعالیــت نیروهــاي مــا را در میــدان دیــد خــود داشــتند. ایــن امــر مشــكالتي را در جابجایــي  
یگان هــاي مــا ایجــاد کــرده بــود. زیــرا مســافتي کــه یگان هــای مــا بایســتي تــا بــه نزدیكــي هدف 
برســند 10 تــا 20 کیلومتــر بــود. در ایــن مســافت، دشــمن مي توانســت ضرباتــي بــه نیروهــاي 
مــا وارد کنــد. از طرفــي راهپیمایــي در شــب مهتــاب نیــز تــا حــدودي علیــه مــا بــود و دشــمن 
مي توانســت بــا اســتفاده از نــور مهتــاب، حــرکات شــبانه یگان هــاي مــا را تحــت نظــر بگیــرد. ولي 
بــه هــر حــال مــا مجبــور بودیــم، هرچــه ســریع تر حملــه را شــروع کنیــم و نمي توانســتیم چنــد 
روزي صبــر کنیــم تــا حداقــل در اوایــل شــب مهتــاب نباشــد. زیرا منطقــه نبــرد در ســومار و کنار 
رودخانــه کنگیــر آن قــدر باریــك بــود کــه نگهــداري یــك واحــد بــزرگ در آن ممكن بــود خطرات 
ــش  ــرات آت ــود و خط ــدود ب ــیار مح ــا بس ــه یگان ه ــكان تفرق ــود آورد. ام ــري به وج جبران ناپذی

توپخانــه و بمباران هــاي هوایــي دشــمن نیــز مــداوم روبــه افزایــش بــود. 
              به عــالوه نیروهــا در منطقــه نبــرد متمرکــز شــده بودند و افراد بســیجي که عشــق به فداکاري 
داشــتند، بــراي شــروع حملــه بي تابــي مي کردنــد. بــه هــر حــال شــرایط ایجــاب مي کــرد کــه مــا 
در نــور مهتــاب کامــل اقــدام بــه حملــه کنیــم. لــذا در روز یازدهم مــاه قمــري یگان هــا را به تدریج 
 بــه نزدیــك خــط عزیمــت تغییــر مــكان دادیــم، تــا در شــب 13 مــاه قمــري حملــه را آغــاز کنیم.

ــا وجــود این کــه عملیــات در اول پاییــز )7 مهرمــاه 1361( اجــرا می شــد و معمــوالً در                ب
ایــن موقــع از ســال هــواي منطقــه ســومار هنــوز گــرم و آرام اســت، در آن ســال برخــالف معمول 
در منطقــه ســومار بارندگــي و طوفــان شــروع شــد کــه کامــالً غیرعــادي بــود. ایــن وضــع هــواي 

ــران  ــارات ای ــینی، انتش ــوب حس ــید یعق ــتاد س ــی س ــرهنگ زره ــرب، س ــات غ ــه عملی ــای صحن * نبرده
ســبز،تهران، 1395، ص 575 تــا ص 590
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ــا را در  ــوس نیروه ــا اتوب ــي ب ــا حت ــري کــرد و م ــا کمــك مؤث ــكان یگان ه ــر م ــود در تغیی مه آل
منطقــه نبــرد تغییــر مــكان دادیــم. زیــرا دیــد دشــمن از بیــن رفتــه بــود. در پنــاه هــواي مه آلــود 

عناصــر مین بــردار توانســتند معابــري در میدان هــاي میــن دشــمن ایجــاد کننــد.
              منطقــه عملیــات مســلم ابن عقیل، یــك منطقــه کوهســتاني بــه عــرض قریــب 20 کیلومتــر 
بــود کــه تمــام آن در اشــغال دشــمن بــود. تمــام منطقــه نبــرد تحــت کنتــرل کامــل دشــمن قرار 
داشــت. ایــن ارتفاعــات در شــرق شــهر مندلــي عــراق و در مســیر محــور مندلــي، بغــداد قــرار 
داشــت. بنابرایــن داراي اهمیــت ویــژه اي بــود. اگــر نیروهــاي مــا آن ارتفاعــات را از اشــغال دشــمن 
آزاد مي کردنــد، مي توانســتند پایگاهــي بــراي حــرکات بعــدي در محــور مندلــي بغــداد به دســت 
آورنــد. در طــول مــدت زمــان جنــگ نیروهــاي مــا چند بــار تــالش کــرده بودند، ایــن ارتفاعــات را 
آزاد ســازند، ولــي موفــق نشــده بودنــد. این بار ســعي شــد، با بســیج نیروهــاي بیشــتر و هماهنگي 
بهتــر بیــن یگان هــاي ارتــش و ســپاه و بســیج و با اســتفاده از تجربیات به دســت آمــده در نبردهاي 
 قبلــي، طــرح عملیــات به نحــوي تهیــه و اجــرا گردد کــه امیــد موفقیــت در آن درصد باالیي باشــد.

     از جملــه تدابیــر وارد عمــل شــدن، یگان هــاي تیــپ محمدرســول اهلل بــود کــه تجربــه زیــادي 
در نبــرد در کوهســتان داشــت. ضمــن این کــه در آب  و  هــواي گــرم جنــوب نیــز جنگیــده بــود. از 
عناصــر نیــروي زمینــي نیــز تیــپ 55 هوابــرد یــگان ورزیــده اي بــود کــه قبــالً، هــم در کردســتان 

و هــم در خوزســتان جنگیــده بــود.  
       به طــور کلــي در تهیــه طــرح، حتي المقــدور تمــام نقــاط مهــم مثبــت و منفــي بررســي شــد 

و راه هــاي کار ارزیابــي شــده بــراي عملیــات انتخــاب گردیــده بــود.
2- سرهنگ پیاده ستاد کریم عبادت فرمانده تیپ 55 پیاده هوابرد

       بعــد از عملیــات ناموفــق رمضــان )در منطقــه عملیــات جنــوب(، عملیات موفق مســلم ابن عقیل 
تأثیــر زیــادي در بــاال رفتــن روحیــه رزمنــدگان مــا داشــت. برعكــس ســبب تضعیــف روحیــه 
ــا  ــراي نیروهــاي م ــات ب ــن عملی ــوان گفــت اجــراي ای ــد. مي ت پرســنل نیروهــاي عراقــي گردی
کامــالً ضــروري بــود، امــا بایــد درنظــر داشــت کــه بعــد از عــدم موفقیــت در عملیــات رمضــان، 
ــا  ــت. ب ــام گرف ــاد انج ــدم  اعتم ــت ع ــك حال ــلم ابن عقیل در ی ــات مس ــراي عملی ــزي ب طرح ری
ایــن وجــود تصمیــم بــر اجــراي آن گرفتــه شــد و حتــي ســعي شــد هرچــه زودتــر اجــرا شــود 
ــا تأثیــرات شكســت عملیــات رمضــان خنثــي گــردد. چنان کــه در اجــراي ایــن امــر آن قــدر  ت
تعجیــل شــد کــه هنــوز دو گــردان از تیــپ 55 پیــاده هوابــرد جابجایــي کامــل انجــام نــداده بــود. 
زیــرا ایــن دو گــردان در منطقــه کاســه گران گیالنغــرب مســتقر بــود. امــا به نظــر مي رســد ایــن 
موضــوع بــه نفــع مــا تمــام شــد. زیــرا فرماندهــان عراقــي تصــور کردنــد، حملــه نیروهــاي مــا از 
محــور گیالنغــرب، قصرشــیرین خواهــد بــود. البتــه مــا عمــداً ایــن کار را کــرده بودیــم تــا دشــمن 
ــكان یگان هــا  ــر م ــا در تغیی ــن وضــع ســبب شــد کــه م را از قصــد خــود منحــرف ســازیم. ای
تأخیــر داشــته باشــیم، به نحوي کــه بعضــي از یگان هــا فقــط 24 ســاعت قبــل از شــروع عملیــات 
ــات  ــه متوجــه شــدیم، ارتفاع ــه ســومار شــدند. در شناســایي منطق مســلم ابن عقیل وارد منطق
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ســومار به طــرف مندلــي خیلــي صعب العبــور اســت. مــا تصمیــم گرفتیــم از همیــن ارتفاعــات 
حملــه کنیــم. زیــرا بــرآورد کردیــم کــه احتمــاالً دشــمن را غافلگیــر مي کنیــم. بنابرایــن تصمیــم 

گرفتیــم از شــیارهاي ارتفاعــات بــراي پیشــروي اســتفاده کنیــم.
       بررســي هایي کــه دربــاره زمــان حملــه به عمــل آمــد، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه حملــه 
شــبانه بــا وجــود مشــكالت زیــاد آن، موفقیت آمیز تــر از حملــه روزانــه اســت. طــرح چنیــن بــود 
کــه ابتــدا پیاده نظــام پیشــروي کنــد و موانــع و میدان هــاي میــن دشــمن را خنثــي کنــد. بعــد 

واحدهــاي زرهــي پیشــروي نماینــد.
       نظــر بــه این کــه یگان هــاي مــا مجبــور بودنــد از شــیارها و کوره راه هــاي نامشــخص، پیشــروي 
کننــد تــا بــه هدف هــاي خــود برســند، احتیــاج بــه عناصــر راهنمــا داشــتند. بــراي این منظــور از 

افــراد محلــي کــه در جمــع رزمنــدگان مــا بودند اســتفاده شــد.
       از چنــد روز پیــش از آغــاز حملــه نیروهــاي مــا، هواپیماهــاي دشــمن مواضــع یگان هــای مــا را 
شــناخته و به طــور متنــاوب بــه آن هــا حملــه مي کردنــد. ایــن امــر ســبب نگرانــي ما شــده بــود. ما 
از افســر رابــط هوایــي خواســتیم پوشــش هوایــي منطقــه را تأمین کند. ولــي او گفــت هواپیماهاي 
نیــروي هوایــي ایران پوشــش شــهرها را به عهــده دارند. باالخــره هماهنگي شــد دو فروند هواپیماي 
جنگــي در پشــتیباني منطقــه نبــرد ســومار قــرار داده شــود. ولــي خوشــبختانه در مــدت عملیات، 
 هــوا بارانــي و مه آلــود شــد و هواپیماهــاي دشــمن نتوانســتند از برتــري خــود اســتفاده کننــد.

