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 پيشگفتار
وردهاي جبهه هاي نبرد حـق    امجموعه اي از بازيافته ها، ذخاير و دست     »  معارف جنگ «     

ـاطل اسـت كه خداوند متعال به پاس فداكاريها، ايثارگريها و بركت خون شهداي                  ه ب علـي
ه هاي جوشان آنها به سينه هاي پاك                   واالمقام، نصيب رزمندگان اسالم نمـوده و از سيـن

 .گردد المي منتقل ميوتشنة نسل جوان انقالب اس
ـاري          ز سال   »  هيئت معøارف جنøگ  «سازمان افتخ ه از پايـي ، با بنيانگـذاري   ١٣٧٣ـك

راز ارتش اسـالم       ر سـراـف حمايتهاي ماّدي و     و»  شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي     «امـي
، اين رسالت مهم را با روحيه متعالي          مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا       معنوي  

ـام از           بسيجي   كالم نوراني خداوند متعال مبني بر        بر عهده گرفته مفتخراست كه با اله
، با صداقت و    »وŁالøذينŁ جøاهĆøدوا فĈينا لƀنƀهدĈينűهłم سłبłلƀنا وŁ اĈنŉ اĆŻ لƀمŁعŁ المłحŃسĈنيĈن          «

ه با                     ز را ـك ـار آمـي ـالت افتخ تالش دسته جمعي در اين وادي مقدس گام نهاده و اين رس
شكل گرفته است ادامه دهد و در اين راه اميد به لطف و             »  پŤوهشي ø آموزشي    «گـرايش

 .ياري خدا دارد
وده              شيوه كار هيئت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبهه هاي نبرد بدين ترتيب ـب

 كه در آن     رزمندگان اسالم اسـت كه براساس زمان و مكان هر عمليات، جمعي از                
ه عمليات عزيمت نموده و با يادآوري          عمليات نقش مهمي را بر عهده دا      طـق ه مـن ه اند ـب شـت

رد و          ه نـب ـود در صحـن  ،  بøرداشøتهاي تحøريøريÛ صوتي و تصويري    خاطـرات خ
خ و شيرين را گردآوري نموده و در نهايت بعد از                      ـاي تـل مجموعه اي از حقايق و واقعيّته

 .دهند ن قرار مي در مسير تدويجبهه هاي نبرد مدارك و اسنادتطبيق آنها با 
 

 »شهيد سپهبد علي صيņاد شيرازي « هيئت معارف جنگ

 هفت



 
 معرفي نويسنده

 
 

 ١٣١٩ بازنشسته مجيد صارمي در سال         ٢سرتيپ  
تحصيالت ابتدايي و   .  در شهرستان بيجار متولد گرديد        

 به  ١٣٣٩از سال   .  متوسطه را در شهرستان بيجار گذرانيد       
، پس از طي دورة       ١٣٤٠استخدام ارتش درآمد و در سال       
 زرهي منتقل و خدمت     ٩٢مقدماتي رسته زرهي به لشگر      

 .افسري خود را آغاز نمود 
نامبرده در طول خدمت ، در مسئوليتهاي شغلي فرمانده دسته ، معاون و                  
فرمانده گروهان سوار زرهي و در طول سالهاي دفاع مقدس در سمت فرمانده گروه               

 زرهي  در عملياتهاي      ٣٧رماندهي تيپ    و ف  ٣٧ شيراز منشعب از تيپ       ٣٨رزمي  
شركت .  .  .  ، طريق القدس ، فتح المبين ، بيت المقدس            )  ع  (توكل ، ثامن االئمه     

 .  نائل گرديده است ٥/٧/٦٨ فتح در تاريخ ٣نموده و به افتخار دريافت نشان درجه 
 سال خدمت به     ٣٠ پس از    ١٣٦٩در سال   .  مي باشد  %  ٣٠وي مجروح و جانباز     

  .  بازنشستگي نائل گرديده استافتخار
 
 
 

 هشت



 مقدمه
آزاد سازي  )  (ع(پس از اجراي عمليات غرور آفرين ثامن االئمه            

 زرهي در كنترل     ٣٧و شركت سرنوشت ساز تيپ      )  شهرستان آبادان 
 پيروز خراسان در اين عمليات كه منجر به انهدام             ٧٧عملياتي لشكر   

  و شکست حصر آبادان    وننيروهاي دشمن مستقر در شرق رودخانه كار      
 ٦٠ به طول تقريبي       گرديد، پدافند از ساحل شرقي رودخانه كارون         

 تا منطقه عمومي فياضيه در محور        كيلومتر از منطقه عمومي دارخوين    
 .  زرهي واگذار شد٣٧ به تيپاهواز، آبادان

 زرهي با استقرار در مواضع پدافندي، از           ٣٧يگانهاي تابعه تيپ     
 ضمن اجراي مأموريت پدافندي در          ١٣٦٠تاريخ پانزدهم مهرماه      

 به بازسازي يگانهاي     منطقه واگذاري ساحل شرقي رودخانه كارون        
تلفات زيادي را     )ع(امن االئمه آنها در عمليات ث   .  تابعه خود پرداختند  

متحمل شده بودند، و اقداماتي از قبيل تامين و جايگزين كردن                  
كسري نيروی انساني، متعاقب آن دادن سازمان و آموزش در تخصص            
هاي مورد نياز  و اختصاص آنان برابر نيازمندي به يگانهاي تابعه                  

هاي همچنين تعمير و نگهداري خودروهاي سازماني اعم از خودرو            
چرخدار و شني دار و درخواست و دريافت تجهيزات و خودروهاي مورد           

هاي تابعة    نياز به منظور تكميل تجهيزات و خودروهای سازماني يگان        
هاي موجود    هاي آموزش گرداني در تمامي تخصص       و تشكيل كالس  

به خاطر پيشرفت و ارتقاي آموزش عملي نيروها، تحت نظر                    
ان آموزش و عمليات واحدها، با جّديت و        ها و افسر    فرماندهان گردان 



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٢

هاي عملي و     فراگيري آموزش  بي وقفه اي تا حصول اطمينان از        تالش
سپس آزمايشات پي   .  يادگيري نفرات، نظارت و پيگيري اعمال مي شد       

در پي عملي در نحوه يادگيري نيروها در استفاده از تجهيزات مربوطه،             
 .مي آمدآزمايشات رزم انفرادي از آنان به عمل 

 سراب، يكي از    ٤٠ دو گردان پياده از تيپ     ١٣٦٠در سوم آبان ماه سال    
هاي پياده به فرماندهي سرگرد ابراهيم ثابت و ديگري به                    گردان

 به منظور تقويت مواضع پدافندي شرق          فرماندهي سرگرد كريمي تبار    
هنگام .   زرهي قرار گرفت     ٣٧عملياتي تيپ  در كنترل      رودخانه كارون 

 سراب با   ٤٠ زرهي به منطقه عملياتي فتح المبين، تيپ        ٣٧عزيمت تيپ 
هاي بسيج سپاه پاسداران، عهده دار پدافند از شرق              تعدادي از يگان   

 .كارون شدند



 ٣/ عمليات فتح المبين

 ن المبي عمليات فتح
صورت نيم دايره يعني از      عمليات فتح المبين در جبهه اي تقريباً به        

 ارتفاعات علي كشت، ممله، شاوريه،     (شمال به دامنه ارتفاعات كبيركوه       
و از طرف شرق رودخانه         )ارتفاعات شمال پل نادري، اسكندر خندان     

كرخه و از جنوب به دشت لخيضر و چهيال و از غرب به ارتفاعات                     
 . خوش به اجرا در آمدميشداغ، ارتفاعات تينه و عين 

با اجراي عمليات فتح المبين انهدام عمدة نيروهاي زرهي، مكانيزه و           
پياده دشمن كه در مواضع و استحكامات غير قابل نفوذ استقرار يافته               

  و شوش   ، انديمشك بودند، صورت پذيرفت و شهرستان هاي دزفول         
هاي با    ها و موشك    انيال و روستاهاي تابعه از آتش  توپخانه ها، تانك        د

 اعم  برد نزديك نيروهاي دشمن رهايي يافتند و كل منطقه غرب دزفول          
،  دشت عباس  ،ه، تپه هاي علي گره زد، ارتفاعات شاوريه    از سه راه قهوه خان   

، ارتفاعات تينه،   ابوغريب  ب، تنگ  ابو غري ش، محور دچه  منطقه عين خو 
، ، ارتفاعات برغازه  )ارسايت هاي چهار، پنج و راد    (  تارتفاعات ابوصليبي خا 
 از لوث وجود دشمن غّدار پاكسازي       منطقه چنانه ،  منطقه عمومي رقابيه  

 .و آزاد  شد
با طرح ريزي چنين عملياتي كه با اجراي آن بتوان تعدادي از                    

يزه و پياده دشمن را كه با فرو رفتن در مواضع و             لشكرهاي زرهي ـ مكان   
استحكامات غيرقابل نفوذ و پوشش سراسري اين مواضع و استحكامات با            
ميادين مين حفاظت و ديده باني شده و برخورداري از برتري نسبي                  

 مجبور  هاي پشتيباني را منهدم، اسير و يا        پشتيباني نزديك هوايي و آتش    
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 نمايد، كاري است بس دشوار و باور نكردني؛          به فرار از منطقه درگيري    
اما هر جا كه بتوان با عشق و ايمان در كنار تخصص و مهارت و با توكل                 
به خداي متعال عمليات آفندي را آغاز كرد، نيروهاي دشمن با از دست             
دادن قدرت مقاومت در مقابل تهاجم نيروهاي سلحشور ايراني، متزلزل،          

 .فرار گذاشته اندمنهدم ، اسير و يا پا به 
بي شك عمليات پيروزمندانه فتح المبين با لطف و عنايت پروردگار            

هاي دقيق و     دردرجه اول، مرهون برآوردهاي همه جانبه و طرح ريزي         
سنجيده، منطبق با اصول جنگ طراحان دانشمند و شجاع و بر اساس              
تدبير منطقي فرماندهي جنگ و سپس نتيجه تالش و كوشش توام با               

ر و از خود گذشتگي رزمندگان سلحشور ارتش جمهوري اسالمي             ايثا
ايران و برادران سپاهي و بسيجي و نيروهاي مردمي عمل كننده در                

 .ن بوده استعمليات فتح المبي
 
 
 



 ٥/ مقدمات قبل از اجراي عمليات

 مقدمات قبل از اجراي عمليات 
فراهم كردن مقدمات مورد نياز براي اجراي عمليات فتح المبين              

قوله اي نيست كه در اين نوشتار مختصر بگنجد، بنابراين با مختصر               م
 هاي اشاره اي از قبيل واگذاري قسمتي از صحنه نبرد به هر يك از قرارگاه             

چهارگانه و نيروهاي عمل كننده و استقرار اين نيروها در مواضع                  
مربوطه، شناسايي مواضع و محل استقرار و تثبيت نيروهاي دشمن،              

هاي نفوذي به داخل مواضع دشمن، احداث و ايجاد          ابر و راه  شناسايي مع 
هاي وصولي با استفاده از اصل غافلگيري به پشت مواضع دشمن به               راه

منظور دور زدن نيروهاي دشمن به هنگام اجراي عمليات، ايجاد كانال و            
 متر به داخل مواضع دشمن به        ٤٥٠ تا    ٤٠٠زيرزميني به طول      تونل

غاز عمليات فتح المبين در هر قسمتي از صحنه          خاطر اينكه در شب آ     
نبرد، نيروهايي از رزمندگان جمهوري اسالمي ايران با عبور از اين                 

تونل  به داخل مواضع و پشت سر محل استقرار               و      راه هاي نفوذي 
نيروهاي دشمن كمين كرده و با شنيدن رمز آغاز عمليات بر نيروهاي              

هدم کرده و زمينه را براي پيشروي       دشمن تاخته، آنها را قلع و قمع و من        
 .فراهم کنند خودي ور تكنيروهاي مهاجم و 

 به شرح مختصري از فراهم كردن مقدمات مورد نياز و             بدين وسيله 
ن كه شرح آن بسيار        قبل از شروع عمليات فتح المبي        هاي  ريزه كاري

 .مفصل است ، بسنده مي كنيم
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 رهي   ز٣٧تيپ مستقل 

 كه  در طرح ريزي عمليات فتح المبين و طرح تصويبي قرارگاه كربال          
 زرهي به عنوان   ٣٧ن را فرماندهي و هدايت مي كرد، تيپ         نبرد فتح المبي 

 .احتياط قرارگاه كربال منظور شده بود
ت فرماندهي عنوان      آخرين قدرت و مش      ًنيروي احتياط را معموال    

 .مي كنند
وجود نيروي احتياط قوي، براي هر فرمانده يا قرارگاهي متناسب با            
استعداد نيروهاي رزمي درگير با دشمن و وسعت منطقه عمليات، از               
اهميت فوق العاده اي بر خوردار است و جز در شرايط بسيار بحراني و               

 .دشوار، نيروي احتياط را به كار نمي برند
هرگاه نيروهاي دشمن به قسمتي از مواضع و يا خطوط             .  ١مثال  

و نيروهاي خودي   )  كنند  حمله(  مقدم پدافندي نيروهاي خودي تك کنند     
توان جلوگيري از پيشروي آنها به  داخل مواضع را نداشته و قادر به                  

گاه با تدبير فرماندهي كه بيانگر          انهدام نيروهاي دشمن نباشند، آن      
ماندهي است، نيروي احتياط را در آن محل كه           نظريه شوراي ستاد  فر   

مورد تهديد جدي نيروهاي دشمن قرار گرفته وارد عمل و به كار                   
مي گيرند؛ تا بدين ترتيب پيشروي نيروهاي مهاجم دشمن را سركوب و            
او را منهدم و از سقوط مواضع و خطوط مقدم دفاعي نيروهاي خودي               

 .جلوگيري کنند
طه با وارد عمل كردن نيروي احتياط، عبارت مورد ديگري در راب. ٢مثال

 از اين است كه هنگام تك نيروهاي خودي به سوي اهداف از پيش               



 ٧/  زرهي٣٧تيپ مستقل 

 شده، مقاومت شديد نيروهاي دشمن، مانع پيشروي نيروهاي             تعيين
خودي مي شود و تصرف اهداف از پيش تعيين شده براي نيروهاي                 

 .شدخودي كه امري حياتي به حساب مي آيد، ناممكن خواهد 
در چنين شرايطي، فرماندهي ناگزير به وارد كردن نيروي احتياط،            
يعني آخرين مشت فرماندهي به صحنه نبرد، به منظور انهدام و درهم              

هاي دشمن و كمك به پيشروي نيروهاي خودي              شكستن مقاومت 
بنابراين زمان و   .  وتصرف و تامين اهداف از پيش تعيين شده مي باشد          

نيروي احتياط، بستگي به نقش و مقاومت           مكان وارد عمل كردن       
اينجا .  سرسختانه دشمن در جلوگيري از پيشروي نيروهاي خودي دارد         

است كه در هم كوبيدن آن قسمت از نيروهاي مقاوم دشمن وتصرف               
اهدافي را كه موفقيت و پيروزي نيروهاي خودي را به ارمغان مي آورد،               

در صحنه نبرد را به ما       زمان و مكان وارد عمل كردن نيروي احتياط           
ديكته و ما را مجبور به استفاده از نيروي احتياط در آن قسمت از                    

 .منطقه عمليات مي کند
با تعريف مختصري از نيروي احتياط و كاربرد اجباري آن هم اكنون تيپ             

اهي  به صورت شف   زرهي ماموريت خود را به  عنوان احتياط قرارگاه كربال          ٣٧
دريافت كرده لكن معلوم نيست كه درکدام محل از منطقة وسيع عمليات               
فتح المبين وارد عمل خواهد شد و اجراي مأموريت دريافتي به  عنوان                  

 ٣٧ مستلزم شناسايي فرماندهان نيروهاي تابعه تيپ        احتياط قرارگاه كربال،  
از سراسر منطقه عملياتي فتح المبين     زرهي و افسران عمليات و اطالعات آنها        

 .است
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 :ابالغ مأموريت از قرارگاه كربال
   مورخه ٠٠٣٠ن در ساعت     در رابطه با عمليات فتح المبي     قرارگاه كربال 

 زرهي را كه به عنوان احتياط         ٣٧ طي پيامي ماموريت تيپ       ٢/١/١٣٦١
 .ال در عمليات فتح المبين منظور شده بود، يادآوري کردقرارگاه كرب
 اينكه  به رغم  زرهي به محض دريافت پيام از قرارگاه كربال و           ٣٧ تيپ  

فرصت كافي براي اجراي شناسايي قبل از اجراي ماموريت وجود                 
درگير (نداشت، با اين وجود ضمن صدور دستور آگهي به نيروهاي تابعه            

، با تشكيل جلسه اي با شركت      )رق كارون در خطوط پدافندي ساحل ش    
 زرهي، معاون فرمانده تيپ، افسران       ٣٧فرماندهان اعم از فرمانده تيپ       

عمليات و اطالعات، روساي اركان و دواير ستاد تيپ، فرماندهان گردان            
هاي زرهي، و انجام مذاكراتي در         و افسران عمليات و اطالعات گردان      

ر سنجي در رابطه با شناسايي فرماندهان از تمامي مواضع              زمينه نظ 
ن يعني  نيروهاي خودي و دشمن در سرتاسر منطقه عملياتي فتح المبي         

، قدس(محل استقرار و مواضع نيروهاي تابعه قرارگاه هاي چهارگانه              
 و بدون فوت وقت،       بي درنگ ستور داده شد كه       د)  ، فجر و فتح    نصر

، دسته هاي رزمي و افسران عمليات و          ها  گروهان،  ها  گردانفرماندهان  
اطالعات به منظور شناسايي از مناطق عمليات فتح المبين به منطقه              

 ساعت انجام داده و     ٤٨عملياتي عزيمت و شناسايي را در كمتر از مدت          
 .آماده اجراي ماموريت باشند

 



 ٩/ دريافت سه پيام از قرارگاه كربال

 ريافت سه پيام از قرارگاه كربالد
     مورخ  ٠٠٣٠ن در ساعت       قرارگاه كربال در رابطه با آغاز عمليات فتح المبي         

هاي    زرهي را به محل     ٣٧ طي سه پيام پي در پي تغيير مكان تيپ           ٢/١/١٣٦١
 :جديد اينگونه ابالغ كرد 

سيدن خودروهاي ترابري    زرهي، آماده باشيد به محض ر      ٣٧تيپ  .  ١
 تغيير  اكبر  را سريعاً به تپه هاي اهللا     )  ها و نفربرها    تانك(ادوات زرهي   

صورت محمول مستقر، نتيجه را گزارش و منتظر              مكان داده و به     
 .دريافت دستور باشيد

 زرهي آماده باشيد كه به محض رسيدن              ٣٧تيپ مستقل    .  ٢
ترابري ادوات زرهي را سريعاً به تپه هاي فولي آباد        خودروهاي تريلر براي    

 تغيير مكان داده و به صورت محمول مستقر، نتيجه را              در غرب اهواز  
 .گزارش و منتظر دريافت دستور بعدي باشيد

 زرهي آماده باشيد به محض رسيدن خودروهاي        ٣٧تيپ مستقل   .  ٣
 )فرودگاه اضطراري غرب دزفول   (ترابري ادوات زرهي به پاي پل نادري         

تغيير مكان داده و به صورت محمول مستقر، نتيجه را گزارش و منتظر              
 .دريافت دستور بعدي باشيد

پي در پي باال از طرف قرارگاه فرماندهي كربال و             هاي    ماموريتابالغ  
شديد  زرهي به هريك از مناطق مذكور ناشي از درگيري ٣٧فراخواني تيپ 

نيروهاي خودي و دشمن و مقاومت سرسختانه دشمن در اين مناطق و               
سد كردن پيشروي نيروهاي خودي به سوي اهدافشان و نياز مبرم قرارگاه            
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فرماندهي كربال به وارد عمل كردن نيروي احتياط در هريك از مناطق                
 .مورد نظر مي باشد

 به منظور هاي سه گانه باال و           زرهي پس از دريافت پيام       ٣٧تيپ  
جلوگيري از هرگونه شبهه و ترديد و اشتباه در تغيير مكان به محل                 
جديد و برآورد به موقع نياز قرارگاه فرماندهي كربال در استفاده و مؤثر              
از نيروي احتياط در زمان و مكان مناسب در صحنه جنگ فتح المبين،             

ي كربال  طي پيامي در پاسخ به هر سه پيام دريافتي از قرارگاه فرمانده             
 زرهي در تغيير    ٣٧خواستار مشخص شدن و ابالغ قطعي ماموريت تيپ         

در نهايت  .  مكان به محل جديد در صحنه عمليات فتح المبين شد             
 طي پيامي    ٢/١/١٣٦١ روز    ٢٠٠٠قرارگاه فرماندهي كربال در ساعت        

 : زرهي را به شرح زير ابالغ كرد٣٧ماموريت تيپ
 

  زرهي٣٧ به تيپمأموريت واگذاري قرارگاه كربال
 زرهي آماده باشيد؛ به محض رسيدن خودروهاي تريلر      ٣٧تيپ مستقل   

ها و ادوات زرهي به         به منظور ترابري تانك   ٣/١/١٣٦١در آغاز صبح روز      
 تغيير مكان داده، به صورت     )فرودگاه اضطراري غرب دزفول   (پاي پل نادري    
 .ر، نتيجه را گزارش و منتظر دريافت دستور بعدي باشيدمحمول مستق

 
 
 
 
 
 



 ١١/ ي از منطقه عمومي دارخوين به پاي پل نادري زره٣٧تغيير مكان تيپ مستقل 

 
 زرهي از منطقه عمومي دارخوين ٣٧تغيير مكان تيپ مستقل 

 به پاي پل نادري
 

 نحوه راهپيمايي تاكتيكي و      ٢/١/١٣٦١ زرهي در پايان روز       ٣٧تيپ
  و فياضيه  نهاي تابعه خود را از منطقه عمومي دارخوي           حركت گردان 

طي   )دزفول  فرودگاه اضطراري غرب    ( به پاي پل نادري           آبادان
 :دستورالعملي به شرح زير ابالغ کرد 

 .رو به عنوان پيشگروهان سوار زرهي به فرماندهي سروان فرسيو. ١
 . به فرماندهي سروان رضا نيكخواه تانك چيفتن٢٣٧گردان . ٢
 . به فرماندهي سرگرد علي عباسي٦٠- تانك ام٢٣٩گردان . ٣
 اله  به فرماندهي سرگرد كرامت   )  مكانيزه غير سازماني  (١٧٧گردان  .  ٤
 . پيشهفالحت
 زرهي به فرماندهي سروان زرهي عباس        ٣٧گروهان قرارگاه تيپ  .  ٥
 .گرگين
 . به فرماندهي سروان تعصبغير سازمانييگان پياده . ٦

 
 رعايت نكات ايمني

خود  مواضع   ٣/١/١٣٦١ مورخ   ٠١٠٠نيروهاي مذكور   بايد در ساعت      
را به طور مخفيانه ترك و به محل بارگيري از پيش تعيين شده براي                 

اين .  سوار شدن و حركت به محل جديد ماموريت تغيير مكان مي دادند           
در حالي بود كه در بعضي از مناطق فاصله خطوط پدافندي نيروهاي               
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ن با شنيدن    بود و دشم   خودي و دشمن به اندازة عرض رودخانه كارون        
 ٣٧ها در هنگام جابجايي و با احتمال اينكه تيپ               صداي غّرش تانك  

کند، مواضع و محل       زرهي به منطقه عملياتي فتح المبين عزيمت مي        
بارگيري نيروهاي ما را گلوله باران خواهد كرد و در اين وضعيت،                   
دالوران و رزمندگان خداجوي و خدمه جنگ افزارهاي سنگين از قبيل            

نفربر  و  توپخانه و همچنين خمپاره اندازها تا لحظه ترك موضع و              ،تانك
حركت به سوي محل بارگيري با اجراي تيراندازي و شليك گلوله هاي             
آتشين نيروهاي دشمن را سردرگم کردند بطوري كه نيروهاي دشمن            
تصور مي كردند نيروهاي جديدي وارد منطقه شده است و روي اين               

 به محل    آخرين خودرويي كه از شرق كارون        زرهي را تا   ٣٧  اصل تيپ 
جديد مأموريت عزيمت مي كرد، با آتشباري ناجوانمردانه خود بدرقه             

 .كردند
 

  نيروهاي جايگزين در خطوط پدافندي شرق كارون
 سرگرد             سراب كه دو گردان پياده آن يكي به فرماندهي           ٤٠تيپ  

و ديگري  به فرماندهي سرگرد     )  شهيد سرتيپ ثابت  (ياده  ابراهيم ثابت     پ
 بعد از عمليات ثامن االئمه جهت          ٧/٩/٦٠پياده كريمي تبار در تاريخ       

 ٣٧ دركنترل عملياتي تيپ   پدافند از ساحل شرقي رودخانه كارون     تقويت  
از اواخر اسفندماه با دو گردان مذكور و نيروهايي         .  دندزرهي قرار گرفته بو   

 زرهـي شده و    ٣٧از بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمـي جـايگزين تيپ       
الزم   به  يادآوري است كه  در      .  ن را بر عهده گرفت    پدافند شـرق كـارو  

  فتح المبين اين شرايط دشمن  اكثر نيروهاي خود را به منطقه عملياتي



 ١٣/  زرهي به پاي پل نادري از منطقة عمومي دارخوين٣٧عزيمت تيپ 

 
 از سوي نيروهاي    چناني  آن داشته و در شرق كارون تهديدهاي          گسيل

 .دشمن متصور نبود
 

 زرهي به پاي پل نادري از منطقة عمومي ٣٧عزيمت تيپ 
 دارخوين

 زرهي بايد بطور جداگانه و مستقل             ٣٧نيروهاي تابعه تيپ       
ها   خودروهاي چرخدار خود را به صورت ستون گرداني، همچنين تانك          

هاي تانكبر به     و نفربرهاي زرهي را نيز پس از سواركردن بر روي تريلي           
صورت گرداني با راهپيمايي تاكتيكي و با به كارگيري اصول پدافند                

 .عامل هوايي از مبدأ به سوي مقصد حركت مي دادند
 كه خودروهاي تانكبر به محل          ٣/١/١٣٦١ مورخ    ٠٥٠٠ساعت  

 را  نفر برها تانك، سوار كردن تانك ها و      هاي    بارگيري رسيده بودند، گردان   
بر روي خودروهاي تانكبر شروع کردند و با ساير نيروها آمادگي ستون              

اعالم )  پاي پل نادري   (چرخدار خود را براي حركت به سوي مقصد             
 .داشتند

 دستور حركت ستون چرخدار نيروهاي      ٣/١/١٣٦١ مورخ   ٠٥٤٥ ساعت  
 حركت ستون    ٣/١/١٣٦١   روز ٠٦٠٠زرهي صادر شد و ساعت         ٣٧تيپ  

 .چرخدار و سپس ستون تريلرهاي تانكبر به سوي مقصد آغاز شد
 ،زرهي از منطقه دارخوين    ٣٧طول ستون راهپيمايي نيروهاي تيپ     

 به پاي پل نادري      هواز و درنهايت از ا      به طرف اهواز     و آبادان  سلمانيه



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ١٤

عظمتي را آفريده بود كه ضمن جلب توجه هر بيننده اي فتح و پيروزي              
 .نيروهاي سلحشور ايران اسالمي بر نيروهاي اهريمني را نويد مي داد

 تا   اهواز -  زرهي از محور آبادان     ٣٧ستون راهپيمايي نيروهاي تيپ   
 در معرض آتش دشمن      درجنوب اهواز   و كوت عبداهللا   نزديك فارسيات 

 .هاي دشمن اين مسير را طي کرد بود و با بدرقه آتش
هواپيماهاي شكاري بمب افكن دشمن، در دو نوبت ستون راهپيمايي را            

 زرهي  ٣٧  ند؛ اما در مقابل پدافند رزمندگان هوشيار تيپ       مورد حمله قرار داد   
هاي   هاي خود در بيابان     آنها در هر مرحله متواري و مجبور به ريختن بمب          

 .اطراف مسير راهپيمايي شدند
ن، نيروي هوايي     ساعت از آغاز عمليات فتح المبي        ٤٨با گذشت    

مي محورهاي موجود منتهي به منطقه      دشمن مأموريت يافته بود كه تما     
ن را مهار و نيروهاي كمكي جمهوري اسالمي ايران           عملياتي فتح المبي 

كه با عزيمت از اين محورها به طرف منطقه عملياتي فتح المبين در                
حركت  بودند را بمباران و به هر قيمت از ورود نيروهاي ايراني از اين                 

 .ه طرف منطقه جنگي ممانعت کندجاده ها ب
هاي دشمن در كسب فرصت و         به رغم فعاليت جنگنده بمب افكن      

 زرهي، رزمندگان پرشور و سلحشور       ٣٧  بمباران ستون راهپيمايي تيپ   
زرهي با ادامه حركت غرور آفرين خود به سوي پاي پل نادري              ٣٧  تيپ

 منطقه عبدالخان حد فاصل        بار ديگر در    و عبور از شهرستان اهواز      
 هاي   مورد حمله هوايي شكاري بمب افكن       و انديمشك  هاي اهواز   شهرستان

دشمن قرار گرفته و اين بار هم بر اثر هوشياري و پدافند عامل هوايي                



 ١٥/ صدور دستورات مراقبتي

 زرهي راه به جايي نبرده و  پس از متواري شدن، بمب هاي               ٣٧نيروهاي تيپ 
 .ود را در اطراف مسير راهپيمايي فروريختندخ