       ایــن موضــوع کمــك دیگــري نیــز بــه مــا کــرد و آن چنیــن بــود کــه حملــه در شــب هاي 
مهتــاب کامــل اجــرا می شــد. نظــر بــه این کــه نیروهــاي دشــمن بهتریــن مواضــع را بــه ســمت 
نیروهــاي مــا اشــغال کــرده بودنــد و دیــد کاملــي بــر منطقــه شــرق داشــتند، ایــن امــر تهدیــدي 
ــر روي  ــمن ب ــد دش ــد، دی ــود ش ــري و مه آل ــوا اب ــه ه ــا هنگامي ک ــود. ام ــا ب ــاي م ــه نیروه علی

نیروهــاي حملــه ور مــا کــور گردیــد و تلفــات نیروهــاي مــا بــه حداقــل کاهــش یافــت.
       مســافت بیــن منطقــه تجمــع یگان هــاي حملــه ور مــا تــا نزدیكــي هــدف نســبتاً زیــاد بــود. 
مــا مجبــور بودیــم شــب قبــل از حملــه، نیروهــاي خــود را بــه جلــو ببریــم. چــون در ســاعات روز 
تغییــر مــكان، خطراتــي دربــر داشــت، بایســتي ایــن حــرکات را شــبانه انجــام مي دادیــم. مه آلــود 
بــودن هــوا کمكــي بــه ایــن تغییــر مــكان کــرد. از طرفــي هــواي منطقــه ســومار در اوایــل پائیــز 
هنــوز کامــالً گــرم اســت و تــدارك آب موضــوع حساســي مي باشــد. ابــري بــودن هــوا نیازمنــدي 

تــدارك آب را نیــز به طــور نســبي کاهــش داد. 
3- برادر عباس مردان خاني مسئول عملیات و اطالعات سپاه در عملیات مسلم ابن عقیل

ــراي  ــودم. ب ــگان ســپاه پاســداران ب ــات ی ــات مســئول اطالعــات و عملی ــن عملی        مــن در ای
ــب نقــاط، ارتفاعــات  ــم و در اغل ــور ســیكلت اســتفاده کردی ــات از موت شناســایي منطقــه عملی
به قــدري ســخت بــود کــه حتــي بــا موتــور ســیكلت نیــز امــكان حرکــت نبــود و مجبــور بودیــم 
ــه  ــك منطق ــات ی ــه عملی ــه منطق ــود این ک ــا وج ــم. ب ــاال بروی ــا ب ــاده از صخره ه ــورت پی به ص
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کوهســتاني ســخت بــود، نیروهــاي عراقــي تعــدادي از تانك هــا و خودروهــاي زرهــي خــود را در 
بــاالي آن ارتفاعــات مســتقر کــرده بودنــد کــه در حیــن عملیــات نتوانســتند کاري انجــام بدهند و 

ــد. اغلــب آن هــا ســالم به دســت مــا  افتادن
       در شــب قبــل از عملیــات، شــبانه بــه نزدیكــي مواضــع یگان هــای عراقــي حرکــت کردیــم. 
حــدود ســاعت 4 صبــح بــه خــط عزیمــت رســیدیم. شــب مهتابــي بــود، ولــي در آن شــب، هــوا 
ابــري و مه آلــود شــد و دیــد دشــمن محــدود گردیــد. ایــن امــر بــه حرکــت مــا به طــرف دشــمن 
کمــك کــرد تــا در میــدان دیــد دشــمن قــرار نگیریــم. مــا در مســیر حرکــت بــه یــك صخــره 
رســیدیم کــه تــا حــدودي مانــع حرکــت مــا شــد. به ویــژه این کــه به نظــر مي رســید، نیروهــاي 
دشــمن در غــرب آن صخره هــا موانــع و میــدان میــن ایجــاد کرده انــد. باالخــره بــا تــالش زیــاد، 
از آن صخــره بــاال رفتیــم و در محلــي مســتقر شــدیم و منتظــر دســتور حملــه ماندیــم. در ایــن 
موقــع فاصلــه مــا بــا نیروهــاي دشــمن خیلــي کــم و حــدود 20 متــر بــود و ایــن موضــوع بــراي 

دشــمن غیرمنتظــره بود.
       هنگامي کــه عملیــات شــروع  شــد همــه رزمنــدگان مــا بــا شــور و حــال غیــر قابــل وصفــي 
به طــرف دشــمن حملــه کردنــد و اولیــن هــدف را کــه صخــره مقابــل بــود بــا دادن یــك شــهید 
گرفتیــم. و بعــد از اشــغال ایــن صخــره، نیروهــاي مــا به ســرعت به طرف دشــمن پیشــروي کردند. 
درگیــري چندانــي بــا دشــمن ایجــاد نشــد. زیــرا احتمــاالً ایــن صخره نقطــه دیدبــان جلو بــود که 
بــا مواضــع اصلــي دشــمن فاصلــه داشــت. مــا در هنــگام پیشــروي تــا مواضع دشــمن فقــط با یك 
نگهبــان برخــورد کردیــم کــه بعــد از کشــتن او بــه مواضــع دشــمن ریختیــم، در حالی کــه اغلــب 
افــراد دشــمن خــواب بودنــد. مــا تلفــات ســنگیني بــه دشــمن وارد کردیــم و تــا آغــاز روشــنایي 
ــه اســارت گرفتیــم.  روز، قســمت اول هــدف را تســخیر کردیــم و تعــدادي از افــراد دشــمن را ب

       بعــد از این کــه آفتــاب بــاال آمــد، یگان هــاي عراقــي بــراي بازپس گیــري مواضعــي کــه مــا آزاد 
کــرده بودیــم پاتــك کردنــد، ولــي افــراد مــا توانســتند آن را دفــع کننــد. نكتــه اي که باعــث تعجب 
ــاراً  ــدارکات، اجب ــراي آوردن ت ــراد مــا ب ــود کــه بعــد از آغــاز روز هنگامي کــه اف مــا شــد، ایــن ب
بایســتي بــه منطقــه عقــب مي رفتنــد، پاییــن رفتــن از همــان صخره هایــي کــه شــب قبــل بــاال 

آمــده بودیــم نســبتاً مشــكل شــد، به نحوي کــه مجبــور شــدند بــا کمــك طنــاب پاییــن برونــد.
     الزم بــه یــادآوري اســت کــه اولیــن پاتــك دشــمن در منطقــه مســئولیت مــا چنــدان جــدي 
نبــود، بــه همیــن جهــت افــراد مــا به ســادگي آن را دفــع کردنــد. در ایــن عملیــات، هماهنگــي 
بیــن نیروهــاي رزمنــده بســیار خــوب بــود. تیــپ محمدرســول اهلل بــا گردان هــاي انصار الحســین، 

انصار الرســول و حمــزه بســیار خــوب نبــرد کردنــد.
4- سرهنگ دوم پیاده کیوان الجوردي فرمانده گردان 146 پیاده هوابرد     

ــه ســاعت 1800  ــب شــروع شــد ک ــن ترتی ــه ای ــه ب ــات مســلم ابن عقیل حمل      در عملی
روز قبــل بــا اســتفاده از نــور مهتــاب از منطقــه تجمــع به طــرف دشــمن حرکــت کردیــم و 
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مســافت 30 کیلومتــري را طــي نمودیــم و نزدیــك دشــمن مســتقر شــدیم. طــرح ایــن بــود 
کــه در روز نهــم مهرمــاه طــوري پیشــروي کنیــم کــه تــا ســاعت 1200 بــه خاکریزهــاي 
ــاس در  ــز یاابوالفضل العب ــا رم ــه ب ــم. حمل ــم کنی ــرف و تحكی ــیم و آن را تص ــمن برس دش
ســاعت 0130 بامــداد روز نهــم مهرمــاه شــروع شــد. یگان هــاي مــا بــا موفقیــت از موانــع 
و میدان هــاي میــن دشــمن گذشــتند و در ســاعت 5 صبــح از آخریــن مانــع ایجــاد شــده 
به وســیله دشــمن کــه شــبكه ســیم خــاردار بــود عبــور کردنــد و بــه مواضــع دشــمن یــورش 
ــا را  ــوند، آن ه ــه ش ــمن مواج ــخت دش ــدان س ــت چن ــا  مقاوم ــه ب ــدون  این ک ــد و ب بردن

تارومــار کردنــد و مقــدار زیــادي از تجهیــزات آنــان را بــه غنیمــت گرفتنــد.
     حــدود ســاعت 9 صبــح، بــرادران بســیجي گــروه میثــم بــه منطقــه مــا آمدنــد. در ایــن 
موقــع تقریبــاً پیــروزي مــا قطعــي شــده بــود و تعــدادي ازافــراد بســیجي نســبتاً مجتمــع 
بودنــد کــه یــك گلولــه تــوپ بــه محــل توقــف آنــان برخــورد و 8 نفــر از آنــان بــه شــهادت 
رســیدند. ایــن حادثــه مــا را هشــیار تر کــرد و مــا احســاس کردیــم کــه دشــمن در حــال 
آمــاده شــدن بــراي  اجــراي پاتــك اســت. نیروهــاي دشــمن بــراي بازپــس گرفتــن مناطــق 

آزاد شــده چندیــن بــار پاتــك کردنــد، ولــي مــا توانســتیم همــه آن هــا را دفــع کنیــم.
5- ستوان یکم اردشیر پازوکي فرمانده گروهان سوم گردان 135 پیاده هوابرد  

ــرب مســتقر  ــي گیالنغ ــه عملیات ــا در منطق ــات مســلم ابن عقیل م ــل از شــروع عملی      قب
ــا تیــپ محمدرســول اهلل )ص( ســپاه ادغــام شــدیم و آموزش هــاي  بودیــم. بعــد از مدتــي ب
مــورد نیــاز را اجــرا کردیــم. تیم هایــي بــراي شناســایي بــه منطقــه ســومار اعــزام شــدند. 
ــي  ــد. ول ــه رفتن ــایي منطق ــراي شناس ــز ب ــان نی ــزي، فرمانده ــل اول طرح ری ــد از مراح بع
ــا میــن دشــمن برخــورد  به علــت این کــه چنــد نفــر از افــراد مــا در مأموریــت شناســایي ب

کــرده و شــهید شــدند، عملیــات شناســایي متوقــف گردیــد.
ــاه  ــه روز نهــم مهرم ــان حمل ــات تشــكیل شــد، زم ــراي عملی ــه ب ــي ک      در جلســه نهای
1361 تعییــن گردیــد. منطقــه عملیــات یــگان مــا بنــد پیرعلــي تعییــن شــد. در ایــن موقــع 
هنــوز فرماندهــان مــا کامــاًل بــا منطقــه آشــنایي پیــدا نكــرده بودنــد. ایــن موضــوع ســبب 

ــه تأخیــر بیفتــد و شناســایي هاي الزم انجــام شــد. شــد اجــراي عملیــات 48 ســاعت ب
     مســیر پیشــروي مــا از بنــد پیرعلــي به طــرف مندلــي بــود. در شــب قبــل از آغــاز حملــه، 
ــد  ــي حرکــت کردن ــد پیرعل ــراي شناســایي به طــرف بن حــدود ســاعت 2030 فرماندهــان ب
ــه حــدود 200 متــري مواضــع دشــمن رســیدند و در پشــت یــك  و از آن عبــور نمــوده و ب
خاکریــز متوقــف شــدند. در ایــن موقــع یكــي از افــراد دشــمن تیــري عمــدي یــا غیرعمــدي 
ــا  ــا حــدودي مســافت خــود ب ــا اســتفاده از صــداي آن ت ــا ب ــرد و م ــا شــلیك ک به طــرف م
نگهبــان دشــمن را تخمیــن زدیــم. مســافتي دیگــر بــه جلــو رفتیــم و بــه صخــره اي رســیدیم. 
بــا اســتفاده از آن و دوربیــن دیــد در شــب منطقــه را کامــاًل شناســایي کردیــم و طــرح حملــه 
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را هماهنــگ نمودیــم و بــه بنــد پیرعلــي بازگشــتیم. حــدود ســاعت یــك بعــد از نیمــه شــب 
بــه محــل گــردان رســیدیم و افــراد خــود را بــا نتیجــه شناســایي توجیــه نمودیــم و یــگان را 
به طــرف پــل ســه دهنه ســومار حرکــت دادیــم، در آن پــل آرایــش حملــه را منظــم کردیــم. 
افــراد را ســوار کامیون هــا نمودیــم کــه تــا نزدیكــي ســومار تغییــر مــكان دهیــم. ایــن هنــگام، 
ــرا  ــا تاریكــي شــب ف ــم ت ــا تأمــل کردی ــود. م ــوز روشــن ب ــود کــه هــوا هن ســاعت 1700 ب
رســید و در تاریكــي شــب، خودروهــا بــدون اســتفاده از چــراغ راهپیمایــي حرکت کردنــد و در 
ســومار از خودروهــا پیــاده شــدیم. از ســومار تــا بنــد پیرعلــي حــدود 4 کیلومتــر فاصلــه بــود. 
از بنــد پیرعلــي تــا مواضــع دشــمن در هــدف تعییــن شــده نیــز حــدود 5 کیلومتــر مســافت 

داشــت. افــراد مــا بایســتي ایــن مســافت 9 کیلومتــري را پیــاده طــي مي کردنــد. 
     یــگان مــا تــا بنــد پیرعلــي بدون برخورد با دشــمن پیشــروي کرد و در آن جا بــه خاکریزي 
 رســیدیم کــه دســتور داده شــد بــراي ایجــاد هماهنگــي بــا ســایر گردان هــا توقــف کنیــم.