 از تجربه جنگي كه از انهدام و به           كوله باري  زرهي با    ٣٧نيروهاي تيپ 
) )ع(عمليات ثامن االئمه    (اسارت در آوردن نيروهاي دشمن در منطقه آبادان        

 عرصه عمليات   چه سريع تر به  كسب كرده بودند، مشتاقانه براي ورود هر        
ن، به سرعت راهپيمايي خود به سوي پاي پل نادري شتاب               فتح المبي

 .بيشتري مي دادند
هاي    گروهان سوار زرهي، متعاقب آن ستون       ٣/١/١٣٦١ مورخ   ١٥٠٠ساعت  

ه  وارد منطق   زرهي به ترتيب ستوني    ٣٧ها و نيروهاي تابعه تيپ      چرخدار گردان 
 .فـرودگاه اضطـراري پاي پل نادري  شدند

 
 صدور دستورات مراقبتي 

به منظور جلوگيري از هرگونه آسيب پذيري در مقابل حمله هوايي            
دشمن، دستور تفرقه و استتار تعجيلي و استفاده از عوارض زمين اطراف      

 .هاي تابعه صادر شد فرودگاه و برقراري پدافند عامل هوايي به يگان
 
 
 



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ١٦

 ر فرمانده تيپ به قرارگاه كربالاحضا
 طي  ٣/١/١٣٦١ مورخه   ١٥٠٠ در ساعت  فرماندهي قرارگاه كربال  

 . را به قرارگاه احضار نمود٣٧پيامي فرماندهي تيپ
با دريافت پيام فوراً به سوي قرارگاه فرماندهي كربال عزيمت و           

ندهي كربال   به قرارگاه فرما    ٣/١/١٣٦١ روز    ١٦٠٠رأس ساعت    
به محض رسيدن و پياده شدن از خودرو مشاهده              .  وارد شدم 

، فرماندهي محترم   كردم كه جناب سرهنگ علي صياد شيرازي        
، رئيس  نيروي زميني در آن زمان، جناب سرهنگ موسوي قويدل        

، مدير   زاجا، جناب سرهنگ مفيد      ركن سوم قرارگاه مقدم ن        
اطالعات نيروي زميني، جناب سرهنگ جمشيد منظوري از               

 از  مشاوران فرمانده نيروي زميني، جناب سرهنگ حسام هاشمي        
، مشاوران فرمانده نيروي زميني و جناب سرگرد غالم رضا آذربون         

مشاور فرمانده نيروي زميني در كنار يك فروند بالگرد آماده               
 .هستند

پس از اداي احترام نظامي، فرماندهي محترم نيروي زميني با ابراز             
لطف و محبت و خسته نباشيد نسبت به اينجانب وضعيت حركت و                 

 زرهي را جويا شدند، كه به       ٣٧موقعيت ستون راهپيمايي نيروهاي تيپ    
 زرهي در   ٣٧با وجودي كه ستون راهپيمايي تيپ    «  :گزارش كردم ايشان  

هاي دشمن    طول مسير در سه نوبت مورد حمله شكاري بمب افكن            
 زرهي  ٣٧قرارگرفت، امابه لطف پروردگار و همت رزمندگان دالور تيپ         



 ١٧/ پرواز از قرارگاه كربال به سوي قرارگاه قدس

سپس فرمودند  .  »در پدافند عامل هوايي هيچ گونه آسيبي وارد نشد           
 .سوار شويد

 
  كربال به سوي قرارگاه قدسپرواز از قرارگاه

 تمام افراد مذكور همراه با فرماندهي         ٣/١/١٣٦١ مورخ   ١٦٢٠ساعت  
 به طرف    و جاده انديمشك   محترم نيروي زميني بر فراز پادگان دو كوهه        

 ن به سوي محل استقرار قرارگاه فرماندهي قدسآبدانا  و از مسيرپل باالرود
با رسيدن  .   استقرار يافته بود، پرواز كرديم      عين خوش كه در شمال شرقي     

 بود  ١ و در حالي كه خلبان در پي پيدايش پد          بالگرد بر فراز قرارگاه قدس     
 را بمباران رارگاه قدسناگهان يك فروند شكاري بمب افكن دشمن، محل ق    

كرد كه در اثر دود و گرد و خاك ناشي از اين بمباران، خلبان بالگرد قادر                  
به پيدا کردن محل فرود نبود و ناچار اقدام به مانور كردن در ارتفاع پايين                

رد و خاك و     ، تا پس از بر طرف شدن گ         نمود بر فراز منطقه قرارگاه قدس    
مشاهده محل فرود، بالگرد را بنشاند كه يك فروند شكاري بمب افكن ديگر 
دشمن در ارتفاع خيلي پايين پيدا شد و با ديدن بالگرد حامل فرماندهي               
نيروي زميني و همراهان چندين مرتبه شيرجه و بالگرد را مورد شليك               

ا در اطراف   هاي خود ر    قرار داد كه البته موفق نگرديد و ناگزير بمب         
پس از مدتي   .   به زمين فرو ريخت و منطقه را ترك نمود         قرارگاه قدس 

بالگرد به زمين فرود آمد و طي نشستي خيلي كوتاه فرماندهي محترم            
 فرمانده قرارگاه نيروي زميني خطاب به جناب سرهنگ امراهللا شهبازي

                                                           
   محل فرود بالگرد-١



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ١٨

 ٣٧ تيپ ٣/١/١٣٦١ روز    ١٧٠٠از اين لحظه ساعت       «    : فرمودند قدس
 قرار مي گيرد و تالش كنيد تا با          زرهي در كنترل عملياتي قرارگاه قدس      

 ٨٤ از محاصره تيپ   عين خوش  در منطقه عمومي     ٣٧وارد عمل كردن تيپ   
شار نيروهاي دشمن   جلوگيري و ف  )  ع( امام حسين  ١٤پياده خرم آباد و تيپ   

 را درهم شكسته و به پيشروي به سوي غرب امامزاده عباس و جاده دچه               
الزم به ذكر است كه درگيري نيروهاي تابعه            .   ادامه دهيد   به ابوغريب 
هاي زميني و هوايي       با نيروهاي دشمن و تبادل آتش      چهار گانه هاي    قرارگاه
خود رسيده بود و بالگرد ناچار به دور زدن اين مسير طوالني خارج              به اوج   

 . بوداز صحنة درگيري در رفت و برگشت به قرارگاه قدس
 

 تشريح عمليات توسط فرمانده قرارگاه قدس
 جناب  در نشستي كوتاه مدت در پاسگاه تاكتيكي قرارگاه قدس            

، گزارشي از نبرد       ، فرمانده قرارگاه قدس      سرهنگ امراهللا شهبازي    
 با  ١/١/١٣٦١ مورخ    ٢١٣٠نيروهاي تابعه اين قرارگاه كه از ساعت            

نيروهاي دشمن آغاز شد، مطرح نموده و نگراني خود را از درگيري                 
 پياده خرم آباد ٨٤عين خوش كه عبارت از تيپ شديد واحدهاي مستقر در  

 از سپاه   )ع( امام حسين  ١٤ و تيپ    به فرماندهي جناب سرهنگ بيرانوند     
پاسداران انقالب اسالمي بود، ابراز و اظهار داشتند، كه با وجود تالش               
چشمگير و قابل ستايش نيروهاي مذكور در عين خوش، قرائن و                  

كي از اين است كه دشمن با افزايش لحظه به لحظه نيرو در              شواهد، حا 
ش قصد انهدام، محاصره و يا به اسارت در آوردن نيروهاي          منطقة عين خو 

ش را دارد و در صورت شكست نيروهاي            درگير در منطقه عين خو     



 ١٩/ رهنمودهاي فرماندهي نيروي زميني

وهاي دشمن از درگيري در اين محل رهايي          ش نير خودي در عين خو  
ش به  يافته و احتمال تهاجم دوبارة نيروهاي دشمن از محور عين خو            

 دور از انتظار نيست، بنابراين از فرماندهي محترم نيروي           امامزاده عباس 
د يك واحد زبده زرهي     زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران استدعا دار      

 قراردهند تا بتوان با تقويت نيروهاي        در كنترل عملياتي قرارگاه قدس     
درگير در عين خوش حمالت و فشارهاي بي امان دشمن را خنثي و                
زمينه را براي تك نيروهاي خودي به مواضع و محل استقرار نيروهاي              

 .دشمن فراهم کند
 

  نيروي زمينيرهنمودهاي فرماندهي
:  پس از قرائت دعاي فرج فرمودند      جناب سرهنگ صياد شيرازي   

 نگران نباشيد، تمامي نيروهاي رزمنده جمهوري اسالمي ايران در              «
سرتاسر منطقه عملياتي فتح المبين با انهدام نيروهاي پوششي و مقدم            

 هستند و نيروهاي دشمن     دشمن در حال پيشروي به عمق مواضع آنها        
در قبال پيشروي     هرچند با فرار و عقب نشيني و استقرار در مواضع ديگر         

قادر به سدكردن و يا كند كردن         .  نيروهاي ما اقدام به پدافند نمايند       
پيشروي نيروهاي ما نخواهند بود و رزمندگان ما تا انهدام آخرين نفرات            

هوري اسالمي ايران،   و تجهيزات دشمن و خروج او از خاك مقدس جم          
 » .عمليات فتح المبين را ادامه مي دهند

 زرهي كه يكي از        ٣٧تيپ مستقل    :  ايشان در ادامه فرمودند     
 باشد از اين لحظه در كنترل عملياتي قرارگاه قدس          نيروهاي زبده مي  

 ٣٧با استفاده از تيپ       قرار مي گيرد و اميدوارم قرارگاه فرماندهي قدس      



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٢٠

 نيروهايش، زمينه انهدام و عقب راندن نيروهاي دشمن          زرهي و تقويت  
در منطقه عمومي عين خوش را با طرح ريزي و كاربرد منطقي فراهم               

 زرهي بايستي هرچه سريع تر از پاي پل نادري،               ٣٧و تيپ .  نموده
 تغيير مكان و     به قرارگاه قدس    و از محور آبدانان    پل باالرود   ،انديمشك

 .نتيجه را گزارش کند
 

  به قرارگاه كربالبازگشت از قرارگاه قدس
  خلبان بالگرد در مسيررفت و برگشت ما با مهارتي خاص بطور                 

با .   سطح زمين پرواز مي كرد      سينه مال و در ارتفاع بسيار كمي از           
 زرهي بايد طي     ٣٧مشاهده زمين از پنجره بالگرد مسيري را كه تيپ          

 تغيير مكان دهد، برايم قابل         مي كرد تا به قرارگاه فرماندهي قدس        
  زرهي از اين مسير به قرارگاه قدس           ٣٧عزيمت تيپ .  شناسايي بود 

هاي تانك و      ت به طول مي انجاميد، چرا كه گردان         ساع ٢٤حداقل  
ها بر روي شني        تا محل ماموريت بايد تانك       مكانيزه از پل باالرود    

ها و نفربرها دچار      در چنين حالتي تعدادي از تانك      .  حركت مي كردند 
در چنين صورتي اجراي    .  نقص فني و در خط تعميرات قرار مي گرفتند        

 .غير ممكن بود زرهي بعنوان احتياط ٣٧وريت رزمي تيپبموقع مام
در تمام مدت رفت و برگشت دغدغه و نگراني من بعنوان فرمانده               

 زرهي  ٣٧ زرهي و اينكه تيپ    ٣٧اين بود كه، نحوه كاربرد به موقع تيپ         
چگونه بايد باشد و اينكه در عمليات فتح المبين چگونه وارد صحنه                

انه نقش مؤثر و كارساز خود را در عمليات         جنگ شويم تا بتوانيم سرفراز    
 .ايفا نماييم



 ٢١/ بازگشت از قرارگاه قدس به قرارگاه كربال

 و پياده شدن از بالگرد و         پس از بازگشت به قرارگاه فرماندهي كربال        
حضور در اتاق جنگ و نشستن در كنار نقشه وضعيت منطقه شرح                   
مختصري از درگيري نيروهاي خودي و دشمن، وضعيت كلي منطقه                

سط معاونين عمليات و اطالعات نزاجا و با نويد خبر پيشروي              عمليات تو 
نيروهاي خودي در اكثر مناطق عملياتي به عمق مواضع دشمن، مقاومت             
سرسختانه در جلوگيري از پيشروي نيروهاي خودي، افزايش استعداد              
رزمي نيروهاي دشمن، فعاليت بيش از حد بمباران هوايي و توپخانه هاي             

در اين  .  ليت نيروهاي زرهي متجاوز را شرح مي دادند      دشمن و چگونگي فعا   
 رئيس ركن سوم قرارگاه مقدم نزاجا ميان از جناب سرهنگ موسوي قويدل

سوال كردم كه هم اكنون از پاي پل نادري به سه راهي قهوه خانه و از همين                  
 لجمن  ا عقب نشيني كرده و     محور تا امامزاده عباس نيروهاي دشمن تا كج         

 در چه مختصاتي است؟ ) لبه جلوئي منطقه نبرد(
هم اكنون خط    :   در پاسخ گفتند    جناب سرهنگ موسوي قويدل    

با شنيدن اين   .  مقدم نيروهاي خودي در تپه هاي علي گره زد است           
رهي بعنوان احتياط   ز٣٧جواب راه كار استفاده به موقع و مؤثر از تيپ         

فرمودند چه  .   را به فرماندهي محترم نزاجا پيشنهاد كردم       قرارگاه كربال 
 زرهي در پاي      ٣٧عرض كردم تيپ   .  راه كاري را پيشنهاد مي كنيد      

چنانچه موافقت . پل نادري به صورت محمول آماده اجراي ماموريت است      
پل نادري به سه      زرهي از پاي   ٣٧پفرماييد در كمترين زمان ممكن تي     

راهي قهوه خانه و تپه هاي علي گره زد تغيير مكان دهد و با عبور از                   
 عباس، تمامي   امامزاده  خط مقدم نيروهاي خودي و پيشروي به سوي        
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 ٣٧ريخته و با حضور تيپ    معادالت و آرايش نيروهاي دشمن را در هم         
 بويژه   نيروهاي درگير با قرارگاه قدس       زرهي در منطقه دشت عباس      

 زرهي در امامزاده عباس نمائيم      ٣٧درعين خوش را متوجه حضور تيپ     
 ٨٤صورت خود به خود از فشار نيروهاي دشمن به تيپ هاي               در اين 

با ابراز اين    .  كاسته خواهد شد   )  ع( امام حسين   ١٤پياده خرم آباد و     
ترم نزاجا با تبسمي رضايت  بخش فرمودند كه با         پيشنهاد، فرماندهي مح  

 زرهي ٣٧تيپ: به معاونت عمليات نزاجا نيز فرمودند .  اين راهكار موافقيم  
فوراً دو دستگاه   :  متعاقب آن فرمودند  .  را به همين نحو وارد عمل نماييد      

س از   رفته و پ   خودرو آماده كنيد، تا همگي به قرارگاه فرماندهي نصر          
 زرهي را   ٣٧اقامه نماز مغرب و عشا و انجام هماهنگـي هاي الزم،    تيپ           