ــا  ــه ب ــود ک ــودار ب ــا جل ــان م ــد. گروه ــت داده ش ــتور حرک ــب دس ــاعت 11 ش ــدود س ح
ــي  ــه نزدیك ــا ب ــت ت ــش رف ــدر پی ــا آن ق ــگان م ــام شــده بود.ی ــان پاســدار ادغ ــك گروه ی
صخــره اي کــه قبــاًل گفتــه شــد رســید، بــراي صعــود از ایــن صخــره وســایل کوهنــوردي 
پیش بینــي شــده بــود. در حــدود ســاعت یــك بعــد از نیمــه شــب کلمــه رمــز حملــه کــه 
ــم  ــت. دســتور داده بودی ــاال رف ــا از صخــره ب ــالم شــد.یگان م ــود اع ــاس ب ــا ابوالفضل العب ی
اولیــن نفــري کــه بــه موضــع دشــمن برســد تكبیــر )اهلل اکبــر( بگویــد حملــه شــروع شــد 
ــه اشــغال رزمنــدگان مــا درآمــد. چنیــن  و در همــان دقایــق اول اولیــن موضــع دشــمن ب
ــا از  ــده اســت. ام ــا درآم ــه تصــرف نیروهــاي م به نظــر رســید کــه تمــام منطقــه هــدف ب
طرفــي به ســوي واحــد مــا تیرانــدازي شــد کــه ســرباز همــراه مــن را بــه شــهادت رســاند. 
مــا الزامــاً بــه پاك ســازي منطقــه پرداختیــم و یــك واحــد کوچــك دشــمن را کــه حــدود 
ــگان مــا ارتفاعــات کهنه ریــگ  ــه اســارت گرفتیــم. هــدف ی ــد، در ســنگري ب 12 نفــر بودن
بــود کــه اشــغال کــرده بودیــم. بــراي تحكیــم هــدف اقــدام کردیــم. امــا پاتك هــاي مكــرر 
دشــمن شــروع شــد کــه حــدود یــك هفتــه ادامــه یافــت، ولــي همــه آن هــا دفــع گردیــد. 
ــه حملــه گرفتــه شــد و زمــان حملــه 24 مهرمــاه  ــار دیگــر تصمیــم ب بعــد از چنــد روز، ب
تعییــن گردیــد. مأموریــت یــگان مــا در ایــن حملــه قطــع جــاده آســفالته نفت خانــه، شــهر 
ــود ولــي  ــود. هــدف کلــي حملــه محاصــره شــهر مندلــي و زدن ضربــت ب مندلــي عــراق ب

منظــور گرفتــن شــهر نبــود.
ــن  ــب تعیی ــت ش ــاعت هف ــت س ــروع حرک ــان ش ــزي، زم ــایي و طرح ری ــد از شناس      بع
ــه ســمت  ــه را ب ــي گذاشــتیم و بقی ــگان را در مواضــع باق ــك ســوم ی ــا ی ــود. م ــده ب گردی
ــم.  ــه مواضــع دشــمن رســیدیم و آن را اشــغال نمودی هــدف حرکــت دادیــم و به ســادگي ب
ولــي بــه مــا دســتور داده شــد کــه بــه عقــب برگردیــم، زیــرا هــدف گرفتــن نقطــه اي نبــود 

ــود. ــه نیروهــاي عراقــي ب و فقــط زدن ضربــت ب
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6- برادر شکراهلل بهزادي فرمانده گروهان در گردان بسیج
ــید،  ــلم ابن عقیل رس ــات مس ــا در عملی ــدگان م ــاري رزمن ــه ی ــه ب ــي ک ــن کمك      اولی
تغییــر شــرایط جــوي هــوا بــود، هــوا ابــري شــد کــه بــه نفــع مــا بــود و مــا توانســتیم تغییــر 
ــود را در  ــراد خ ــا اف ــه م ــد از این ک ــم. بع ــام دهی ــمن انج ــد دش ــه دور از دی ــا را ب مكان ه
ــا دشــمن حــدود  ــاس ب ــذ تم ــراي اخ ــم، بایســتي ب ــز کردی ــومار متمرک ــرد س ــه نب منطق
ــاعت 4  ــت را از س ــافت، حرک ــن مس ــي ای ــراي ط ــم. ب ــي مي کردی ــر راهپیمای 6 کیلومت

ــم. ــاز کردی ــر آغ بعدازظه
     در تاریكــي شــب بــه نقــاط تعیین شــده رســیدیم و در حفــاظ صخره هــا موضــع گرفتیــم. 
در تمــام طــول شــب افــراد بســیج مشــغول خوانــدن نمــاز و رازونیــاز بــا خداونــد بودنــد. روز 
بعــد بــه محــل اســتقرار یــگان هوابــرد حرکــت کردیــم و در آن جــا دو یــگان هوابــرد و بســیج 
در یكدیگــر ادغــام شــدند. بعــد از خــوردن ناهــار و اداي نمــاز ظهــر، طبــق دســتور حرکــت 
ــه باریــدن کــرد. ایــن موضــوع  ــاران شــروع ب کردیــم. هنگامي کــه در حــال حرکــت بودیــم، ب
ــه  ــا ب ــرد. م ــم ک ــه نخواهی ــي حمل ــواي باران ــا در ه ــد م ــه دشــمن تصــور کن ســبب شــد ک
حرکــت ادامــه دادیــم تــا بــه نزدیكــي اولیــن میــدان میــن دشــمن رســیدیم، فرماندهــان یــگان 
بــرادر حصیریــان و بــرادر عیــدی بودنــد کــه بــا اشــتیاق فــراوان بــراي اجــراي مأموریــت قــدم 
برمي داشــتند. اولیــن نفــري کــه بــه میــدان میــن دشــمن قــدم گذاشــت پایــش بــه یــك میــن 
منــور برخــورد کــرد و منفجــر شــد و منطقــه روشــن گردیــد. امــا دشــمن نتوانســت موقعیــت 
افــراد مــا را کشــف کنــد. مــا آن قــدر بــه نیروهــاي عراقــي نزدیــك شــدیم کــه افــراد عراقــي 
متوجــه حرکــت مــا شــدند و بــه روي منطقــه مین گــذاري شــده آتــش گشــودند. امــا در ایــن 
موقــع افــراد مــا در حفــاظ صخره هــا موضــع گرفتــه بودنــد. فقــط یكــي از افــراد مــا بــر اثــر 
گلولــه دشــمن مجــروح شــد. حملــه در منطقــه گیســكه شــروع شــده بــود و مــا نیــز حملــه را 
شــروع کردیــم و به طــرف مواضــع جنگ افزارهــاي دشــمن کــه بــر روي میــدان میــن آتــش بــاز 
کــرده بودنــد، یــورش بردیــم و آن هــا را خامــوش ســاختیم. در ایــن قســمت از نبــرد فقــط یــك 
نفــر از افــراد مــا شــهید شــد. محــور پیشــروي مــا در بعضــي نقــاط خیلــي صعب العبــور بــود و 
مــا مجبــور بودیــم بــراي بــاال رفتــن از صخره هــا از نردبــان اســتفاده کنیــم و در مســیر حرکــت 
مــا یــك نفربــر عراقــي را دیدیــم کــه در حــال حرکــت بــود به طــرف او نارنجــك پرتــاب کردیــم 
زیــرا آرپي جــي در اختیــار نداشــتیم امــا نفربــر عراقــي بــه یــك گودالــي ســقوط کــرد بعــد از 
بازرســي متوجــه شــدیم کــه خدمــه آن فــرار کرده انــد و نفربــر به علــت قــرار گرفتــن در شــیب 
بــه حرکــت درآمــده اســت هنگامي کــه مــا بــه ســنگرهاي دشــمن رســیدیم همــه آن هــا خالــي 
بودنــد و افــراد عراقــي فــرار کــرده بودند،یــگان مــا تــا ارتفاعــات مشــرف بــه شــهر مندلــي عــراق 
پیشــروي کــرد و ایــن نقطــه آخریــن حــد پیشــروي مــا بــود لــذا مــا در آن ارتفاعــات موضــع 
پدافنــدي اشــغال و آمــاده پدافنــد شــدیم. نظــر بــه این کــه ایــن منطقــه قبالً در اشــغال دشــمن 
بــود، توپخانــه دشــمن مشــخصات و مختصــات کامــل ســنگرها و انبارهــاي مهمــات آن منطقــه 
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را در اختیــار داشــت، لــذا آتــش دشــمن بــه آن منطقــه بــاز شــد، ولــي مــا متوجــه ایــن موضوع 
بودیــم. کلیــه وســایل و تجهیــزات باقیمانــده از دشــمن را از آن منطقــه تخلیــه کــرده بودیــم و 

مواضــع خودمــان را هــم بــه دور از مواضــع عراقي هــا انتخــاب کــرده بودیــم.  
ــا ایــن وجــود یــك حادثــه ناگــواري در جلــو چشــم مــن اتفــاق افتــاد. مــن و یكــي       ب
از بــرادران بســیجي بــه نــام محمــد شــعباني اعزامــي از بســیج کــرج در ســنگرها مشــغول 
ــري  ــان تی ــد. ناگه ــده بودن ــران خوابی ــود دیگ ــب ب ــون ش ــم، چ ــي بودی ــت و نگهبان مراقب
پرتــاب شــده از طــرف دشــمن بــه جلــوی ســنگر مــا اصابــت کــرد و مقــداري از ســنگ هاي 
متالشــي شــده را بــه  صــورت مــن پرتــاب نمــود، امــا یك بــاره متوجــه محمــد شــدم کــه 
ســرش بــه شــانه مــن افتــاد و بــه فیــض شــهادت نائــل شــده بــود. تیــر دشــمن بــه صــورت 

او خــورده بــود و مغــزش را متالشــي کــرده بــود.
     شــب بعــد یــك عملیــات دســتبرد بــه نیروهــاي عراقــي زدیــم و بــا نارنجــك بــه مواضــع 
ــه هالکــت رســاندیم. در هنــگام مراجعــت،  ــان را ب دشــمن حملــه کردیــم و تعــدادي از آن
دشــمن بــه روي افــراد مــا  آتــش گشــود و یكــي از افــراد مــا را بــه شــهادت رســاند. در ایــن 
موقــع بــرادر حصیریــان بــه منطقــه مــا آمــد، امــا یــك ترکــش بــه پــاي او اصابــت کــرد و 
اســتخوان پایــش را ُخــرد کــرد. او را بــه عقــب تخلیــه کردیــم، امــا در نزدیكــي آمبوالنــس 
ــي از  ــر یك ــاند. در بعدازظه ــهادت رس ــه ش ــد و او را ب ــر ش ــمن منفج ــر دش ــاره دیگ خمپ
روزهــا بــا بــرادر عیــدي دربــاره تحكیــم مواضــع صحبــت مي کردیــم کــه یــك گلولــه تــوپ 
دشــمن بــه منطقــه مــا خــورد. مــا متفــرق شــدیم ولــي گلوله بــاران دشــمن ادامــه یافــت و 
در اثــر ترکــش گلولــه اي دســت مــن قطــع شــد و الزامــاً بــه منطقــه عقــب تخلیــه گردیــدم.

7- گروهبان حفظ اهلل براري جمعي گردان 146 پیاده هوابرد    
     بعــد از عملیــات بیت المقــدس واحــد مــا را بــه منطقــه گیالنغــرب تغییــر مــكان دادنــد 
و در گردنــه کاســه گران، در محــور گیالنغــرب مســتقر کردنــد. در آن جــا بــا گــردان میثــم 
تیــپ محمدرســول اهلل )ص( ســپاه پاســداران ادغــام شــدیم و بــراي عملیــات مســلم ابن عقیل 
بــه منطقــه ســومار انتقــال یافتیــم. ابتــدا در حوالــي یــك بانــد فــرود هلي کوپتــر مســتقر 
ــیله  ــا به وس ــتقرار م ــل اس ــم. مح ــران رفتی ــام دره چگ ــه ن ــه اي ب ــه منطق ــد ب ــدیم، بع ش
ــد. ایــن امــر در  ــاران شــد و تعــدادي از افــراد مــا زخمــي گردیدن ــه دشــمن گلوله ب توپخان
شــب اتفــاق افتــاد کــه کمــي اختــالل در واحــد مــا ایجــاد کــرد. صبــح روز بعــد حــدود 6 

کیلومتــر دیگــر جلوتــر رفتیــم و تــا ســاعت 3 بعدازظهــر در آن جــا ماندیــم.
     تــا ســاعت 5 بعدازظهــر در آن محــل بودیــم کــه دســتور حرکــت داده شــد. مــن بــا یــك 
بســیجي بــه نــام عبــداهلل بیطرفــان فرمانــده گــروه جلــودار بودیــم. در ســاعت 7 بعدازظهــر 
بــه محلــي رســیدیم، قــدري توقــف کردیــم و نمــاز خواندیــم و بــه حرکــت ادامــه دادیــم. 
ــه اولیــن میــدان میــن دشــمن برخــورد کردیــم. دســتور ایــن  در حــدود ســاعت 1330 ب
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ــم  ــالش کردی ــا ت ــذا م ــوأم باشــد. ل ــري ت ــا غافلگی ــا ب ــات م ــكان، عملی ــه حتي االم ــود ک ب
ــه  ــي ب ــي منفجــر نشــود. ول ــه مین ــم ک ــع دشــمن به نحــوي عمــل کنی در برداشــتن موان
ــر روي میــن دشــمن رفتنــد  هــر حــال در یكــي از ایــن تالش هــا، تعــدادي از افــراد مــا ب
بعضــي شــهید و عــده اي مجــروح شــدند. از جملــه ایــن مجروحیــن بــرادر توســلي فرمانــده 

گروهــان بســیج بــود.
     حــدود ســاعت 0030 بعــد از نیمــه شــب عبــور از میــدان میــن دشــمن خاتمــه یافــت 
ــا آن  ــاي دشــمن ب ــك دشــمن رســیدیم. نیروه ــاردار نزدی ــن شــبكه ســیم خ ــه آخری و ب
مانــع حــدود 200 متــر فاصلــه داشــتند. از آن مانــع نیــز عبــور کردیــم و بــه پــاي تپــه اي 
رســیدیم، در آن جــا آرایــش حملــه گرفتیــم و بــه ســمت مواضــع دشــمن حرکــت کردیــم. 
اولیــن کســي کــه بــه نزدیــك مواضــع دشــمن رســیده بــود، یــك بســیجي روحانــي بــود 
ــه  ــوز تاریكــي شــب ادام ــاال. هن ــد ب ــي اســت بیایی ــاد زد ســنگرهاي دشــمن خال ــه فری ک
ــرد را  ــه نب ــور منطق ــاي من ــا گلوله ه ــد و ب ــا ش ــه م ــه حمل ــمن متوج ــي دش ــت، ول داش
روشــن کــرد. روشــنایي روز فــرا رســید ولــي مــا تــا ظهــر آن روز درگیــري جــدي با دشــمن 
ــن  ــد. در ای ــرده بودن ــیني ک ــو عقب نش ــع جل ــمن از مواض ــراد دش ــرا اف ــم، زی ــدا نكردی پی
لحظــات یــك گلولــه بــه محــل اســتقرار یــگان مــا خــورد و 2 نفــر از افــراد بســیجي را بــه 
شــهادت رســاند. مــا در آن محــل موضــع پدافنــدي را مســتحكم کردیــم و آمــاده بــراي دفــع 
ــتوان یكم  ــان )س ــده گروه ــا فرمان ــن ب ــه م ــن این ک ــدیم ضم ــمن ش ــي دش ــك احتمال پات
ــك  ــو رفتیــم و متوجــه شــدیم کــه یــك واحــد تان ــه جل ــراي شناســایي منطقــه ب زارع( ب
دشــمن در محلــي متمرکــز شــده اســت. بــرآورد کردیــم ایــن تانك هــا بــراي پاتــك آمــاده 
ــد  ــا آمدن ــاد المــوت  لصــدام به طــرف م ــا فری ــي ب ــع 3 نفــر عراق مي شــوند. در همیــن موق

و خــود را تســلیم کردنــد.
     در ســاعت 8 صبــح روز بعــد )تاریــخ نامعلــوم( یگان هــای زرهــي عــراق پاتــك کردنــد و 
بــه مواضــع مــا نزدیــك شــدند. ایــن حــوادث در نزدیكــي پاســگاه ســانواپا رخ داد کــه ایــن 
ــي پاســگاه سلمان کشــته  ــود. نیروهــاي مــا در حوال پاســگاه در اشــغال نیروهــاي عراقــي ب
موضــع گرفتــه بودنــد. موضــع مــا در تپــه اي بودکــه نســبت بــه اطــراف پســت تر بــود. دو 
ــدون  ــور ب ــد از دادن مان ــدند و بع ــر ش ــا ظاه ــر م ــاالی س ــي در ب ــر عراق ــد هلي کوپت فرون
ــك  ــدر نزدی ــي آن ق ــراد عراق ــدم اف ــط مق ــا خ ــا ب ــه م ــد. فاصل ــت کردن ــدازي مراجع تیران
بــود کــه مــا فعالیــت افــراد عراقــي را زیــر نظــر داشــتیم. باالخــره آتــش دشــمن بــر روي 
ــا  ــذا م ــا به وســیله دشــمن شــناخته شــده، ل ــوم شــد موضــع م ــاز شــد، معل ــا ب موضــع م
ــب  ــا را تعقی ــش م ــا آت ــان ب ــمن همچن ــاي دش ــي خمپاره اندازه ــم. ول ــر دادی آن را تغیی
ــه  ــراد بســیجي ب ــدادي از اف ــد و تع ــا ایجــاد کردن ــراي م ــادي ب ــد و مشــكالت زی مي کردن
شــهادت رســیدند و تعــدادي زخمــي شــدند. ایــن آتشــباري دشــمن بــه مواضــع مــا 4 روز 
ادامــه داشــت و تلفــات ســنگیني بــه واحــد مــا وارد کــرد. ولــي واحدهــاي زرهــي عراقــي 
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نمي توانســتند پیشــروي کننــد ضمــن این کــه بــراي مــا نیــز نیــروي کمكــي نرســیده بــود 
ــم. باالخــره تانك هــاي  ــرار گرفتــه بودی ــا ق ــدارکات و مهمــات در تنگن و حتــي از لحــاظ ت
عراقــي کــه متوجــه کمبــود مهمــات مــا شــدند تــا 300 متــري مواضــع مــا جلــو آمدنــد و 
مــا بــا تنهــا ســالح ضدتانــك موجــود کــه آرپي جــي 7 بــود بــا تانك هــاي دشــمن مقابلــه 
ــه  ــان )شــهید شــد( و حاجــي زاده ک ــام بیطرف ــه ن ــرادران بســیجي ب ــر از ب ــم. دو نف کردی
خدمــه آرپي جــي 7 بودنــد جانبــازي کردنــد. یــك گلولــه تانــك عراقــي بــه ســنگر تیربــار 
مــا خــورد و بــرادر مســتعان خدمــه آن بــه شــهادت رســید. مــا از لحــاظ مهمــات و ســالح 
ــده  ــا مان ــات به ج ــزار و مهم ــود از جنگ اف ــدور ب ــه مق ــا ک ــا آن ج ــم. ت ــه بودی در مضیق
ــا  ــه م ــد ک ــور مي دادن ــوري مان ــمن ط ــاي دش ــم. تانك ه ــتفاده مي کردی ــا اس از عراقي ه
مجبــور شــویم مهمــات خــود را تلــف کنیــم. در ایــن موقــع پرســنل و مــن )گوینــده( نیــز 
دچــار مــوج انفجــار شــده بودیــم بــا بي ســیم بــا فرمانــده گــردان کــه ســرهنگ الجــوردي 
بــود تمــاس گرفتیــم و از او درخواســت کمــك کردیــم، ایشــان گفتنــد کــه مقاومــت کنیــد 
ــا  ــاري م ــه ی ــرا ب ــر کب ــد هلي کوپت ــروي کمكــي خواهــد رســید. باالخــره 4 فرون ــاً نی قریب
آمدنــد، ولــي ایــن هلي کوپترهــا ابتــدا اشــتباهاً مــا را بــه جــاي دشــمن هــدف گرفتنــد و 
3 موشــك به طــرف مــا شــلیك کردنــد کــه یكــي از موشــك ها بــه ســنگر مــا خــورد کــه 
ــه جلــوی ســنگر خــورد و ســنگ هایي کــه  11 نفــر در آن پنــاه گرفتــه بودیــم، موشــك ب
بــر اثــر انفجــار بــه داخــل آن پرتــاب شــدند و مــا را زخمــي کردنــد. مــا مجبــور شــدیم بــا 
وضعــي بســیار دشــوار، آن موضــع را تــرك کنیــم. باالخــره بــا بــاال بــردن پارچــه ســفید بــه 
ــه ســمت مواضــع  ــد و ب ــا اوج گرفتن ــودي هســتیم و آن ه ــا خ ــم م ــا فهماندی هلي کوپتر ه
دشــمن رفتنــد و بــا تهدیــدي کــه بــراي تانك هــاي دشــمن ایجــاد کردنــد تــا حــدودي از 