براي عبور از خط مقدم و پيشروي به سوي غرب در كنترل عملياتي                
 . قرارگيردقرارگاه نصر

 
عزيمت از قرارگاه كربال به سوي قرارگاه نصر به منظور قراردادن 

 اتي قرارگاه نصر زرهي در كنترل عملي٣٧تيپ
 فرماندهي محترم نيروي زميني با        ٣/١/١٣٦١ روز    ١٨٠٠ ساعت  

، جناب  ، جناب سرهنگ مفيد   همراهان جناب سرهنگ موسوي قويدل     
، جناب   سرهنگ جمشيد منظوري، جناب سرهنگ حسام هاشمي            

 و اينجانب با استفاده از خودرو از قرارگاه             سرگرد غالم رضا آذربون    
 به سوي فرودگاه اضطراري پاي پل نادري و قرارگاه              فرماندهي كربال 
نادري عزيمت و پس از       در ارتفاعات شمال غرب پل          فرماندهي نصر 



 ٢٣/ از قرارگاه قدس به قرارگاه كربالبازگشت 

 و اقامه نماز مغرب و عشا جلسه در            حضور در قرارگاه فرماندهي نصر     
 با حضور فرماندهي محترم نزاجا و            ٣/١/١٣٦١ روز    ٢١٣٠ساعت  

فرماندهي وقت لشكر     (همراهان مذكور و جناب سرهنگ حسني سعدي      
 افسران عمليات و اطالعات اين قرارگاه جناب              و)   حمزه ٢١پياده

 و   و برادران محسن رضايي      و جناب سرگرد سجادي     سرهنگ ساالركيا 
 د فرهادي  صم ٢ از سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سرهنگ      يحيي صفوي 

جانشين   ( رامين  غفار ٢و سرهنگ    )   زرهي ٣٧افسراطالعات تيپ (
تشكيل و با قرائت آياتي از كالم اهللا مجيد             )   زرهي ٣٧فرمانده تيپ 

 .دستور كار جلسه شروع شد
 طي سخنان كوتاهي    حسني سعدي در آغاز جلسه جناب سرهنگ       

وضعيت، موقعيت و درگيري شديد نيروهاي خودي با دشمن را تشريح            
آنگاه فرماندهي محترم نزاجا با ابراز اميدواري از پيروزي                .  كردند

نيروهاي رزمنده در انهدام و خارج كردن نيروهاي دشمن از جاي جاي             
 زرهي از اين     ٣٧تيپ:  مي ايران فرمودند   خاك مقدس جمهوري اسال    

 قرار مي گيرد و قرارگاه     لحظه در كنترل عملياتي قرارگاه فرماندهي نصر      
 . زرهي را ابالغ نمايد٣٧ مأموريت تيپ فرماندهي نصر

 



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٢٤

زرهي در قرارگاه نصر در  ٣٧توجيه فرماندهان و مسئولين تيپ 
  زرهي٣٧مأموريت واگذاري به تيپاجراي 

 جلسه اي با حضور افسران عمليات و            ٣/١/١٣٦١ روز    ٢٢٠٠ ساعت 
 و فرماندهان و افسران عمليات و اطالعات تيپ         اطالعات قرارگاه فرماندهي نصر   

در اين جلسه كه    .   برگزار گرديد   زرهي در اتاق جنگ قرارگاه فرماندهي نصر       ٣٧
 به طول انجاميد، به وضعيت موجود درگيري نيروهاي خودي           ٢٣٠٠تا ساعت 

و دشمن، حدود پيشروي نيروهاي خودي در نقاط مختلف محور پيشروي               
، خط مقدم نيروهاي خودي در محور پاي پل نادري به امامزاده عباس             قرارگاه نصر 

 علي گره زد، عنوان گرديد؛ يعني خط درگيري شديد در اين محور              غرب تپه هاي 
 .در منطقه دشت عباس بود

 مقاومت سرسختانه نيروهاي دشمن در قبال            افسر عمليات قرارگاه نصر     
همچنين افسر  .  پيشروي نيروهاي خودي به سوي غرب را تشريح كرد              

، استعداد رزمي نيروهاي دشمن در برابر پيشروي قرارگاه          اطالعات قرارگاه نصر  
آنگاه در زمينه   .   و وضعيت زمين و آب و هواي منطقه نبرد را بيان كرد               نصر

 زرهي در صحنه نبرد فتح المبين        ٣٧چگونگي عبور از خط و پيشروي تيپ        
 زرهي بايستي   ٣٧مباحثي را مطرح كرد كه نتيجه آن منجر به اين شد كه تيپ           

با عبور از خط مقدم در غرب تپه هاي علي گره زد و استفاده از آتش و حركت                  
مقتدرانه خود به سوي جنوب شرقي منطقه امامزاده عباس پيشروي و جاده              

. مين نمايد و آماده اجراي مأموريت بعدي گردد       ً را تصرف و تا     به ابوغريب  دچه
   چون مجالي براي صدور و ابالغ دستور عملياتي نبود، مقرر شد كه تا                      



 ٢٥/ بازگشت فرمانده نزاجا از قرارگاه نصر به قرارگاه كربال

 زرهي به تپه هاي علي گره زد و خطوط مقدم درگيري،             ٣٧نيروهاي تيپ رسيدن  
 .دستور عملياتي صادر و اقدام الزم انجام شود

 
  به قرارگاه كربالبازگشت فرمانده نزاجا از قرارگاه نصر

 فرماندهي محترم نزاجا و همراهان از        ٣/١/١٣٦١ روز   ٢٣٠٠اعت  س    
دقايقي قبل از حركت، .  حركت كردند به سوي قرارگاه كربال    قرارگاه نصر 

شما همراه من باشيد تا      :  فرماندهي محترم نزاجا به من فرمودند كه        
فرودگاه اضطراري، ضمن بازديد       هنگام رسيدن به پاي پل نادري در         

 زرهي مختصـر صحبتي براي فرماندهان         ٣٧مختصري از نيروهـاي تيپ    
 . زرهي داشته باشم٣٧هاي تابعه تيپ يگان

، معاون   رامين براي تحقق و اجراي اين دستور، جناب سرهنگ غفار         
 سروان  هي را به همراه جناب سرهنگ صمد فرهادي        زر ٣٧فرمانده تيپ 

 به پاي پل نادري اعزام         و سروان ناصر محب     محمد طاهر بهرام زاده    
 زرهي، براي    ٣٧نمودم تا ضمن آگاهي دادن به نيروهاي تابعه تيپ             

ها وافسران ستاد و عناصر        ي نزاجا و فرماندهان يگان     بازديد فرمانده 
عملياتي و اطالعاتي، براي شنيدن رهنمودهاي فرماندهي محترم نزاجا          
. در ابتداي باند فرودگاه اضطراري به طرف پل نادري حاضر کنند                 

همچنين تعدادي از درجه داران اعم از فرماندهان تانكها و توپچي هاي             
 .ر حضور يابنددشمن شكن هم در جمع مذكو

  بنده و جناب سرهنگ حسام هاشمي       هنگام حركت از قرارگاه نصر     
به  همراهي فرماندهي محترم نزاجا در يك خودرو و ساير همرزمان                
عاليقدر در خودروي ديگري به سوي فرودگاه اضطراري محل تجمع و             
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 زرهي از منطقه    ٣٧ رسيده و در حال رسيدن تيپ      استقرار نيروهاي تازه  
 . به پاي پل نادري عزيمت کرديمآبادان

 منطقه درگيري   هنگام حركت از ارتفاعات محل استقرار قرارگاه نصر       
تبادل آتش نيروهاي درگير    .  نيروهاي خودي و دشمن كامالً مشهود بود      

منطقه .  ريك را به روز روشن تبديل كرده بود         خودي و دشمن شب تا     
 . عمليات جنگي نظر هر بيننده اي را به خود جلب مي كرد

 وارد انتهاي غربي فرودگاه اضطراري        ٣/١/١٣٦١ روز   ٢٣٢٠ ساعت  
 زرهي انجام   ٣٧ كه در ستاد تيپ     سروان توپخانه حسين حاتمي    .  شديم

تگاه خودروي جيپ منتظر ورود و هدايت ما به          وظيفه مي كرد با يك دس    
 .محل تجمع فرماندهان و نيروها براي ديدار با فرماندهي محترم نزاجا بود

 از  ٣/١/١٣٦١با وجودي كه هنوز تعدادي از خودروهاي تانك در روز             
 به سوي فرودگاه اضطراري حركت كرده و نرسيده بودند،          منطقه دارخوين 

 زرهي  ٣٧ودگاه اضطراري براي گنجايش نيروهاي قهرمان و مبارز تيپ         فر
جداسازي و سازماندهي نيروها در فرودگاه اضطراري با        .  به تنگ آمده بود   

سرعتي چشمگير در حال انجام بود و شور و اشتياق زايد الوصف نيروها و               
ها، نظر فرماندهي     رزمندگان سلحشور در جابجايي همراه با غرش تانك        

هنگامي كه  .  رم نزاجا و همراهان را به شدت به خود جلب كرده بود             محت
فرماندهي محترم نزاجا براي فرماندهان و نيروها حاضر در جمع صحبت             

:  به آرامي دستم را گرفت و گفت        مي كرد جناب سرهنگ حسام هاشمي     
جوش و خروش نيروها     و اين    ديدن اين صحنة اميد بخش و زيبا      صارمي، از   

  زرهي به ياري خداوند مأموريت         ٣٧به وجد آمده ام و اميدوارم تيپ        



 ٢٧/  زرهي از پاي پل نادري تا تپه هاي علي گره زد٣٧حركت تيپ

سپس فرماندهي محترم   .  جنگي خود را با موفقيت و سرافرازي انجام دهد        
 زرهي از منطقه      ٣٧نزاجا با ابراز رضايت از جابجايي هنرمندانه تيپ            

روز جاري و آمادگي براي ورود به           به فرودگاه اضطراري در        دارخوين
 زرهي در    ٣٧صحنه نبرد عمليات فتح المبين و آرزوي موفقيت تيپ            

اجراي ماموريت محوله جنگي با همراهان خود فرودگاه اضطراري را در              
  ترك و به سوي قرارگاه فرماندهي كربال          ٣/١/١٣٦١ روز   ٢٣٣٠ساعت  

 .عزيمت كردند
 

 زد گره هاي علي  زرهي از پاي پل نادري تا تپه٣٧حركت تيپ
س از عزيمت فرماندهي محترم نزاجا و همراهان به سوي قرارگاه پ

 دقيقه  ٣٠ زرهي دريك شور ستادي به مدت         ٣٧ تيپ فرماندهي كربال 
و با شركت كليه فرماندهان، مسئوالن، افسران و درجه داران عمليات            

هاي تابعه در زمينه حركت         زرهي و گردان   ٣٧ستاد تيپ و اطالعات   
ستون راهپيمايي نيروها از پاي پل نادري به سوي سه راهي قهوه خانه 

همگي بر اين باور     .  و به طرف تپه هاي علي گره زد تبادل نظر شد            
بودند كه چنانچه ستون راهپيمايي با چراغ روشن به سوي تپه هاي              

 ٥و٤هاي    اي دشمن مستقر در سايت    علي گره زد حركت نمايد نيروه     
و ساير ارتفاعات از ديدن اين ستون طوالني بي انتها به وحشت افتاده              
و در عوض روحيه نيروهاي خودي از رسيدن نيروهاي كمكي ارتقاء              

ضمن اينكه تبادل آتش نيروهاي درگير، منطقـه را همچون روز          .   يابدمي
ترتيب نيروهاي تابعه به    براين اساس دستور داده شد كه       .  روشن مي كند
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زير از پل نادري به سوي تپه هاي علي گره زد با چراغ روشن حركت                
 .نمايند
علي گره زد حمل      كه تانكها را تانك بر تا ارتفاعات        تانك چيفتن  ٢٣٧گردان  .  ١
 .مي كرد
ها را تانكبرها تا ارتفاعات        ك كه تان  ٦٠  – تانك ام    ٢٣٩گردان  .  ٢

 .علي گره زد حمل مي كرد
ها را تانكبرها تا ارتفاعات علي گره زد حمل            گروهان سوار زرهي كه تانك    .  ٣
 .مي كرد
 .١٧٧گردان مكانيزه غير سازماني. ٤
 يگان پياده غير سازماني به فرماندهي سروان تعصب. ٥
  زرهي٣٧گروهان قرارگاه تيپ. ٦
 .ـامـل مهمـات و سـايـر خودروهاي چرخـدارخودروهـاي ح.  ٧

 
   زرهي براي عزيمت به صحنه نبرد لحظه شماري          ٣٧نیروها تيپ 

هاي جنگ شبانه زرهي با تمرينات زيادي          تمامي ريزه كاري .  مي كردند
 رزمنده بويژه     نيروها كلية.  ها به عمل آمده بود        براي كسب مهارت   

هاي الزم وتجارب     ب مهارت ها با كس    ها و توپچي تانك     فرماندهان تانك 
فراوان و اعتماد به نفس كه به توانايي در استفاده بهينه از جنگ                    
افزارهاي خود دست يافته بودند، هريك با ميل خود تقاضا مي كردند كه            

فرد فرد  .  جلوتر حركت كرده و وارد صحنه جنگ فتح المبين شوند             
حركت به سوي    زرهي با شور و نشاطي عاشقانه در صدد             ٣٧رزمندگان تيپ 

 ١٨ در   اگر چه اين دالور مردان    .  منطقه نبرد و وارد شدن در ميدان جنگ بودند        



 ٢٩/  زرهي٣٧حركت ستون راهپيمايي تيپ

 شيرين خود در     ماه گذشته با آتش و گلوله و خون و بازي كردن با جان                
جنگي نابرابر به سر مي بردند هم اكنون آگاهانه وارد جنگي كه                    

اين ترتيب  به  .  سرنوشت قطعي نيروهاي متخاصم را رقم مي زد مي شدند       
ن اشتياق  به قدري با عالقه و اشتياق به سوي ميدان جنگ فتح المبي             

چرا كه از خود گذشتن     .  مي ورزيدند كه هر بيننده آگاه را متحير مي کرد       
و به دوست ملحق شدن و در آتش رفتن و آتش به گلستان تبديل                   

 .شدن جز معجزه نيست
 چون قلم          سر بزن نمرود را هم

                                         چون خليل اهللا در آتش نه قدم
   چون خليل آن كس كه از نمرود رست     

                                        خوش تواند كرد بر آتش نشست
   چون شدي از وحشت نمرود پاك          

     حله پوش از آتشين طوقت چه باك                              
آري اين تحوالت روحي ايجاد شده در رزمندگان را فقط مي توان              

 .معجزه ناميد
 

  زرهي٣٧حركت ستون راهپيمايي تيپ
 ٣٧ ستون راهپيمايي نيروهاي تيپ       ٣/١/١٣٦١ روز    ٢٣٥٠ ساعت   