فشــار دشــمن بــه منطقــه مــا کاســته شــد.
ــراي  ــر ب ــا هلي کوپت ــه ب ــدارکات ک ــت. مهمــات و ت ــه یاف ــا شــب ادام ــري ت ــن درگی      ای
ــا را  ــتیم آن ه ــا نمي توانس ــه م ــود ک ــده ب ــه ش ــه اي ریخت ــود، در نقط ــده ب ــال ش ــا ارس م
جمــع آوري کنیــم. هنــوز شــهدا و زخمي هــا تخلیــه نشــده بودنــد. وضعیــت وخیــم آنــان، 
دیگــران را نیــز ناراحــت کــرده بــود. ســاعت 9 شــب بــار دیگــر نیروهــاي عراقــي بــه حرکــت 
درآمدنــد و بــه ســمت مــا پیشــروي کردنــد. مــا صبــر کردیــم تــا فاصلــه  آن هــا کمتــر شــود. 
هنگامي کــه بــه بــرد نارنجــك رســیدند، بــه روي آن هــا نارنجــك ریختیــم. آنــان کــه تصــور 
کــرده بودنــد در ایــن تپه هــا افــراد ایرانــي نیســت، غافلگیــر شــدند و تلفــات زیــادي دادنــد 

ــد. و وحشــت زده عقب نشــیني کردن
     از گروهــان مــا شــهید و مجــروح زیــاد بــود و مــا مجبــور بودیــم آنــان را تخلیــه کنیــم 
ــده  ــود. ســتوان زارع فرمان ــده گروهــان بســیج( ب ــرادر توســلي )فرمان ــه زخمي هــا ب از جمل
گروهــان بــه مــن گفــت بــرادر توســلي را بــه عقــب ببــرم. بعدازظهــر آن روز بــرادر ســلطاني 
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ــراي مــا ارســال  ــه شــهادت رســید. تدارکاتــي کــه ب معــاون گروهــان بســیج میثــم نیــز ب
ــه  ــا حــدودي فاصل ــا ت ــا م ــود کــه محــل آن ب ــه ب ــه گروهــان 3 رفت ــه منطق ــود ب شــده ب
داشــت و مــا مجبــور بودیــم جعبه هــاي مهمــات را به وســیله نفــر بــه مواضــع خــود حمــل 
کنیــم. مــن در طــي ایــن راه بــا ســرهنگ عبــادت فرمانــده تیــپ 55 برخــورد کــردم، او از 
مــا تقدیــر کــرد. بعــد از آن روز ســرهنگ الجــوردي فرمانــده گــردان شــخصاً بــه منطقــه 
مواضــع مــا آمــد و حضــور او در منطقــه، ســبب تقویــت روحیــه مــا گردیــد کــه یكــي از 

ــود کــه مــا توانســتیم آن تپه هــا را نگــه داریــم. ــار ایــن امــر آن ب آث
     بعــد از یــك هفتــه نبــرد بســیار ســخت، شــبي توپخانــه دشــمن موضــع مــا را به شــدت 
ــك دشــمن  ــا پات ــه ب ــراي مقابل ــاش ب ــردان دســتور آماده ب ــده گ ــت، فرمان ــش گرف ــر آت زی
ــي  ــك شــدند، ول ــا نزدی ــه مواضــع م ــي ب ــاي عراق ــود، نیروه ــاً نظــر او درســت ب داد. اتفاق
ــتند و  ــاي گذاش ــر ج ــیر ب ــته و اس ــادي کش ــداد زی ــتند، تع ــه گش ــا مواج ــت م ــا مقاوم ب
عقب نشــیني کردنــد. ایــن درگیــري  تــا صبــح ادامــه یافــت. ولــي در آن درگیــری مــا حتــي 
یــك نفــر زخمــي هــم نداشــتیم. روز بعــد بــار دیگــر آتــش انبــوه نیروهــاي عراقــي بــر روي 
مواضــع مــا ریختــه شــد و تعــدادي از افــراد مــا را شــهید و زخمــي کــرد کــه از جملــه شــهدا 

بــرادر مهــدي چنارانــي بــود.
     ایــن نبــرد مــداوم چندیــن روز ادامــه یافــت. نیروهــاي عراقــي بــراي عقــب رانــدن مــا 

چنــد بــار پاتــك کردنــد، امــا بــا مقاومــت سرســختانه رزمنــدگان مــا مواجــه  شــدند.
8- ستوان سوم مهدي صانعي جمعي تیپ 55 هوابرد

ــان  ــك گــروه از واحــد خودم ــه سرپرســتي ی ــات، مــن ب ــاز عملی ــل از آغ ــه قب      دو هفت
ــال  ــا اعم ــم ت ــات رفتی ــه عملی ــه منطق ــداران ب ــپاه پاس ــات س ــات و عملی ــراد اطالع ــا اف ب
شناســایي را انجــام دهیــم. منطقــه مــا حوالــي پاســگاه کاني شــیخ بــود. بــراي مســیرهاي 

ــود. ــراد ارتشــي و ســپاهي ب ــم کــه ترکیبــي از اف ــرادي را تعییــن کردی ــف اف مختل
     اکیــپ شناســایي مــن، محــور کاني شــیخ تــا میان تنــگ را شناســایي مي کــرد. 
شناســایي ارتفاعــات ســانواپا و گیســكه و دیگــر ارتفاعــات به علــت صخــره اي بــودن بســیار 
مشــكل بــود، به نحوي کــه مــا بــرآورد کردیــم بــراي بــاال رفتــن از ایــن ارتفاعــات در بعضــي 
نقــاط نردبــان الزم اســت. تــا نزدیكــي نیروهــاي دشــمن در 4 کیلومتــري غــرب ارتفاعــات 
ــكل تر  ــن مش ــت، بنابرای ــام مي گرف ــبانه انج ــایي ش ــه شناس ــم. البت ــر رفتی ــكه جلوت گیس
ــه هــر  ــراي ادامــه شناســایي مــدت 24 ســاعت در آن منطقــه باقــي ماندیــم، ب ــود. مــا ب ب

حــال ایــن مأموریــت را انجــام دادیــم.
     در عملیات مســلم ابن عقیل بیش از ده گردان شــرکت داشــت 3 گردان در محور میان تنگ 
ــد. ــام شــده بودن ــش ادغ ــه ور ســپاه و ارت ــرد، نیروهــاي حمل ــن پیشــروي مي ک ــا قلعه می  ت
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     به نظــر مي رســد بعــد از عملیــات شناســایي مــا، دشــمن متوجــه فعالیــت نیروهــاي ما شــده 
بــود، زیــرا حجــم آتــش مــداوم خــود را در تمــام منطقــه نبــرد زیادتــر کــرده بــود. از جملــه 
بمباران هــاي هوایــي دشــمن نیــز شــدیدتر شــده بــود کــه بــر اثــر آن تلفــات نســبتاً ســنگیني 

بــه نیروهــاي مــا رســید، مــن هــم در آن بمباران هــا زخمــي  شــدم )در حیــن عملیــات(
     قســمتي از مســیر پیشــروي مــا زمیــن نســبتاً صافــي بــود کــه در میــدان دیــد و تیــر 
ــاً  ــود. اتفاق ــراي مــا نگرانــي ایجــاد کــرده ب نیروهــاي عراقــي قــرار داشــت. ایــن موضــوع ب
قبــل از حملــه، هــوا طوفانــي شــد و بعــد بارندگــي آغــاز گردیــد و دیــد دشــمن محــدود 
شــد و مــا توانســتیم بــدون خطــر از آن زمیــن بگذریــم. حــدود ســاعت 12/5 شــب حملــه 
آغــاز شــد یــگان مــا ارتفاعــات گیســكه را تصــرف کردنــد و عناصــر تأمینــي دشــمن را نابــود 
ــوا،  ــیخ، تل چ ــگاه هاي کاني ش ــه پاس ــن حمل ــا در ای ــاي م ــد نیروه ــب راندن ــا عق ــرده ی ک
ــي را در  ــن مندل ــاده خانقی ــد و ج ــن را آزاد کردن ــكه و قلعه می ــات گیس ــالوي و ارتفاع ق

کنتــرل آتــش خــود گرفتنــد.
9- گروهبان دوم رمضان کبیر  جمعي گروهان دوم گردان 135 پیاده هوابرد

     مــا از منطقــه گیالنغــرب بــه منطقــه ســومار تغییــر مــكان کردیــم و حوالــي پل ســه دهنه 
ســومار مســتقر شــدیم یــك روز بعدازظهــر بــرادر رضایــي فرمانــده ســپاه پاســداران و بــرادر 
ــه  ــراي حمل ــد همــان روز ب ــا روحیــه دادن ــراد م ــه اف ــد و ب ــا آمدن ــه منطقــه م آهنگــران ب
آمــاده شــدیم هــوا ابتــدا صــاف بــود ولــي یكبــاره ابــري شــد و بــاران آمــد کــه ایــن امــر 
بــه نفــع نیروهــاي مــا بــود. یــگان مــا حــدود ســاعت 9 شــب حرکــت را آغــاز کــرد. ابتــدا 
بــه خاکریــزي کــه به وســیله نیروهــاي مــا تهیــه شــده بــود رســیدیم بعــد به طــرف خــط 
مقــدم نیروهــاي خــودي حرکــت کردیــم، در خــط مقــدم افــراد پاســدار و بســیج پدافنــد 
مي کردنــد حــدود دو ســاعت در آن محــل متوقــف شــدیم بــاران مالیمــي مي آمــد ســپس 
ــم بعــد از طــي دو کیلومتــر  پیشــروي به طــرف منطقــه گســترش دشــمن را شــروع کردی
ــا میــدان میــن  ــه اولیــن ســیم خــاردار دشــمن رســیدیم از آن عبــور کردیــم ب مســافت ب

مواجــه شــدیم گــروه مهندســي مین بــردار مــا عقــب مانــده بــود.
     مــا بــا افــراد بســیجي و پاســدار به صــورت ادغامــي عمــل مي کردیــم یكــي از بــرادران 
پاســدار خواســت وارد میــدان میــن شــود ولــي مــن مانــع شــدم گفتــم بهتــر اســت میــدان 
ــا گروهــان خودمــان برخــورد  میــن را دور بزنیــم مــا به طــرف راســت منحــرف شــدیم و ب
کردیــم. زمــان حملــه رســیده بودیــم و مــا نمي توانســتیم بیشــتر تأمــل کنیــم بــا فرمانــده 
گــروه پاســداران کــه بــرادر پــوراد بــود مشــورت کردیــم او گفــت بــا تــوکل بــه خــدا مــن 
جلــو مي آفتــم و شــماها پشــت ســر مــن بیاییــد، بــه ایــن ترتیــب مــا بــدون خطــر از میــدان 
میــن دشــمن گذشــتیم و بــه تپــه اي رســیدیم در ایــن موقــع آتــش دشــمن از ســمت چــپ 
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بــه روي مــا بــاز شــد ولــي مســافت دور بــود و آســیبي بــه افــراد مــا نرســید مــا به پیشــروي 
به طــرف هــدف گروهمــان ادامــه دادیــم بــه یــك ســنگر متروکــه عراقــي رســیدیم تصــور 
ــنگرهاي  ــرف س ــان به ط ــیده ایم تكبیر گوی ــي رس ــاي عراق ــع نیروه ــه مواض ــه ب ــم ک کردی
دیگــر حملــه کردیــم ولــي متوجــه شــدیم تمــام ســنگرها خالــي هســتند فقــط یــك تفنــگ 
ــه مــا اطــالع  ــود. از طــرف واحــد ب ــده ب ــان به جــا مان ــار از آن 106 میلیمتــري و یــك تیرب
ــدف  ــا ه ــا را ب ــم و م ــتباه رفته ای ــده و اش ــرف ش ــود منح ــدف خ ــیر ه ــه از مس ــد ک دادن
ــم و تعــدادي از  ــم و آن را تحكیــم نمودی ــا  آن را اشــغال کردی ــد و م خودمــان توجیــه کردن
ــه اســارت گرفتیــم. شــب بعــد نیروهــاي عراقــي  افــراد عراقــي را در پاك ســازي منطقــه ب

پاتــك کردنــد ولــي پاتــك آن هــا خنثــي شــد.
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615
      رزمنــدگان ایــران عملیــات مســلم بــن عقیــل را در منطقــه عمومــی ســومار بــا رمــز یــا 
ابوالفضــل العبــاس آغــاز و در ســاعات اولیــه عملیــات اهــداف عمــده را تصــرف و تأمیــن کردنــد.

بــر اســاس طــرح عملیاتــی، دســتور حملــه عملیــات مســلم بــن عقیــل بــا رمــز یــا ابوالفضــل 
العبــاس ســاعت 45 دقیقــه بامــداد صــادر شــد، ولــی بــه دلیــل برخــی مشــكالت از جملــه 

دیــر رســیدن برخــی از نیروهــا، عملیــات بــا 45 دقیقــه تأخیــر آغــاز شــد.
ــداث  ــن اح ــای می ــدان ه ــه در می ــی ک ــور از معبرهای ــس از عب ــالم پ ــدگان اس       رزمن
شــده بــود، خــود را بــه خطــوط دفاعــی دشــمن رســاندند و بــا شكســتن خطــوط دفاعــی 
نیروهــای عــراق، بــه عمــق منطقــه نفــوذ کردنــد. پیشــروی نیروهــا از محورهــای شــمالی تــا 

جنوبــی از اولیــن ســاعات عملیــات بــه ایــن ترتیــب انجــام شــد:
      الــف( در شــمال منطقــه، قــرارگاه ظفــر 2 )تیــپ 31 عاشــورا و تیــپ 4 لشــكر 81 زرهــی 
ــا ارتفاعــات شــمال ســلمان کشــته، در دو  باختــران از شــرکت حفــاری در شــمال ســومار ت
محــور مأمــور اجــرای عملیــات بــود. در حقیقــت، مأموریــت اصلــی ایــن قــرارگاه تأمیــن جناح 
راســت عملیــات بــود. نیروهــای ایــن قــرارگاه در محور اول عملیات )ســمت راســت( توانســتند 
بــا درگیــری اندکــی بــه اهــداف خــود برســند. در محــور ســمت چــپ نیــز کــه هــدف اصلــی 
آن تصــرف تپــه 320 واقــع در جــاده ســان واپــا بــود، نیروهــا بــا وجــود تأخیــر یــك و نیــم 
ســاعتی، توانســتند بــه اهــداف خــود دســت یابنــد. در ایــن محــور یــك گروهــان از نیروهــای 
ــه فــرار گذاشــتند.  ــا ب  دشــمن اســتقرار داشــتند کــه در همــان لحظــات اول، اغلــب آنهــا پ
ــپ 27 محمــد رســول اهلل )ص(  ــر 1 )تی ــرارگاه ظف ــات، ق ــی عملی ــه میان       ب( در جبه
ــه  ــرد شــیراز( در محــور گیســكه وارد عمــل شــد. ایــن جبهــه ب و تیــپ مســتقل 55 هواب
دلیــل محدودیــت راه کار، مشــكل ترین*1قســمت عملیــات بــرآورد شــده بــود، امــا بــه رغــم 

 * دشــمن در ایــن منطقــه تــا 50 ردیــف میــن کاشــته و چندیــن ردیــف ســیم خــاردار نیــز در سراســر خطــوط کشــیده بــود. 

همچنیــن دشــمن در معبرهــای احتمالــی گالن های محتــوی مواد منفجره )حــاوی نیتروگلیســیرین، تی.ان.تی، بنزیــن، نفت و 
روغن( که از راه دور منفجر میشــد کار گذاشــته و در باالی همه معبرها تیربار و ضدهوایی مســتقر کرده بود. ســنگرهای کمین 
 دشــمن کــه بــه انــواع موشــك هــای ضدنفــر و ضدتانــك مجهــز بودنــد نیــز جلوتــر از نیروها مســلط بر معبرهــا مســتقر بودند.
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پیــش بینــی هــای قبلــی، مواضــع دشــمن بــه راحتــی فروریخــت و ارتفــاع گیســكه تصــرف 
شــد. در ایــن قســمت نیروهــای خــودی بــا نردبــان خــود را بــه مواضــع دشــمن رســاندند 
و ســپس بــه ترتیــب، ســایر مواضــع دشــمن در قلعــه میــن، قلعــه جــوق، ســلمان کشــته، 
وارولیــن، میــان تنــگ، کلــه شــوان، دروازه، تپــه مثلثــی 343 و ... را تصــرف کردنــد. در ایــن 
ــا را تصــرف کننــد. در محــور میــان  محــور نیروهــای خــودی نتوانســتند ارتفــاع ســان واپ
تنــگ، بــا وجــود پیشــروی موفقــت آمیــز نیروهــای خــودی، چنــد نقطــه از جملــه پاســگاه 
ــگاه  ــه و پاس ــت تنگ ــمت راس ــوق در س ــه ج ــاع قلع ــر ارتف ــریف پایین ت ــه ش ــی دول عراق
ایرانــی کومــه ســنگ بــه دلیــل اینكــه نیروهــای دشــمن از اولیــن ســاعات تاریكــی شــب تــا 
آغــاز عملیــات، در آمــاده بــاش کامــل بــه ســر مــی بردنــد، مقاومــت کردنــد و ایــن دو مــكان 

همچنــان در دســت نیروهــای عراقــی باقــی مانــد.
      ج( در جبهــه جنوبــی منطقــه، قــرارگاه ظفــر 3 )تیــپ 21 امــام رضــا)ع( ( موفــق شــد 
ــه  ــن و در منطق ــرف، تأمی ــری تص ــدون درگی ــید ك و دروازه را ب ــدك، س ــای حی محوره

پدافنــد کنــد.
      بــا روشــن شــدن هــوا، دشــمن تــا حــدی خــود را بازیافــت و بــا تمرکــز آتــش شــدید و 
دقیــق توپخانــه از شــمال چغالونــد در جنــوب نفــت شــهر نیروهــای خــودی را بــرای تأمیــن 
ســلمان کشــته در شــمالی تریــن منطقــه عملیاتــی نــاکام گذاشــت و بــا وجــود مقاومــت و 
تــالش نیروهــای خــودی تــا عصــر امــروز، ایــن منطقــه دوبــاره بــه تصــرف نیروهــای دشــمن 

درآمد.
616

      در روز اول عملیــات مســلم بــن عقیــل، نیروهــای خــودی موفــق شــدند مواضــع تصــرف 
شــده را تثبیــت کننــد. در طــرح ریــزی عملیــات احتمــال داده مــی شــد کــه دشــمن از 
قســمت نفــت شــهر بــه خصــوص از بیــن چــم دام تــا ســلمان کشــته بــه ضدحملــه بپــردازد 
و بــر نیروهــای مســتقر در ایــن منطقــه فشــار بیــاورد و در نتیجــه نیروهــای خــودی قــادر 
بــه پدافنــد نباشــند، بــه همیــن دلیــل بــا تدابیــر قبلــی مقــرر شــد پــس از کســب اولیــن 
ــه طــرف  ــا ب ــه ســرعت خاکریــزی را پشــت جــاده ســان واپ موفقیــت، نیروهــای خــودی ب
تنگــه ســان واپــا احــداث کننــد تــا اگــر دشــمن فشــار وارد آورد نیروهــای خــودی بتواننــد 
در جناحیــن ســلمان کشــته )هــم در چــم دام و هــم در پشــت خاکریــز جــاده ســان واپــا( 
پدافنــد کننــد و مانــع غافــل گیــری نیروهــای خــودی شــوند. ایــن تدبیــر بــه خوبــی اجــرا 
ــه  ــا فاصل ــز و اســتقرار نیروهــای خــودی در پشــت آن، ســبب شــد ت شــد و وجــود خاکری
ــرای تصــرف مجــدد  ــه حداقــل برســد و اقدامــات بعــدی ب ــا دشــمن ب نیروهــای خــودی ب

ســلمان کشــته فراهــم شــود.
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)ضدحملــه  پاتــك  بــه  اقــدام  بــار   9 دشــمن  نیــز  تنــگ  میــان  محــور  در 
کــرد.( نشــینی  عقــب  ســنگین،  تلفــات  تحمــل  بــا  بــار  هــر  کــه   کــرد 

ــاران  ــد، بمب ــد کن ــت کســب شــده را تهدی ــی توانســت موفقی ــه م ــه مشــكالتی ک از جمل
ــت  ــات و تثبی ــوا در روز اول عملی ــری شــدن ه ــه اب ــا توجــه ب ــه ب ــود ک ــی دشــمن ب هوای

ــع شــد.( ــی رف ــن نگران ــای خــودی، ای ــه دســت نیروه مواضــع متصــرف شــده ب

617
ــن  ــه رغــم هوشــیاری دشــمن در خصــوص منطقــه عملیــات، در عملیــات مســلم ب       ب
ــت  ــد. موفقی ــن کنن ــات را تأمی ــی عملی ــداف اصل ــتند اه ــودی توانس ــای خ ــل، نیروه عقی
ــل در  ــن عقی ــات مســلم ب ــی شــده عملی ــش بین ــداف پی ــای خــودی در تصــرف اه نیروه
ــش از  ــین پی ــای واپس ــه در روزه ــه منطق ــمن ب ــیت دش ــه حساس ــد ک ــام ش ــی انج حال
ــود، طــوری کــه نیروهــای عراقــی چنــد روز پیــش از عملیــات،  عملیــات افزایــش یافتــه ب

ــود: ــان ب ــی از هوشــیاری آن ــه حاک ــد ک ــی را انجــام دادن اقدامات
      1- میــزان بازدیــد از میادیــن میــن افزایــش یافــت. 2- پســت هــای نگهبانــی جدیــد 
ــای  ــان ه ــده ب ــداد دی ــت. 4- تع ــش بســیاری یاف ــنگرها افزای ــداد س ــد. 3- تع ــداث ش اح
توپخانــه افزایــش یافــت و ثبــت تیرهــای جدیــد انجــام شــد. 5- گــروه هــای گشــتی رزمــی 