نه و به طرف زرهـي حركت خود را از  پاي پل  نادري به سـوي سه راه قهوه خا     
هاي تانك به صورت محمول يعني          گردان.  تپه هاي علي گره زد آغاز كردند       

 دوران  اين در حالي بود كه در      .  ها را حمل مي نمودند     خودروهاي تانكبر تانك  
گذشته هرگز تانك را از پل نادري عبور نمي دادند تا چه رسد به صورت                   



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٣٠

اما در وضعيت اضطراري و     .  ن سنگين تر مي شود  محمول كه به مراتب وزن آ     
 زرهـي در عمليات ايجاب مي کند كه هـرچه            ٣٧حضور مورد لزوم تيپ    
 .سريع تر  از پل عبور كرد

 تانك چيفتن  پاسگاه        ٢٣٧نيروهاي تابعه به ترتيب گردان         
 ٦٠ تانك ام    ٢٣٩ زرهي و گردان          ٣٧فرماندهي تاكتيكي تيپ    

گروهان )  گـردان مكانيزه غيرسازماني  ( ١٧٧گردان)ان سوار زرهي گروه(
 . زرهي به سوي تپه هاي علي گره زد عزيمت مي نمايند٣٧قرارگاه تيپ

 ساعت  ٤٨كه از    (نيروهاي عمل كننده در عمليات فتح المبين          
از مواضع و محل استقرار خود در خطوط مقدم         )  گذشته آغاز شده بود   

رده و نيروهاي دشمن را در بسياري از           به نيروهاي دشمن هجوم ب     
نقاط از جمله در اين محور تا غرب تپه هاي علي گره زد عقب رانده                 

 بر   متري غرب پل نادري     ٤٠٠ و مانعي را كه نيروهاي دشمن در           بودند
هنگام رسيدن  .  روي جاده آسفالته ايجاد كرده بود هنوز باقي بود            

 به اين مانع متوقف و         تانك چيفتن   ٢٣٧خودرو سرستون گردان     
تقاضاي وسايل مهندسي براي بر طرف كردن مانع برسر راه عبور                

فرمانده تانك به منظور جلوگيري      ليكن   کند،  راهپيمايي مي ستون  
از توقف ستون راهپيمايي و سرعت در حركت به راننده تريلر                  

.  ادامه دهد  دستور مي دهد كه مانع را دور زده و به حركت خود              
متاسفانه راننده تانكبر به علت عدم ديد كافي و عدم دقت هنگام               
دور زدن خودروي تريلر را واژگون مي كند و واژگون شدن تانك               



 ٣١/  زرهي٣٧حركت ستون راهپيمايي تيپ

چيفتن  منجر به شهادت استواريكم حسين احدي فرمانده تانك و            
 . توپچي تانك گرديد قاسم هاروني١گروهبان
 اين حادثه غم انگيز در آن لحظات اوليه كه رزمندگان دالور             هرچند

مي گرفتند، اتفاق افتاد؛ با اين      براي ورود به عرصة نبرد از يكديگر سبقت       
 زرهي پديد نيامد و      ٣٧وجود خللي در روحيه سربازان نيرومند تيپ        

ستون راهپيمايي با عزمي راسخ بدون توقف با دور زدن مانع به حركت              
 .دادخود ادامه 

هنگام عبور خودروي سر ستون راهپيمايي گردان چيفتن از سه راهي           
قهوه خانه به طرف تپه هاي علي گره زد، پست شنودي را كه سرگرد عزيز              

ن گرانقدر   دارا  و درجه   و سروان گنجور    به كمك سروان مباشري    زارع پور 
واحد مخابراتي هنگام راهپيمايي داير كرده بودند از گفت و شنود                 
پيامهاي فرماندهان نيروهاي درگير دشمن مبني بر ورود لشكرهاي              

 .زرهي ايراني به منطقه عمليات خبر مي داد
 ٢٥ زرهي كه با چراغ روشن حدود         ٣٧ستون عظيم و طوالني تيپ     

ي تا تپه هاي علي گره زد اشغال        كيلومتر طول جاده را از پاي پل نادر        
كرده بود براي نيروهاي خودي بسيار ديدني،غرور آفرين و جان فزا و               

 .براي نيروهاي دشمن وحشت انگيز و مأيوس كننده بود
 كه شخصاً پست شنود را پايش مي كرد در           سرگرد عزيز زارع پور   

ت نيروهاي عراقي از ديدن ستون       رعب و وحش  :  هايش مي گفت   پيام
 زرهي باعث خواهد شد كه تمامي نيروهاي        ٣٧راهپيمايي نيروهاي تيپ  

 فراركرده و ما    دشمن از تمامي مناطق ديگر با استفاده از تاريكي شب           



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٣٢

 را تا    آبادان  و فياضيه   همه زحمت مسافت دارخوين     كه با تحمل اين    
البته اين پيامها حاكي از . اينجا طي كرده ايم دستمان به جايي بند نشود       

 .ارادة مصمم و روحيه نشاط برانگيز نيروهاي خودي بود
ستـون راهپيمـايـي از سـه راهـي قهـوه خانــه به طـرف تپـه هاي              

تري آتشباري توپخانه هاي دشمن شدت بيش    .  علي گره زد نزديك تر مي شد   
اين آتشباريها در ارادة پوالدين رزمندگان سلحشور ما كه                .  مي يافت

درگيريهاي شديد روزهاي آغازين تهاجم نيروهاي بعثي در مناطق مرزي            
 تجربه كرده بودند و شركت در عمليات        و  سايتها غرب دزفول    ، چنانه    فكه

 نقش مهمي   در آزادسازي آبادان  )   ثامن االئمه  -ل  قائم  توك (آفرين  حماسه  
تالش توپخانه هاي دشمن در كند      .ايفا كرده بودند، خللي ايجاد نمي كرد       

كردن حركت ستون راهپيمايي باعث سرعت بخشيدن به ستون راهپيمايي          
 .ه زد مي گرديدو رسيدن به تپه هاي علي گر

 
 زد گره هاي علي رسيدن ستون به تپه

 تانك  ٢٣٧ ستون راهپيمايي گردان      ٤/١/١٣٦١ روز   ٠٠٥٠ساعت   
ها از   به محلي كه در تپه هاي علي گره زد براي پياده كردن تانك       چيفتن

ن با   افسران و فرماندها   -درجه داران .  تريلر پيش بيني شده بود رسيد      
ها و ادوات زرهي را از تانكبر پياده و آنها را به               عجلة توأم با دقت تانك    

هاي از پيش تعيين شده براي سازماندهي رزمي و آمادگي براي               محل
 . دريافت ماموريت هدايت مي كردند

آتشباري بي امان توپخانه هاي دشمن لحظه به لحظه به محل ورود              
. ي گره زد افزايش مي يافت         زرهي در تپه هاي عل        ٣٧نيروهاي تيپ  



 ٣٣/ رسيدن ستون به تپه هاي علي گره زد

. رزمندگان بي نام و نشان اكثر نيروها را جا به جا و سازمان مي دادند             
هاي گردان چيفتن به پايان نرسيده بود كه           هنوز پياده كردن تانك   

 به محل پيش بيني شده به منظور پياده              ٦٠ تانك ام ٢٣٩گردان  
 .ها وارد شد كردن تانك

. ه كردن ادوات زرهي با دقت و عجله زايد الوصفي صورت مي گرفت            پياد
 سازماندهي  ها در پياده شدن و جابه جايي براي           غرش طنين انداز تانك   

رزمي، روحية رزمندگان را صد چندان و فضاي منطقه را طنين انداز كرده              
از روشنايي ناشي از تبادل آتش بي حد و حصر درگيري نيروهاي                .  بود

ن  روشن شده   من سرتاسر منطقه جنگي عمليات فتح المبي       خودي و دش  
 مكانيزه غير سازماني، واحد پياده غير سازماني و         ١٧٧گروهان سوار زرهي،  گردان    .بود

 منظم وارد محل     زرهي يكي پس از ديگري به صورت         ٣٧گروهان قرارگاه تيپ  
رديده و مشغول سازماندهي رزمي و آمادة       پيش بيني شده در تپه هاي  علي گره زد، گ      

 .اجراي ماموريت جنگي مي شدند
 
 
 



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٣٤

 حضور  فرماندهان در محل تپه هاي علي گره زد
هاي تانك  و ساير ادوات زرهي از               در حالي كه گردان      

خودروهاي تانك بر پياده و به محل مربوطه براي اجراي ماموريت           
 فرماندة محترم   جا به جا مي شدند، جناب سرهنگ حسني سعدي        

 لشكر  ٢د كه فرماندهي تيپ    ، جناب سرهنگ شاهين را   قرارگاه نصر 
 در محل پاسگاه تاكتيكي فرماندهي        ، را عهده دار بود      حمزه ٢١
 هاي علي گره زد در حال نظارت بر         زرهي كه در محل تپه     ٣٧تيپ

. سازماندهي براي رزم نيروهاي استقرار يافته بود حضور يافتند            
پس از انجام مذاكراتي در مدت زماني كوتاه ضمن ابالغ ماموريت            

 زرهي دستور عملياتي اجراي ماموريت را به من تحويل             ٣٧تيپ
 ٣٧ دقيقه دربارة نحوه عبور از خط تيپ          ٢٠سپس مدت   .  دادند

هماهنگي با  )  منطقه جلويي منطقه نبرد    (رهي عبور از لجمن       ز
 فرمانده  جناب سرهنگ رحماني   (نيروهاي درگير در خط مقدم        

 ذوالفقار در جناح راست محور پيشروي         ٥٨گردان پياده از تيپ      
. صورت گرفت )   حمزه ٢١ پياده لشكر    ١تيپ و فرمانده گردان تيپ    

  زرهي تحت عنوان نام نصر     ٣٧ تيپ ٤/١/١٣٦١روز  ٠١٠٠از ساعت 
 ماموريت سرنوشت    در كنترل عملياتي قرارگاه فرماندهي نصر        ٦

علت اين نام گذاري    .  ساز خود را در عمليات فتح المبين آغاز کرد        
 حمزه به نامهاي    ٢١ تيپ سازماني لشكر     ٤به اين منظور بود كه       

 ذوالفقار به     ٥٨ و تيپ پياده         -٤ نصر   -٣ نصر  -٢صر ن  -١نصر



 ٣٥/  زرهي٣٧غ مأموريت به تيپابال

 ٣٧ در نتيجه تيپ   ٥  فرماندهي جناب سرهنگ علياري به نام نصر       
 . نام گذاري شد٦زرهي به نام نصر

 
  زرهي٣٧ابالغ مأموريت به تيپ

 با  ٤/١/١٣٦١ روز ٠١٠٠ زرهي ماموريت دارد در ساعت       ٣٧تيپ
در محور تپه هاي علي گره زد به         عبور از خط نيروهاي خودي        

سوي امامزاده عباس تك نموده و با در هم شكستن هرگونه                  
 را تصرف و تأمين      به ابوغريب  مقاومت نيروهاي دشمن، جادة دچه    

 ٥٨تيپ  (  ٥  نمايد و آماده باشد كه بنا به دستور با هماهنگي نصر          
عين (از محور امامزاده عباس به سوي غرب             )  پياده ذوالفقار    

 . الحاق حاصل نمايدپيشروي و با قرارگاه قدس) خوش
 

 ابالغ مأموريت دريافتي و توجيه فرماندهان در اجراي آن
 زرهي پس از دريافت ماموريت از         ٣٧پاسگاه تاكتيكي فرماندهي تيپ    

، فرمانده نيروهاي تابعه را به پاسگاه تاكتيكي             قرارگاه فرماندهي نصر   
فرماندهي تيپ احضار و   ضمن ابالغ شفاهي ماموريت دريافتي به فرماندهان 
. و توجيه آنان، ماموريت هريك از واحدهاي رزمنده را به تفكيك ابالغ کرد            

هي رزمي  ضمن اينكه پياده كردن نيروهاي زرهي و جابه جايي و سازمان د          
 . طول كشيد٤/١/١٣٦١ روز ٠٢٣٠آنها تا ساعت 



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٣٦

 
  تانك چيفتن٢٣٧مأموريت ابالغي به گردان 

 ٠٣٠٠ مأموريت دارد در ساعت        تانك چيفتن  ٢٣٧گردان  
از    با عبور از خط لجمن نيروهاي خودی             ٤/١/١٣٦١ روز

تك )  امامزاده عباس (ه زد به سوي غرب         تپه هاي علي گر   
نموده و با انهدام و در هم شكستن هرگونه مقاومت دشمن               

آماده باشيد  .   را تصرف و تامين نمايد       به ابوغريب  جاده دچه 
 در  ٦٠  – تانك ام     ٢٣٩بنا به دستور و هماهنگي با گردان          

 در جناح چپ به سوي غرب تا الحاق با           ٥  جناح راست و نصر   
 . پيشروي کنيدقرارگاه قدس

 
 اجرا
 مكانيزه غير سازماني را در         ١٧٧ گروهان دوم گردان       -الف

 .كنترل عملياتي خود بگيريد
 سمت چپ     تانك چيفتن   ٢٣٧ محور پيشروي گردان       -ب

جاده اصلي از تپه هاي علي گره زد به سوي غرب و گسترش               
 متر از جاده آسفالته به سمت چپ در ايام               ٥٠٠گردان تا    

 . تاريكي شب است
 آتش هاي پشتيباني توپخانه مورد نياز توسط قرارگاه           -پ

 . تامين مي شودفرماندهي نصر
 .) روش جاریبرابر( دستورات آمادی -ت



 ٣٧/ ٦٠ – تانك ام ٢٣٩ماموريت ابالغي به گردان 

 روش جاری مخابراتي را در ارتباط با مخابرات اعمال                -ث
 .نماييد
مي    پاسگاه تاكتيكي فرماندهي تيپ در دامنه تپه علی گره زد          -ج
 .باشد

 
 ٦٠ – تانك ام ٢٣٩ماموريت ابالغي به گردان 

دارد در ساعت     ماموريت    ٦٠  – تانك ام      ٢٣٩گردان  
ا عبور از خط مقدم لجمن نيروهاي         ٤/١/١٣٦١ روز   ٠٣٠٠  ب

امامزاده (خودي از تپه هاي علي گره زد به طرف غرب                  
نهدام و در هم شكستن هرگونه                )  عباس ا ا تك نموده و ب

بوغريب را تصرف        به   مقاومت نيروهاي دشمن، محور دچه     ا
نا    .  و تامين كند   ا هماهنگي نصر    آماده باشيد ب  ٥  به دستور ب

 تانك چيفتن در سمت چپ به        ٢٣٧در جناح راست و گردان    
ا قرارگاه فرماندهي        )  عين خوش (سوي غرب     پيشروي و ب

 . الحاق حاصل نماييدقدس
 

 اجرا
زماني را در     غير سا    مكانيزه ١٧٧ گروهان سوم گردان       -الف

 .كنترل عملياتي خود بگيريد
 پياده  ١٧٧ يك دسته تانك در كنترل عملياتي گردان             -ب

 . مكانيزه غير سازماني قرار دهيد



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٣٨

 سمت راست   ٦٠  – تانك ام     ٢٣٩ محور پيشروي گردان      -پ
جاده اصلي از تپه هاي علي گره زد به سوي غرب و گسترش                  

ر از جاده آسفالته به سمت راست در ايام               مت ٣٠٠گردان تا    
 . تاريكي شب مي باشد

هاي پشتيباني توپخانه مورد نياز توسط قرارگاه              آتش -ت
 . تامين مي گرددفرماندهي نصر

 .) برابر روش جاری( دستورات آمادی -ث
 .) روش جاری مخابرات( ارتباط مخابرات-ج
در دامنه )  زرهي٣٧تيپ  (٦  ي نصر  پاسگاه تاكتيكي فرمانده   -چ

  .ارتفاعات علی گره زد مي باشد
 

 ماموريت ابالغي به گروهان سوار زرهي
 

   روز   ٠٣٠٠گروهان سوار زرهي مأموريت دارد در ساعت        

 تانك  ٢٣٧ در هنگام عبور از خط گردان              ٤/١/١٣٦١    
 سوي غرب جناح چپ گردان مذكور را به            و تك به   چيفتن

ا واحد جناح چپ               عنوان پهلودار تامين و هماهنگي الزم ب
بوغريب   تا تصرف و تامين محور دچه        ٤خود از نصر    را   به ا
ضمناً كلية نيروها اقدامات الزم براي جمع آوري و         .  حفظ نمايد 
 را به بيمارستان صحرايي در مختصاتموقع مجروحين  تخلية به

 
 
 



 ٣٩/  مكانيزه غير سازماني١٧٧ماموريت ابالغي به گردان 

 
لزاويه  .به عمل آورند)  ٣٣٥-٨٩١(ن دزفول  قائم ا

 
 

  مكانيزه غير سازماني١٧٧ماموريت ابالغي به گردان 
 

 ماموريت
 مكانيزه غيرسازماني به عنوان       ١٧٧گروه رزمي گردان      

تماموريت  دارد  در  ساع     )   زرهي ٣٧تيپ(  ٦احتياط نصر 
 به   تانك چيفتن  ٢٣٧ به دنبال گردان      ٤/١/١٣٦١روز  ٠٣٠٠

نا به           دستور هريك از     سوي غرب پيشروي و آماده باشيد ب
هاي تانك در حال پيشروي به سوي مواضع دشمن را            گردان

 . تقويت نمائيد
 

 اجرا
 را در كنترل     ٦٠–تانك ام     ٢٣٩ يك دسته تانك از گردان         -الف

 .عملياتي خود بگيريد
 .يگان پياده غير سازماني را در كنترل عملياتي خود بگيريد -ب
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 مأموريت ابالغي به دسته بهداري
               مجروحين را به موقع و به بيمارستان صحرايي در مختصات                     -الف

 . تخليه نماييدنقشه دزفول) ٣٣٥-٨٩١(
 شهدا را پس از جمع آوري و شناسايي به معراج شهدا تخليه                -ب
 .نماييد

 
  زرهي٣٧مأموريت ابالغي به گروهان قرارگاه فرماندهي تيپ

 
 . پاسگاه فرماندهي را مستقر نماييد-الف
هاي تعيين شده برقرار       پستهاي كنترل عبور و مرور را در محل        -ب
 .نماييد
 .ا برقرار كنيد تامين محل تخليه اسراي جنگي ر-پ
 . اسراي جنگي را به موقع تخليه نماييد-ت
 تيم آر پي جي زن را به صورت آماده و در دسترس داشته                    -ث
 .باشيد

 
 
 
 
 
 
 



 ٤١/  زرهي از تپههاي عليگرهزد به سمت دشمن٣٧حركت نيروهاي تيپ

  زرهي از تپه هاي علي گره زد به  سمت دشمن٣٧حركت نيروهاي تيپ
 

 از تپه هاي علي گره زد به          ٦هنگام حركت نيروهاي نصر    
ي دشمن بر روي تپه هاي       سوي خط مقدم، درگيري آتشبار      

علي گره زد به منظور ايجاد اختالل و تاخير در پيشروي به                
لحظه به لحظه شدت مي يافت و در        )   زرهي ٣٧تيپ  (٦موقع نصر 

  در كمال شجاعت و صالبت و         ٦مقابل هم نيروهاي پر شور نصر       
جديت گردان هاي تانك و ساير نيروهاي رسيده به خط مقدم را براي               

 .ك به سوي غرب آرايش مي دادندعبور از خط و ت
را )   آن شهيد عالي مقام     (در همين گير و دار ستوان دوم قباد همتيان       

.  دستگاه از نفربرهاي حامل خمپاره انداز ديدم          ٣در حال جابه جايي     
 ماه از آغاز جنگ تحميلي تا به         ١٨ايشان را احضاركردم و گفتم مدت        

و شما در اين مدت تمامي خدمه هاي خمپاره انداز و               امروز گذشته    
واحدها را عمالً آموزش داده اي و بارها مورد تقدير فرماندهان و                    

 به شما ابالغ     ١٣٦٠در اوايل اسفندماه سال      .  هم رزمانت قرارگرفته اي 
شده تا در دسته تعمير و نگهداري،كه تخصص اصلي شما است انجام               

ه كاري و تعمير و نگهداري تانكها و ادوات         وظيفه نمايي، چرا كه حاضر ب     
زرهي براي انهدام و خارج كردن نيروهاي دشمن از خاك مقدس               

باز همه را رها    .  كشور عزيزمان ايران از ارزش ويژه اي برخوردار است        
فقط :  با اداي احترام گفت    .  و دستة خمپاره اندازها را چسبيده اي       

 تانك  ٢٣٧ره انداز گردان خواهم تا فردا شخصاً دستة خمپا        اجازه مي  
من هم او را بوسيدم و گفتم قباد مي دانم         .  چيفتن را هدايت، و راه اندازي نمايم      
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نسبت به دسته هاي خمپاره انداز عشق مي ورزي و چون عاشقي ناگزير ترس و             
 خمپاره انداز   سپس با خداحافظي نفربرهاي حامل    .  واهمه از تو گريزان است    

) امامزاده عباس (يشروي به سوي غرب      را به سوي خط مقدم براي پ        
 . جان شده بود و به جانان پيوستآري قباد همتيان. حركت داد

آن يكه تاز     ( ستوان دوم قبـاد همتيان   ٤/١/١٣٦١ روز   ٠٨٣٠ساعت    
ه انداز  در حالي كه با استقرار دسته خمپار       )  عرصه هاي خون و شرف    

مربوطه در مجاورت امامزاده عباس تلفات و ضايعات سنگيني را به                
نيروهاي دشمن وارد كرده بود، بر اثر بمباران شديد هوايي و اصابت                
گلوله مستقيم تانك دشمن به نفر بر حامل خمپاره انداز، به درجة رفيع             

 توصيف چنين قهرمانان، چنين سربازان و درجه داران      .  شهادت نائل آمد  
اين نام  .  و افسران با ايمان، سلحشور و از خود گذشته كار من نيست              

 آوران بي نام و نشان را چه كسي مي تواند توصيف كند؟
 به  ٦٠- تانك ام    ٢٣٩در حالي كه سرگرد علي عباسي فرمانده گردان        

 زرهي از   ٣٧پيمايي نيروهاي تيپ  هخاطر تراكم بيش از حد ستون را        
اي پل نادري به تپه هاي علي گره زد نتوانسته بود به موقع در محل                 پ

تپه هاي علي گره زد حضور يابد، به لحاظ اجراي به موقع عمليات به                 
 را در   ٦٠– تانك ام    ٢٣٩سروان كريم پيروزان مأموريت داده شد گردان      

هنگام تك به سوي غرب تا حضور سرگرد علي عباسي فرمانده گردان،              
پايان عمليات بعنوان معاون فرماندة گردان انجام وظيفه           هدايت و تا     

 در محل   ٤/١/١٣٦١روز  ٠٥٣٠سرگرد علي عباسي نيز در ساعت       .  نمايد
 .پاسگاه فرماندهي خود حضور يافت

 



 ٤٣/ نيروهاي خودي) لجمن(از خط مقدم ) ٣٧تيپ (٦عبور نصر

 
 نيروهاي خودي) لجمن( از خط مقدم )٣٧تيپ (٦عبور نصر

 
 با توسل به خداي      ٤/١/١٣٦١ روز   ٠٣٢٠در ساعت    )٣٧تيپ  (٦نصر
 قدرتي كم نظير و اراده پوالدين و اعتماد به نفس كامل با                     منان با 

دوگردان تانك و يك گروهان سوار زرهي در خط به صورتي كه گردان                
  تانك چيفتن  ٢٣٧ سمت راست جاده اصلي، گردان        ٦٠  – تانك ام    ٢٣٩

 تانك  ٢٣٧سمت چپ، گردان     سمت چپ جاده و گروهان سوار زرهي          
 مكانيزه كه با يك دسته       ١٧٧عنوان پهلو دار و گروه رزمي         ه  چيفتن ب 
تالش ( تانك   ٢٣٧ تقويت مي شد بعنوان احتياط كه گردان        ٦٠  –تانك ام   
با عبور از خط لجمن، نيروهاي خودي در             .  را دنبال مي كرد   )  اصلي

 و عمق مواضع    تپه هاي علي گره زد، تك و پيشروي خود را به سوي غرب          
 .دشمن به منظور تصرف و تامين اهداف از پيش تعيين شده آغاز نمود

 در آن لحظات بحراني     )٣٧تيپ  (٦حركت نيروهاي جان بر كف نصر     
    كه تبادل آتش نيروهاي خودي و دشمن در جريان بود با مقاومت                 

غير قابل تصور نيروهاي دشمن در مواضع و استحكامات خود در محور             
 چنين تداعي مي نمود كه هيچ نيرويي قادر به         )٣٧تيپ  (٦صرپيشروي ن 

 .پيشروي از اين محور به سوي غرب نخواهد بود
 را به صورت يك    )٣٧تيپ  (٦با توصيف شرايط موجود، مي توان نصر      

نيروي احتياط در طول هشت سال دفاع مقدس معرفي كرد كه به بهاي             
ت ساز را كه    نابودي خود، مأموريتي بس خطير و خطرناك و سرنوش            

شايد بتوان آن را حساس ترين مأموريت جنگي دانست، با عبور                 
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صداي .   خود از خط و با پيشروي به سوي غرب انجام داد                نيروهاي
ها موجب تزلزل      به سوي غرب و غرش تانك        ٦حركت نيروهاي نصر  

نيروهاي دشمن سراسيمه و      .  روحيه نيروهاي مدافع دشمن گرديد       
هاي    حداكثر توان رزمي در اجراي آتش         وحشت زده، با استفاده از      

مستقيم و غيرمستقيم و تيراندازي شديد و بي وقفه بر سرتاسر محور               
در صدد جلوگيري از پيشروي        ،   )٣٧تيپ  (٦پيشروي نيروهاي نصر   

 .نيروهاي ما به سوي غرب بودند
 به مواضع و استحكامات       ٦پيشروي و نزديك شدن نيروهاي نصر       

ط بحراني را بحراني تر مي كرد و وضعيت،        نيروهاي مدافع دشمن، شراي   
 .هر لحظه به مراحل خطرناك و سرنوشت سازي نزديك مي گرديد

 
 شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين حائل

                         كجا دانند حال ما سبك باالن ساحلها
 )حافظ (                                                                   

با استفاده بهينه از    )   زرهي ٣٧تيپ(  ٦نيروهاي رزمنده و دالور نصر     
آتش و حركت نيروهاي زرهي در رزم شبانه، با سرعتي كه امكان پذير              

 و تصرف و تامين جاده      بود، براي رسيدن به منطقه عمومي دشت عباس       
 .طلوع آفتاب، تالش مي كردند به ابو غريب تا قبل از دچه

نيروهاي دشمن در مواضع و خاكريزهاي متوالي و متعددي در طول مسافت        
 .  كيلومتري از تپه هاي علي گره زد تا امامزاده عباس مستقر بودند٥/١٨



 ٤٥/ و هدايت نيروها) ٣٧تيپ (٦پاسگاه تاكتيكي نصر

 زرهي براي تصرف و تامين اهداف مربوطه مأموريت         )٣٧تيپ  (٦نصر
 و خاكريزها را در      داشت تمامي نيروهاي دشمن مستقر در اين مواضع        

 . كيلومتري منهدم يا مجبور به فرار نمايد٥/١٨طول مسافت
 

  و هدايت نيروها)٣٧تيپ (٦پاسگاه تاكتيكي نصر
 كه متشكل از فرماندة تيپ،          )٣٧تيپ  (٦پاسگاه تاكتيكي نصر   

جانشين فرمانده تيپ، افسران عمليات، افسران اطالعات، درجه داران            
رتباط و مخابرات بود با فاصله پانصد متر به         عمليات و اطالعات، افسران ا    

دنبال نيروهاي تك ور و در حال پيشروي به سوي غرب، بر روي جاده                
ارتباط كامل بين نيروهاي عمل كننده و           .  آسفالته حركت مي كرد   

 ٦ با پاسگاه تاكتيكي نصر      پشتيباني كننده و قرارگاه فرماندهي نصر        
 .برقرار بود
، افسر مخابرات با تشكيل پست شنودي مجهز به            د زارع پور  سرگر

كمك عناصر مخابراتي و چند نفر از سربازان عرب، زبان مكالمات و                 
پيامهايي كه بين فرماندهان دشمن و نيروهاي آنان رد و بدل مي گرديد            

اين اقدام  .  مي داد مي شنيد و در اختيار پاسگاه هدايت كننده تيپ قرار         
امري بسيار مؤثر بود و ستاد عملياتي را در ايفاي نقش خود ياري                   

 .مي كرد
تدبير پاسگاه تاكتيكي بر اين اساس بود كه پس از تصرف و تامين              

٣٧تيپاهداف از پيش تعيين شده، پاسگاه تاكتيكي و ستاد عملياتي            
را در پانصد متري سمت راست جادة اصلي به             )  ٦نصر(زرهي  

 و در يك كيلومتري شرق امامزاده عباس         رف ارتفاعات شاوريه  ط
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 استفاده از مواضع طبيعي، براي اختفا و پوشش بر            دهد تا ضمن   استقرار
 .منطقه نبرد و درگيري نيروهاي دشمن اشراف كامل داشته باشد

 
 دريافت اولين پيام برخورد قطعي با نيروهاي دشمن

، طي   تانك چيفتن   ٢٣٧ گردان    ٤/١/١٣٦١ روز    ٠٣٥٠ ساعت   
پيامي، درگيري قطعي و تيراندازي شديد و آتشباري بي امان                  
نيروهاي مدافع دشمن به سوي محور پيشروي گردان مذكور را اعالم           

ومت شديد   نيز از تيراندازي و مقا      ٦٠  – تانك ام    ٢٣٩گردان  .  نمود
 بود  ٦٠نيروهاي دشمن كه در صدد سد كردن پيشروي گردان ام              