در منطقــه بیشــتر شــد.
ــده  ــه پناهن ــوان ب ــی ت ــات، م ــه عملی ــوص منطق ــمن در خص ــیاری دش ــاره هوش       درب
شــدن یكــی از عشــایر منطقــه - کــه در خصــوص مســائل اطالعاتــی بــا نیروهــای خــودی 
همــكاری داشــت - اشــاره کــرد. بنابرایــن، بــه نظــر مــی رســید یگانهــای دشــمن هوشــیاری 
نســبی ای دربــاره منطقــه عملیــات داشــتند، ولــی از نظــر زمــان اجــرای عملیــات، دچــار 
ــزان مقاومــت نیروهــای  ــری شــدند. از ســوی دیگــر توهمــی کــه دشــمن از می ــل گی غاف
خــود داشــت، بــر غفلــت او افــزوده بــود. ابراهیــم همــت فرمانــده قــرارگاه ظفــر، درایــن بــاره 
مــی گویــد: دشــمن شــب عملیــات بــه وســیله دســتگاه رازیــت )رادارهــای نفریــاب( تمــام 
ترددهــا را ثبــت مــی کــرد. اســرای عراقــی مــی گفتنــد کــه مــا فكــر مــی کردیــم اگــر شــما 

بــا چنــد لشــكر هــم حملــه مــی کردیــد، موفــق نمی شــدید.
ــت:  ــن شــده گف ــداف از پیــش تعیی ــه اه ــاره ســهولت دســتیابی ب ــن درب       وی همچنی

ــود. ــات الهــی ب ــأ معجــزه آســا و از عنای ــات واقع عملی
      امیــر رزاق زاده، راوی قــرارگاه ظفــر نیــز دربــاره غافــل گیــر شــدن دشــمن در شــب و 
ــود.  روز عملیــات نوشــت: دشــمن در شــب و روز اول عملیــات، وحشــت زده و مضطــرب ب
ــرای حمــالت خــود نداشــت.  ــود و هــدف مشــخصی ب تدبیــر عملیــات از او ســلب شــده ب
نیروهــای عراقــی آتــش توپخانــه و کاتیوشــا را بــدون وقفــه و بــدون هــدف، متناوبــا شــلیك 
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مــی کردنــد، بــه صورتــی کــه حتــی بعضــی مواقــع گلولــه هــای تــوپ و موشــكهای کاتیوشــا 
بــه نیروهــای خودشــان اصابــت مــی کــرد. در مجمــوع، بــه نظــر مــی رســید چنیــن حملــه 
ای در منطقــه بــرای دشــمن غیرمنتظــره بــود و فرماندهــان عراقــی پیــش بینــی هــای الزم 

را نكــرده بودنــد.
618

      نزدیكــی منطقــه عملیاتــی مســلم بــن عقیــل بــه پایتخــت عــراق، صــدام و مســئوالن 
ــن عقیــل، امشــب  ــج عملیــات مســلم ب ــه نتای ــا توجــه ب ــه وحشــت انداخــت. ب عــراق را ب
صــدام حســین در یكــی از قرارگاههــای منطقــه حاضــر شــد و خطــاب بــه مســئوالن نظامــی 
ــر  ــه خط ــراق ب ــت ع ــرو و حیثی ــت: »آب ــه گف ــور در منطق ــای مأم ــگان ه ــان ی و فرمانده
افتــاده اســت، شــما بــه هــر صورتــی کــه هســت بایــد ایــن ارتفاعــات و مواضــع خــود را پــس 
بگیریــد.« همچنیــن بــه گــزارش راوی قــرارگاه ظفــر، صــدام شــخصا حكــم اعــدام عــده ای 

از نظامیــان را بــه دلیــل ضعــف عملكردشــان صــادر کــرده اســت. 
619

ــا راوی  ــه ب ــر در مصاحب ــرارگاه ظف ــه ق ــرح و برنام ــئول ط ــدی، مس ــا احم       غالمرض
ایــن قــراگاه دربــاره اهــداف عملیــات مســلم بــن عقیــل گفــت: دشــمن بــا عقــب نشــینی 
تاکتیكــی از برخــی مناطــق، بعــد از عملیــات بیــت المقــدس، تصمیــم گرفــت در مناطــق 
مختلــف، خــود را بــه ارتفاعــات برســاند تــا بتوانــد بــا نیــروی کمتــر و قــدرت بیشــتری بــه 

ــردازد. ــد بپ پدافن
      احمــدی در ایــن مصاحبــه عنــوان کــرد: در محــور مندلــی نیــز دشــمن ضعــف نیــروی 
خــود را جبــران کــرد، چــون تمــام نیروهــای خــود را بعــد از فتــح المبیــن در شــرق بصــره 
ــای آب،  ــال ه ــن کان ــرد. همچنی ــن قســمت مســتقر ک ــرار داد و 9 لشــكر خــود را در ای ق
میادیــن میــن، تله هــا و قلعــه هــا را بــه وجــود آورد. مــا بــا هــدف تجزیــه دشــمن، تصمیــم 
گرفتیــم جبهــه جدیــدی در ایــن منطقــه بــه وجــود آوریــم و شــهرهای خانقیــن، مندلــی 
ــا 30 درصــد نفــت عــراق را تأمیــن مــی کــرد( را  ــه عــراق )کــه حــدود 20 ت و نفــت خان
تهدیــد کنیــم و بــا نزدیــك تــر شــدن بــه شــهر بغــداد مســئولین و فرماندهــان عــراق را بــه 

وحشــت بیاندازیــم.
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پیوســت 3:عمليــاتمســلمابــنعقيــلدربيــانشــهيدســپهبدعلــیصيــادشــيرازیبــهنقــلاز
کتــابنــاگفتههــایجنــگ،نشــردفتــرادبيــاتوهنــرمقاومــت،ســال1378،ص330تــاص338و

تقويــمتاريــخدفــاعمقــدسجلــدبيســتوششــمص255تــا261

      ســرهنگ صیــاد شــیرازی )فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش( در بــاب چگونگــی 
ــن  ــلم ب ــات مس ــد: عملی ــی گوی ــالی 6( م ــل )کرب ــن عقی ــلم ب ــات مس ــكل گیری عملی ش
ــود. مــا از دو یــگان ضربتــی ارتــش و  ــوان ب عقیــل )ع(، یــك عملیــات ضربتــی و آفنــدی پرت
ســپاه، بــه صــورت هســته ی اولیــه عملیــات اســتفاده کــرده بودیــم. بقیــه یگانهــا در تقویــت 
ــه فرماندهــی  ــرد ب ــد. از نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســالمی، تیــپ 55 هواب آنهــا بودن
ســرهنگ کریــم عبــادت، فرماندهــی تــك جلــو را بــه عهــده داشــت. از ســپاه هــم تیــپ -27 
 حضــرت رســول اهلل )ص( بــه فرماندهــی بــرادر سلحشــور و ســردار رشــید آقــای همــت بــود.

)خداوند با بزرگان بهشت محشورش گرداند.(  
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هــدف عملیــات خالصــه مــی شــد بــه وصــول بــه ارتفاعــات کهنــه ریــگ و گیســكه، دو ارتفــاع 
تیغــه ای در دو طــرف تنــگ ســومار. خــط الــرأس ایــن دو ارتفــاع مــرز را نشــان می دهــد. چون 
عراقــی هــا در روی ایــن دو ارتفــاع مســتقر بودنــد، دیدشــان تــا کیلومترهــا داخل تنگــه و محور 

ســومار برقــرار بود )نقشــه ی شــماره ی 1- 9(.

]نقشه شماره ی 1_9[
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ــه  ــا عقــب ب ــه فــردی اســت. حــدود چهــل کیلومتــر ت       محــور ســومار، محــور منحصــر ب
صــورت تنگــه ای اســت. وقتــی کــه جلــو مــی رویــم، بــه طــرف مــرز و در نزدیكــی خرابــی های 
ســومار، دو جــاده وجــود دارد: یكــی بــه طــرف شــمال جــاده مــرزی و یكــی بــه طــرف جنــوب 
اســت. هــر دوی ایــن جــاده هــا، از نــوار مــرزی عبــور مــی کننــد و ارتفاعــات مانــع اســت تــا مــا 
جــاده ی عمیــق دیگــری داشــته باشــیم. البتــه بــه طــرف دار بلــوط هــم جــاده ای زده بودیــم 

ولــی همــه ی جــاده هــا، ســخت و درجــه ی ســه بودنــد.
      بنابــر ایــن اهمیــت و ارزش تنگــه ســومار مشــخص مــی شــود. اگــر ایــن تنگــه در دیــد و 

تیــر دشــمن بــود، مــی توانســت کنترلــش کنــد و نگــذارد کــه تــردد صــورت گیــرد.
      در مداخــل تنگــه بعــد از ســومار- کــه بــه طــرف ارتفاعــات گیســكه و کهنــه ریــگ مــی 
رویــم - تنگــه ی دیگــری هســت کــه فاصلــه ی ایــن دو، حــدود چهــار کیلومتــر اســت بــه نــام 
تنگــه یــا بنــد پیــر علــی. ایــن هــم از نقــاط حســاس در منطقــه ی عملیــات بــود. نقطــه ی 
حســاس دیگــر، ارتفــاع 402 در قســمت شــمال منطقــه ی عملیــات یــا جنــاح راســت بــود کــه 
بــا در دســت داشــتن آن تســلط بــا دشــمن بــود و محــور شــمال و جنــوب نــوار مــرزی را بــه 

ســهولت کنتــرل مــی کــرد.
      در جنــاح راســت، جــای حســاس دیگــر ارتفاعــات »ســلمان کشــته« بــود کــه بــه نفــت 
شــهر مشــرف مــی شــد. نفــت شــهر در زمیــن ســختی قــرار دارد کــه نگهــداری آن بــه صــورت 
نظامــی، مقــرون بــه صرفــه نیســت کــه مثــال نیرویــی در خــط مــرزی مســتقر شــود. ایــن بــود 
کــه تــا آخــر جنــگ هــم هیــچ وقــت میــل بــه گرفتــن آن نداشــتیم؛ بــه دلیــل اینكــه اگــر 
مــی خواســتیم بگیریــم و نگــه اش داریــم، بایــد حــدود بیســت کیلومتــر دیگــر هــم جلــو مــی 
رفتیــم و داخــل خــاك عــراق میشــدیم تــا برســیم بــه ارتفاعــات باغچــه قطــار. آن هــم رشــته 
ارتفــاع اســت و رشــته کوههــا هــم مــی رود بــه طــرف خانقیــن و از جنــاح راســت و چــپ نمــی 
توانســتیم تأمیــن را برقــرار کنیــم. ایــن بــود کــه هیــچ وقــت میــل و رغبتــی بــرای گرفتــن نفت 
شــهر نداشــتیم کــه درســت در لــب مــرز بــود. مــرز هــم از زمیــن هایــی تشــكیل مــی شــد کــه 