خبرداد؛ همچنين گروهان سوار زرهي كه به عنوان پهلودار جناح              
 تانك چيفتن پيشروي مي كرد از تيراندازي بي وقفه         ٢٣٧چپ گردان   

نيروهاي زرهي دشمن، مستقر در ارتفاعات تينه كه به موازات جاده             
لي گره زد به سوي امامزاده عباس استقرار يافته           اصلي از تپه هاي ع   

را با گلوله هاي مستقيم    )  ٦نصر( زرهي   ٣٧بودند و از سمت چپ، تيپ     
 و توپخانه ها و خمپاره ها مورد آتشباري قرار           ٧٢توپ تانكهاي تي     

داده بودند و تالش مي كردند تا به هر قيمت ممكن از پيشروي                   
 به امامزاده عباس و        تا قبل از روشنايي صبح       ٦نيروهاي نصر 

 جلوگيري نمايند و در صورت موفقيت          به ابوغريب  جاده دچه 
هاي سنگين خود از جبهة روبرو و         پس از طلوع آفتاب با پاتك     

پهلوي چپ، با كمك بمباران هوايي و استفاده از بالگردهاي              
نهدم و دوباره    را م )  ٦نصر( زرهي    ٣٧ارتش بعث عراق تيپ     



 ٤٧/ دريافت پيامها از نيروهاي عمل كننده

 منطقه درگيري و تپه هاي علي گره زد          خود را بر بخشي از      تسلط
 .كه از ارزش خاص نظامي برخوردار است تثبيت نمايند

 
 دريافت پيامها از نيروهاي عمل كننده 

طي دستورات شفاهي و جزء به جزء، حركت گردان هاي تانك در               
خط توصيه  محور پيشروي مربوطه به صورت خط زنجير و تانك در               

ها به داخل دره و يا        شده بود و براي جلوگيري از سقوط احتمالي تانك        
چاله هاي موجود در مسير پيشروي در صورت نياز به استفاده از افراد               
پياده نظام با حالت دو و به ترتيب نوبتي در جلوي هر تانك در حال                   

 .پيشروي تاكيد شده بود
اكي از مقاومت هاي      دريافت پيامهاي فرماندهان عمل كننده ح        

دستور اجراي آتش ها در مبدا آتش         .  سر سختانة نيروهاي دشمن بود    
اجراي آتش هاي در مبدأ آتش كه كلية فرماندهان گردان،        .  صادر گرديد 

گروهان، دسته، فرماندهان و توپچي تانك و ادوات زرهي از آن آگاه                
روي طي  بودند با شنيدن آن، هريك از تانكها و نفربرهاي در حال پيش             

يك توقف هفت الي ده دقيقه اي، تعداد سه تا پنج گلوله محترقة شديد              
ها، موازي با سطح افق و گاهي با           لوله توپ تانك  (به صورت تير تراش     

 .به سوي مواضع دشمن شليك مي كردند) دو درجه منفي
اجراي آتش و تيراندازي نيروهاي زرهي در تاريكي شب با چنين               

 و نتيجه بخش بود؛ چرا كه ارتفاع خط سير گلوله تا           شيوه اي بسيار، مفيد  
 سانتيمتر و يا كمتر از قد معمولي انسان بود؛          ١٨٠سطح زمين كمتر از     

در نتيجه تمامي گلوله هاي شليك شده به سنگرها، خاكريزها و مواضع            
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 گلوله هاي محترقه شديد مانند گلوله هاي توپخانه     .  دشمن اصابت مي كرد  
مواضع و استحكامات نيروهاي دشمن را درهم مي كوبيد و او را دچار               
رعب و وحشتي زايد الوصف مي نمود به طوري كه تصور مي كردند                 
نيروهاي دالور رزمنده ما با استفاده از وسايل پيشرفتة ديد شبانه،                 
مواضع آنها را با اين دقت غير قابل تصور، در تاريكي شب مورد اصابت                

پس از اجراي نخستين آتش هاي در مبدا آتش، در               .  دقرار مي دهن 
 دوباره دستور آتش و حركت و پيشروي          ٤/١/١٣٦١ روز   ٠٤٠٠ساعت

نيروها به سوي غرب ابالغ گرديد؛ نيروهاي زرهي تك ور با هماهنگي              
افراد پيادة هدايت كننده، در تاريكي شب با اجراي تير تراش و استفاده              

 و تير بارهاي نفربرها نيروهاي دشمن را         از تيربارهاي هم محور، تانكها    
در محور پيشروي به صورت رگبارهاي عرضي و عمقي منهدم كردند و             
با وارد كردن فشار بر نيروهاي مدافع دشمن، پيشروي نيروهاي خودي            

 .را به سوي غرب تسهيل مي نمودند
با اجراي اولين آتش هاي     )  ٦نصر( زرهي   ٣٧نيروهاي حماسه آفرين تيپ   

خود در مبدا آتش و در هم كوبيدن مواضع و استحكامات نيروهاي              كوبندة  
دشمن و كشته و مجروح كردن تعداد زيادي از افراد مستقر در خاكريزهاي              
مقدم آنها را مجبور به عقب نشيني كردند و با حفظ تماس و تعاقب و مجال                 
ندادن به دشمن براي استقرار در مواضع بعدي با آتش و حركت و پيشروي               

 به سوي غرب و رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده به حركت خود                 خود
 تانك چيفتن از      ٢٣٧گروهان سوار زرهي پهلودار گردان       .ادامه مي دادند 



 ٤٩/ درخواست آتش هاي پشتيباني از قرارگاه نصر

 مستقر در ارتفاعات تينه كه محور پيشروي        نيروهاي عظيم زرهي دشمن،   
 .  زرهي را مورد آتشباري خود قرار داده بودند،خبر مي داد٣٧تيپ

 
 هاي پشتيباني از قرارگاه نصردرخواست آتش 

 درگيري قطعي نيروهاي در حال       ٤/١/١٣٦١ روز   ٠٤٠٠در ساعت   
پيشروي خودي به سوي غرب و مقاومت شديد نيروهاي مدافع دشمن            

ضمن تقاضاي آتش هاي پشتيباني        گزارش شد و   ه قرارگاه فرماندهي نصر   ب
منظور كمك و   هم كوبيدن مواضع و خاكريزهاي دشمن به         توپخانه براي در    

٣٧، تاكيد شده بود كه تيپ      ٦تسهيل در پيشروي نيروهاي تك ور نصر      
زرهي مصمم است به هر طريق ممكن اهداف از پيش تعيين شده را                 

ليكن در آن شرايط بحراني غير      .  تصرف، تامين و به موقع گزارش نمايد      
شش گانة تابع قرارگاه فرماندهي     قابل توصيف، درگيري شديد نصرهاي      

 وتقاضاي آتش هاي پشتيباني توپخانه از طرف هريك از آنها و                 نصر
گزارش حالتهاي اضطراري و بحراني تمامي امكانات قرارگاه فرماندهي           

عمليات و اجراي    به خصوص آتش هاي پشتيباني توپخانه، درگير           نصر
 ٣٧در نتيجه نيروهاي تيپ   .   مناطق درگير مربوط به خود بودند       آتش در 
 ساز در حال پيشروي به       درآن لحظات حساس سرنوشت   )  ٦نصر(زرهي  

سوي غرب و منطقه عمومي امامزاده عباس، محروم از آتش هاي                  
 .پشتيباني توپخانه بود

اده از  با اين وصف فرماندهان نيروهاي عمل كننده و افسران و درجه داران با استف             
تجربيات خود و تيراندازي به موقع تانكها و نفربرها، تيربارهاي هم محور، و                       
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خمپاره اندازهاي سازماني خود كمبود آتش هاي پشتيباني توپخانه ها را جبران و به               
 .پيشروي خود ادامه مي دادند

 
مقاومت شديد نيروهاي دشمن در كند كردن و سد كردن 

 پيشروي نيروهاي خودي
      هايي    نيروهاي در حال پيشروي طي گزارش        ٤/١/١٣٦١ روز   ٠٥٠٠ ساعت   

 . پي در پي از مقاومت شديد نيروهاي دشمن خبر مي دادند
 زرهي پيام فرماندهان عراقي به نيروهاي مدافع خود را در             ٣٧پست شنود تيپ  
ها فرماندهان عراقي، ضمن اميدوار        در اين پيام  .   دريافت كرد  ٦محور پيشروي نصر  

ن نيروهاي خود به رسيدن قريب الوقوع نيروهاي كمكي از طرف عين خوش و                كرد
امامزاده عباس نيروهاي خود و فرماندهان آنان را در صورت عقب نشيني تهديد به                 

 .مرگ مي كردند
 

 تأكيد فرماندهي در پيشروي سريع نيروهاي خودي بسوي اهداف مربوطه 
 طي  ٤/١/١٣٦١ روز   ٠٥٢٠ در ساعت     ٦ زرهي نصر  ٣٧پاسگاه فرماندهي تيپ  

پيامي به فرماندهان نيروهاي تابعه در حال پيشروي به سوي غرب، مقاومت نيروهاي              
دشمن را مذبوحانه و مواضع آنها را در حال اضمحالل و بر پيشروي سريع نيروها با                   

به   استفاده از آتش و حركت كوبنده خود تا رسيدن به امامزاده عباس و جاده دچه                 
 تاكيد و در حالي كه  با فاصله كمتر از يك كيلومتر بر روي جاده اصلي،                      ابوغريب

نيروهاي تك ور را دنبال مي كرد و با ابالغ پيامهاي مكرر بر حفظ تماس نيروهاي                   
 .عقب نشيني دشمن اصرار مي ورزيدخودي با نيروهاي در حال 



 ٥١/ مقاومت دشمن درسد كردن پيشروي نيروهاي خودي

 نيروهاي خوديمقاومت دشمن درسد كردن پيشروي 
 از مقاومت    ٦ نيروهاي تك ور نصر     ٤/١/١٣٦١ روز    ٠٦٠٠ساعت  

نيروهاي دشمن در هر دو جناح محور پيشروي به سوي امامزاده عباس             
آنان در عين حال با روحيه اي سرشار از اميد و اعتماد     .  گزارش مي دادند 

به نفس و با استفاده از آتش و حركت به پيشروي خود بسوي غرب                  
همچنين آنها از حمله احتمالي نيروهاي زرهي دشمن          .  ي دادندادامه م 

مستقر در ارتفاعات تينه به طرف جاده اصلي و قطع آن و دور زدن                   
پاسگاه تاكتيكي فرماندهي   .  نيروهاي در حال پيشروي، گزارش مي دادند     

تيپ ضمن گزارش پيامهاي دريافتي از نيروهاي درگير، خواستار                
زرهي به  ٣٧جناحين محور پيشروي تيپ      در   ٥ و   ٢پيشروي نصرهاي   

 در جناح چپ با مقاومت شديد          ٢درحالي كه نصر   .  سوي غرب بود   
 نيز در جناح راست در مجاورت ارتفاعات           ٥دشمن مواجه بود و نصر     

 با پيشروي به صورت پياده نظام نمي توانست همراه نيروهاي              شاوريه
ي نمايد، اّما به رغم همه دشواريها تيپ        زرهي و هم پاي نيروها پيشرو      

         به هر قيمت ممكن در آغاز روشنايي روز             .   زرهي مصمم بود     ٣٧
 راتصرف و تأمين نمايد و متعاقب آن          به ابوغريب   جاده دچه  ٤/١/١٣٦١

 . ايد نسبت به تامين دو جناح خود اقدام نم٥ و٢تا رسيدن نصرهاي 
هاي چهارگانه تحت     اشاره به اين نكته را الزم مي دانم كه قرارگاه         

به شدت درگير و جنگ در منطقه عمليات                 امر قرارگاه كربال    
 ناچار  فتح المبين به اوج شدت خود رسيده بود تا جايي كه قرارگاه كربال             

 خصوص  هاي درگير به    نيروهاي قرارگاه .  شده احتياط را وارد عمل كند      
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به حدي درگير شده بودند كه در چنين شرايطي هرگونه            ،قرارگاه نصر 
بنابراين .  انتظار پشتيباني از رده باالتر انتظاري نامعقول به شمار مي رفت        

چاره اي جز تكيه بر تواناييهاي رزمي و استفاده از         )  ٦نصر(زرهي  ٣٧تيپ
ت نيروها به منظور رسيدن به امامزاده           حداكثر قدرت آتش و حرك      

 تا قبل از طلوع آفتاب        به ابوغريب  عباس و تصرف وتامين جاده دچه      
بر همين اساس سعي مي كرد هدف مورد نظر را به موقع                 .  نداشت

و در صورت پيشروي نيروهاي دو جناح        .  تصرف، تامين و گزارش نمايد    
و رسيدن به منطقه     )   در جناح چپ    ٢در سمت راست و نصر       ٥نصر(

امامزاده عباس بنا به دستور تك نموده و پيشروي خود را به سوي غرب              
 . ادامه دهدتا الحاق با نيروهاي قرارگاه فرماندهي قدس

 
  از نيروهاي تك ور خودي٤/١/١٣٦١ روز٠٦٣٠هاي دريافتي ساعت پيام

تانك چيفتن طي پيامي    ٢٣٧ گردان   ٤/١/١٣٦١روز    ٠٦٣٠در ساعت 
از تيراندازي شديد و آتشباري نيروهاي عظيم زرهي دشمن در ارتفاعات           

 ٢٣٩همچنين گردان   .   خبر داد   به ابوغريب  تينه و در محور جاده دچه      
ار شديد نيروهاي دشمن در طرفين و          نيز از مقاومت بسي     ٦٠تانك ام 

گروهان سوار زرهي هم پيوسته از       .  س گزارش داد  حوالي امامزاده عبا  
هاي دشمن مستقر در طول ارتفاعات تينه به             تعداد بي شمار تانك    

موازات جاده اصلي و تيراندازي و حركت آرام آرام آن نيروها به طرف                
.  زرهي گزارش مي داد    ٣٧قصد قطع عقبه نيروهاي تيپ     جاده اصلي به     

 زرهي ضمن گزارش پيامهاي دريافتي      ٣٧پاسگاه تاكتيكي فرماندهي تيپ   
 رزمنده تا    بر پيشروي هرچه سريع تر نيروهاي       به قرارگاه فرماندهي نصر   



 ٥٣/ به امامزاده عباس) ٣٧تيپ (٦رسيدن نيروهاي نصر

 تا قبل از طلوع آفتاب تاكيد          به ابوغريب  س و جاده دچه    امامزاده عبا 
نيروهاي دشمن مستقر در شمال و جنوب جاده اصلي به طرف           .  مي كرد

س در مقابل پيشروي نيروهاي خودي به شدت مقاومت             امامزاده عبا 
رهي با علم به      ز ٣٧نيروهاي سلحشور و جان بر كف تيپ        .  مي كردند