قابــل نگهــداری نبــود. یــك مقــدار گــود بــود.
      وضعیــت ارتفاعــات گیســكه و کهنــه ریــگ طــوری بــود کــه از طــرف عــراق و شــهر مندلــی 
شــیب مالیمــی داشــت و آنهــا مــی توانســتند نیروهایشــان را پشــتیبانی کننــد. طــرف مــا بریده 
بریــده بــود، بــه طــوری کــه بــه ســختی از بعضــی جاهــا مــی شــد روی ارتفــاع رفــت. بقیــه 

جاهــا، کامــال دیــوار ماننــد بــود.
      در قســمت گیســكه، ســمت چــپ یــا جنــوب منطقــه عملیــات تــا نزدیكــی هــای کانــی 

شــیخ، بچــه هــا بــا نردبــان بــاال رفتــه بودنــد. وضعیــت بــرای عملیــات ایــن گونــه بــود.
ــداوم  ــا ت ــات در سراســر جبهــه ه ــه عملی ــود کــه ب ــن ب ــات ای ــا از انجــام عملی       هــدف م
بدهیــم. ایــن عملیــات را بــه عنــوان عملیــات محــدود حســاب مــی کردیــم. هــدف دیگرمــان 
ایــن بــود کــه بــا گرفتــن ایــن ارتفاعــات، مشــرف شــویم بــه شــهر مندلــی و دیــد و تیر دشــمن 
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را از روی محــور ســومار برداریــم. در نتیجــه، مــرز را در آن نقطــه عمــق، بیشــتری بدهیــم. اگــر 
بخواهیــم هــدف هــای دیگــری هــم برایــش تعییــن بكنیــم، ایــن عملیــات تهدیــدی برای شــهر 
 مندلــی بــود. کوتــاه تریــن راه را از اینجــا داشــتیم و بعدهــا مــی توانســت هدفــی منظــور شــود.

عملیــات شــروع شــد و نقطــه ی شــروع جالبــی داشــت، بــه خاطــر دارم کــه در زمــان حیــات 
ــه ی کرمانشــاه  ــام جمع ــام )ره( و ام ــده ی ام ــود. ایشــان نماین ــی ب ــت اهلل اشــرفی اصفهان آی
ــرادر رضایــی خدمــت ایشــان مــی رفتیــم؛  ــا ب ــم، ب ــد. مــا هــر وقــت فرصــت مــی کردی بودن
ــم. ــی کردی ــض م ــب فی ــان کس ــر ایش ــردی، و از محض ــه ف ــترك و چ ــورت مش ــه ص ــه ب  چ

رزمنــدگان اســالم را دوســت داشــت و خیلــی دلــش هــوای جبهــه را داشــت. بــرای پیشــرفت 
نبــرد، دلســوز بــود و بــا آن روحیــه ی عرفانــی مــا را تقویــت مــی کــرد. هــر وقــت پیــش ایشــان 

مــی رفتــم، مقــداری آب زمــزم مــی داد مــی خوردیــم. انگشــتری هــم بــه یــادگار دادنــد.
یــك روز رفتــم خدمــت ایشــان تــا بعــد بــروم بــه طــرف منطقــه و عملیــات را آن شــب شــروع 
کنیــم. ایشــان از عملیــات پرســیدند. نخواســتم بگویــم امــروز عملیــات شــروع مــی شــود. فقــط 

گفتــم: داریــم مــی رویــم وضعیــت را ببینیــم کــه چگونــه اســت.
        بــا هلیكوپتــر رفتــم بــرای اینكــه ســریع تــر بــه ســومار برســم. نزدیــك نمــاز مغــرب بــود 
کــه دیــدم آیــت اهلل شــهید اشــرفی اصفهانــی هــم آمدنــد. حــاال چطــوری مطلــع شــده بودنــد، 
نمــی دانــم، مــن از آن شــب دو خاطــره بســیار جالــب دارم کــه هــر وقــت یــاد عملیــات مســلم 
بــن عقیــل )ع( مــی افتــم، بیشــتر از خــود شــب هــای عملیــات و نتیجــه ای کــه رزمنــدگان 

گرفتنــد، ایــن دو خاطــره نظــرم را جلــب مــی کنــد.
یــك خاطــره مربــوط بــه نمــاز جماعتــی بــود کــه بــه امامــت ایشــان خواندیــم. بعدش   
هم دعای توســل داشــتیم. ایشــان خودشــان دعــای توســل را خواندند. خیلــی باحال بــود. دعای 
 توســل پرشــوری بــود و خواندن ایشــان هم جالب بــود. بعد، رزمنــدگان عملیات را شــروع کردند.

ــی  ــن در نگران ــد. م ــش آم ــات پی ــه در عملی ــت ک ــره ای اس ــره ی  دوم، خاط خاط  
ــگاه کــردم ببینــم وضــع جــوی چطــور  ــودم. شــب، آســمان را ن چگونگــی انجــام عملیــات ب
اســت. وضــع عجیبــی بــود. عصــرش بــاران باریــده بــود. ایــن بــاران یــك برکــت بــود. در آن 
فصــل، ســابقه نداشــت کــه در ســومار بــاران ببــارد. آن زمــان هــوا گــرم بــود. ســومار گرمــای 

ــت. ــاری زاس ــال بیم ــای آن اص ــدی دارد. گرم ب
        ابرهایــی کــه در آســمان بودنــد، تكــه تكــه شــدند. همیــن طــور کــه داشــتم نــگاه مــی 
کــردم، از نظــر نظامــی تحلیــل مــی کــردم کــه چطــوری تكــه تكــه شــد. ســیزدهم - چهاردهم 
مــاه و هــوا کامــال مهتابــی بــود. نــور مــاه از البــه الی ابرهــای تكــه تكــه شــده مــی تابیــد. ابرهــا 
در تمــام ســطح منطقــه تكــه تكــه بودنــد. هــر تكــه ای بــه شــكل دایــره بــود یــا مربــع، تقریبــا 
چنیــن چیــزی. نــور مــاه، نــور متعادلــی روی زمیــن مــی انداخــت کــه نــه زیــاد روشــن بــود 
کــه دشــمن دیــد داشــته باشــد و نــه زیــاد تاریــك کــه نیروهــای مــا نتواننــد ببیننــد. جاهایــی 
کــه ابرهــا بــه صــورت تكــه هــای بــزرگ تــر بودنــد، جلــوی مــاه را کــه مــی گرفتنــد و تاریكــی 
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مطلــق بــه وجــود مــی آمــد. ایــن هــم بیشــتر از ده دقیقــه، یــك ربع طــول نمــی کشــید. دوباره 
آن حالــت بــه وجــود مــی آمــد.

        مــن داشــتم بــرای خــودم توجیــه نظامــی مــی کــردم. بچــه هایــی کــه بیــن تنــگ پیــر 
علــی و ارتفاعــات گیســكه و کهنــه ریــگ در حــال حرکــت بودنــد، تــا آنجــا حــدود ســه - چهــار 
ــی  ــور، دشــمن م ــن ن ــر ای ــد، زی ــر راه برون ــدگان اگ ــه رزمن ــود ک ــوم ب ــود. معل ــر راه ب کیلومت
بیندشــان. تــا موقعــی کــه تاریكــی مطلــق یــا نیمــه تاریكــی بــود، مــی توانســتند راه برونــد. تــا 

هــوا روشــن مــی شــد، بایــد مــی خوابیدنــد تــا دوبــاره آن وضعیــت پیــش بیایــد.
        مــن داشــتم ایــن گونــه تحلیــل مــی کــردم ولــی روز بعــد، عیــن ایــن را بیــان کردنــد 
کــه همیــن طــور بــود و تــا رســیدن بــه پــای کار، نــور مــاه گشــاینده ی راه بــود. اصــال شــما 
طبــق هیــچ اصولــی، از نظــر تاکتیــك و بررســی هــای عملیاتــی، نمــی توانیــد بــرآورد کنیــد که 
یــك شــب عملیاتــی داشــته باشــیم کــه چنیــن مشــخصاتی داشــته باشــد. مطمئنا اگــر مهتاب 
مطلــق بــود، بــه نزدیكــی هــای آنجــا کــه مــی رســیدند، متوقــف مــی شــدند. چــون عراقیهــا 
مســلط بودنــد. بــا یــك تیربــار مــی توانســتند همــه را درو کنند. اصــال نمــی گذاشــتند از دیواره 

ارتفاعــات بــاال برونــد و بریزنــد روی ســر عراقــی هــا.
        بــه لطــف خداونــد متعــال، ایــن یــك نــوع امــداد الهــی بــود کــه تــا آن موقــع ندیــده 
بــودم؛ بعــد از آن هــم ندیــدم. امدادهــای الهــی متنــوع اســت. حتــی آنهایــی هــم کــه انتظــارش 
را دارنــد، بعضــی مواقــع نمــی داننــد خداونــد چطــور کمــك مــی کنــد. خوبــی اش هــم ایــن 

اســت کــه نمــی دانیــم وگرنــه مــی گوییــم خودمــان ایــن کار را کردیــم.
         بــه هــر صــورت، اینهــا رســیدند بــه آنجا و در مدت کوتاهی، ســنگرهای دشــمن را تســخیر 
کردنــد. یعنــی بــا یــك یــورش موفــق شــدند نقطــه ی اصلــی ارتفاعــات را بگیرنــد و بــرای عمق 
دادن بــه منطقــه ی هــدف، بــه طــرف دامنــه ارتفاعــات پیشــروی کردنــد. ولــی وضع طــوری بود 
کــه گســترش عمــق نتوانســت زیــاد انجــام شــود؛ منهــای جنــاح چــپ کــه جایــی بــود بــه نــام 
پنــج انگشــتی. عمقــش خیلــی کــم بــود. فاصلــه بــا نیروهــای بعثــی بیشــتر از هفتــاد - هشــتاد 
متــر نبــود. بعضــی جاهــا در بــرد نارنجــك هایــی بــود کــه بــه طــرف همدیگــر مــی انداختنــد. 
سنگرهایشــان مقابــل یكدیگــر بــود و هــر کــس یــك ذره ســرش را بــاال مــی بــرد، آن یكــی 
 مــی زد. بــرای تــدارك آنجــا هــم چــاره ای جــز ایــن نبــود کــه بــا نردبــان ایــن کار را بكنیــم.

        ایــن کار تــا آخــر همیــن طــور بــود و باالخــره کار دســت مــان داد. جایــی کــه عراقــی 
هــا بیشــتر از همــه توانســتند نفــوذ کننــد، همیــن جــا بــود. تخلیــه ی مجــروح و تقویــت نیــرو 
مشــكل بــود. چنــد بــار خواســتیم آنجــا را ترمیــم کنیــم و گســترش بدهیــم و از آن وضعیــت 

رهایــی پیــدا کنیــم، متأســفانه نتوانســتیم.
        عملیــات حــدود هجــده کیلومتــر طــول داشــت و ایــن هجــده کیلومتــر، هــم زمــان فتــح 
شــد. خــوب شناســایی کــرده بودنــد و نیروهــا پرتــوان بودنــد. هماهنگــی و وحــدت بیــن ارتــش 

و ســپاه در ســطح خوبــی بــود«.
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