س خواهند رسيد،   اينكه با پيشروي كمتر از يك كيلومتر به امامزاده عبا         
با هماهنگي كامل و حركتي سريع با استفاده از تمامي جنگ افزارهاي             
موجود و اجراي آتش هاي دقيق و بي امان خود مقاومت نيروهاي                  

 انهدام تعدادي از ادوات زرهي و       سرسخت دشمن را در هم شكسته و با       
خودروها كه منجر به كشته شدن تعداد زيادي از نيروهاي دشمن                 

  به ابوغريب  س و جاده دچه   گرديد به پيشروي خود به سوي امامزاده عبا       
 .ادامه مي داد

 
  به امامزاده عباس)٣٧تيپ (٦رسيدن نيروهاي نصر

 يعني سومين روز آغاز عمليات فتح المبين         ٤/١/١٣٦١ روز   ٠٧١٠ساعت    
 طي پيامي اعالم كرد كه گردان مذكور به امامزاده               تانك چيفتن  ٢٣٧گردان  

 با   به ابوغريب  ه دچه س رسيده و در سمت چپ امامزاده عباس ابتداي جاد            عبا
نيروهاي زرهي دشمن كه در مواضع خود مستقرند مواجه شده و تحت فشار                 
شديدي قرار گرفته و تقاضاي نيروهاي كمكي و آتش هاي پشتيباني توپخانه و                

 .پشتيباني هوايي كرده است
تانك نيز طي پيامي وصول گردان مذكور را به           ٢٣٩همزمان گردان   

س، اعالم و از مقاومت بسيار جدي نيروهاي زرهي و مكانيزه           امامزاده عبا 
دشمن كه در سمت راست و شمال امامزاده عباس در حال فعاليت                 
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بودند خبر داد و به منظور خنثي كردن فعاليت نيروهاي دشمن براي               
 پيشروي به سوي غرب درخواست پشتيباني هوايي و آتش هاي              ادامه

 .پشتيباني توپخانه نمود
 

 )٣٧تيپ (٦اقدامات پاسگاه عملياتي نصر
 ضمن اعالم وصول نيروهاي        )٣٧تيپ  (٦نصرپاسگاه فرماندهي    

 و  به ابوغريب س و جاده دچه    زرهي به امامزاده عبا    ٣٧رزمنده دالور تيپ  
تصرف هدف از پيش تعيين شده، پيامهاي دريافتي از نيروهاي درگير             

 گزارش   را به قرارگاه فرماندهي نصر      در منطقه عمومي امامزاده عباس     
خانه و پشتيباني   كرد و ضمن تقاضاي اختصاص آتش هاي پشتيباني توپ        

 ٢هوايي و اعزام نيروي كمكي به منطقه درگيري، خواستار پيشروي نصر        
 ٣٧ در جناح راست محور پيشروي تيپ      ٥در جناح چپ و پيشروي نصر     

 . به منطقه امامزاده عباس گرديدزرهي از ارتفاعات شاوريه
، جانشين محترم فرماندهي نيروي        جناب سرهنگ اصغر جمالي     

 ٣٧زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران، به محض دريافت پيام تيپ            
 زرهي به منطقه     ٣٧زرهي، ضمن عرض تبريك، ورود نيروهاي تيپ         

 را نويد پيروزي رزمندگان ارتش جمهوري اسالمي        عمومي دشت عباس  
نوان كرد و بر پايمردي رزمندگان       ايران بر نيروهاي اهريمني دشمن ع      

 .اسالم درود فرستاد
 



 ٥٥/ )٣٧تيپ (٦استقرار پاسگاه عملياتي نصر

 )٣٧تيپ (٦استقرار پاسگاه عملياتي نصر
  زرهي در حوالی امامزاده عباس          ٣٧پاسگاه تاكتيكي تيپ    

استقرار يافت درگيري قطعي و سرنوشت ساز ما با نيروهاي زرهي           
و مكانيزه و نيروهاي مخصوص دشمن در منطقه عمومي امامزاده           

هاي پي در پي آتش هاي        بمباران.  اوج خود رسيده بود   عباس به   
توپخانه هاي دو طرف، شليك برق آساي نيروهاي زرهي و غيره،             

س تا تپه هاي علي گره زد را مملو از گرد و          كل منطقه امامزاده عبا   
 .خاك ساخته بود

ي درگير   زرهي به منظور كنترل نيروها        ٣٧پاسگاه عملياتي تيپ   
تصميم گرفت كه فرماندهي تيپ به همراه دو نفر از افسران و درجه                 
داران عمليات و اطالعات در خط مقدم حضور يابد و تدابيري را اتخاذ و              

و نظارت بر درگيريهاي نيروهاي خودي و دشمن در              .  اعمال نمايد 
 ارتفاعات تينه و نيز اداره پاسگاه عملياتي و برقراري ارتباط، ارسال و               

دريافت پيامهاي سلسله مراتب فرماندهي تا تسلط كامل نيروهاي               
 ٢ رئيس ركن    خودي بردشمن به عهده جناب سرهنگ صمد فرهادي         

 . زرهي واگذار گرديد٣٧تيپ
 

  تانك چيفتن٢٣٧پيام دريافتي از گردان 
 ٤/١/١٣٦١ روز ٠٧٣٠ال پيامي درساعت   تانك چيفتن با ارس     ٢٣٧گردان

از درگيري شديد و شاخ به شاخ تانكها و نيروهاي گردان مذكور با نيروهاي                
ها و نفربرهاي آنان، همچنين انهدام        دشمن و انهدام چندين دستگاه از تانك      
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با :   و اعالم كرد    يك دستگاه ديگر از تانكهاي نيروهاي خودي خبر داد            
س و  كانيزه دشمن در حوالي غرب امامزاده عبا      نيروهاي بي شمار زرهي و م    

 مواجه شده و دشمن با آتشباري و             به ابوغريب   مشرف بر جاده دچه    
بمباران، بي وقفه نيروهاي خودي را به صورت طاقت فرسا تحت فشار قرار             

 .ري پشتيباني هوايي و توپخانه كردسپس تقاضاي فو. داده  است
 

 ٦٠ تانك ام ٢٣٩پيام دريافتي از گردان 
 سومين  ٤/١/١٣٦١ روز ٠٧٤٠ در ساعت  ٦٠  – تانك ام    ٢٣٩گردان  

روز جنگ از درگيري نيروهاي گردان با نيروهاي زرهي دشمن، در                
س همچنين انهدام   شرقي امامزاده عبا  مسافتي بسيار نزديك در شمال       

هاي نيروهاي خودي و شهادت چهار نفر از افسران            دو دستگاه از تانك   
و درجه داران از خود گذشته گردان مذكور و انهدام تعداد نه دستگاه از               

ها و نفربرهاي نيروهاي دشمن و وارد كردن تلفات زيادي به                  تانك
 .شمن خبرداد و تقاضاي پشتيباني هوايي كردنفرات د

 
 ٦اقدامات قرارگاه نصر
 زرهي، ضمن گزارش پيامهاي دريافتي از          ٣٧  پاسگاه عملياتي تيپ   

، بر توجه ويژه قرارگاه         نيروهاي درگير به قرارگاه فرماندهي نصر          
رهي بانيروهاي بي شمار    ز  ٣٧ به منطقه درگيري تيپ      فرماندهي نصر 

 و اختصاص آتش هاي پشتيباني توپخانه       دشمن در منطقه دشت عباس    
و پشتيباني هوايي به اين محل از صحنه نبرد و پيشروي هرچه سريعتر              

 ٣٧ درجناح چپ به منظور تامين جناح چپ منطقه درگيري تيپ          ٢نصر



 ٥٧/ دشمن در منطقه دشت عباسدرگيري نيروهاي خودي و 

 به شمال شرق امامزاده       از ارتفاعات شاوريه    ٥  زرهي و پيشروي نصر    
 زرهي اصرار   ٣٧س به خاطر تامين جناح راست منطقه درگيري تيپ        عبا

به عالوه به دليل فشار فوق العاده اي كه از طرف نيروهاي              .  مي ورزيد
 بر   به ابوغريب  س و اطراف محور دچه    دشمن در سمت چپ امامزاده عبا     

 زرهي به ناچار واحد       ٣٧ تانك چيفتن وارد مي آمد، تيپ        ٢٣٧گردان
 مكانيزه تقويت شده با يك      ١٧٧احتياط خود را كه شامل گردان منهاي        

  تانك چيفتن  ٢٣٧ بود، در خط درگيري گردان        ٦٠  –دسته تانك ام    
 تانك چيفتن   ٢٣٧وارد عمل كرد و بدين ترتيب منطقه درگيري گردان          

 .تا اندازه اي تقويت گرديد
 

 درگيري نيروهاي خودي و دشمن در منطقه دشت عباس
 پياده خرم آباد و    ٨٤به طوري كه قبالً به طور مختصر اشاره شد، تيپ        

 از سپاه پاسداران انقالب اسالمي كه از واحدهاي         )ع( امام حسين  ١٤تيپ
 در منطقه و مواضع عين خوش استقرار يافته         تحت كنترل قرارگاه قدس   

 .  زرهي و نيروهاي تقويتي عراق بودند١٠بودند، تحت فشار لشكر 
با وجود فشار فوق العادة نيروهاي زرهي و مكانيزه دشمن به منظور               

يا به اسارت درآوردن نيروهاي ما، تصرف و تامين مواضع منطقه             انهدام و   
از )  ع( امام حسين  ١٤ پياده خرم آباد و تيپ    ٨٤عين خوش، با اين حال تيپ     

سپاه پاسداران با پايمردي و جانفشاني و مقاومت جانانه خود تمامي                  
حمالت و تالشهاي دشمن را سركوب و از دسترس نيروهاي دشمن به                

 .اد شده جلوگيري و ممانعت كرده بودندمواضع و مناطق ي



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٥٨

 اخبار دريافتي پست شنود 
 سومين  ٤/١/١٣٦١ روز   ٠٧٣٠ زرهي در ساعت     ٣٧پست شنود تيپ  

روز جنگ، اخباري را حاكي از نگراني و اضطراب فرماندهان نيروهاي              
دشمن مبني بر حملة نيروهاي زرهي ارتش جمهوري اسالمي ايران              

 و تصرف    منطقه عمومي دشت عباس     و ورود آنها به    )   زرهي ٣٧تيپ(
 دريافت كردند كه طبق آن به         به ابوغريب  س و جاده دچه   امامزاده عبا 

 زرهي دشمن مأموريت داده شده بود كه با صرف نظر از                 ١٠لشكر  
 سرعت هرچه سريعتر به سوي شرق و منطقه           مواضع عين خوش و با     

 حركت و با استفاده از آتش هاي سنگين توپخانه و بمباران            دشت عباس 
 زرهي را منهدم كرده و به سوي تپه هاي علي           ٣٧هوايي، نيروهاي تيپ    

 .وي نمايند پيشرگره زد و سه راهي قهوه خانه در غرب رودخانه كرخه
 

 ارسال اخبار دريافتي از دشمن به قرارگاه نصر
هنگام گزارش اخبار دريافتي از       ٤/١/١٣٦١ روز    ٠٧٤٠در ساعت    

، جنگنده بمب افكنهاي دشمن      پست شنود به قرارگاه فرماندهي نصر       
 زرهي  ٣٧ تيپ برفراز عرصه نبرد ظاهرشدند  و منطقة درگيري نيروهاي        

 را به   و محور اصلي از تپه هاي علي گره زد تا منطقه عمومي دشت عباس           
با گذشت لحظه به لحظة زمان، نيروي هوايي           .  شدت بمباران كردند   

دشمن با افزايش جنگنده بمب افكنهاي خود بمباران منطقه درگيري  را           
ان خمپاره اندازها و نيروهاي     هم زم .بيشتر و بدون وقفه ادامه مي داد        
ش، دشت عباس و ارتفاعات تينه به       توپخانة دشمن، در مناطق عين خو     



 ٥٩/ گزارش نيروهاي خودي از حركت نيروهاي دشمن

 مكانيزه  ١، لشگر  زرهي ١٠لشكر:همراهي نيروي زميني دشمن؛ از جمله     
و واحدهاي مخصوص، آتش هاي بي امان خود را بر مواضع نيروهاي               

 و جاده    زرهي، در منطقه عمومي دشت عباس       ٣٧مله تيپ خودي از ج  
 .اصلي تا تپه هاي علي گره زد، متمركز كرده بودند

 زرهي با وجود پايداري و مقاومت كم نظير         ٣٧وضعيت نيروهاي تيپ  
 ٣٧بسيار بحراني بود  و وضعيت فوق العاده خطرناك  موجوديت  تيپ               

 .زرهي را تهديد مي كرد
 

 گزارش نيروهاي خودي از حركت نيروهاي دشمن
 پيامهاي دريافتي از نيروهاي        ٤/١/١٣٦١ روز    ٠٧٥٠در ساعت    

خودي حاكي از اين بود كه نيروهاي عظيم زرهي و بي شمار تانكها و                 
در محوري به عرض    )  تانك در خط  (نفربرهاي دشمن به صورت زنجير     

 از  مي دشت عباس  هفت تا هشت كيلومتر و با دربرگرفتن منطقه عمو          
ش و ارتفاعات تينه در حال نزديك شدن به مواضع مقدم            طرف عين خو 

 .و محل درگيري نيروهاي خودي در منطقه امامزاده عباس هستند
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٦٠

 
 حركت به سوي خط مقدم

 و  با دريافت خبر نزديك شدن نيروهاي دشمن از طرف عين خوش             
ارتفاعات تينه به سوي امامزاده عباس و جاده اصلي به منظور قطع كردن              

 زرهي به   ٣٧جاده اصلي و دور زدن و انهدام يا مجبور كردن نيروهاي تيپ           
افسر   (عقب نشيني اين جانب با همراه داشتن سروان حسين حاتمي              

يك دستگاه  وانت تويوتا كه      به عنوان مشاور عملياتي خود، با         )  توپخانه
/٤/١ روز   ٠٧٥٠ عهده دار بود در ساعت       رانندگي آن  را هم سروان حاتمي     

 از پاسگاه تاكتيكي فرماندهي به سوي خط درگيري و صحنه نبرد             ١٣٦١
با وجودي كه از پاسگاه فرماندهي تا امامزاده عباس         .  نيروها حركت كرديم  

يلومتر بود، با  اين وجود فضاي منطقه بر اثر بمبارانهاي بي           كمتر از يك ك   
حد و آتشباريهاي نيروهاي دو طرف به صورت مه بسيار غليظ و ثابتي                
درآمده بود، همين امر باعث شده بود به علت عدم ديد كافي و گلوله                   
باران و بمباران جاده نتوانستيم با سرعت معمولي، خود را به محل                   

در طي اين مسير كوتاه چون با خطر           .  وها برسانيم درگيري شديد نير   
بمباران مواجه بوديم سه مرتبه از خودرو پياده و در جان پناه، اتخاذ                   
موضع كرديم  و پس از عبور هواپيمايي دشمن دوباره به حركت خود                 

 در خط درگيري     ٤/١/١٣٦١ روز   ٠٨٠٠ادامه داديم تا اينكه در ساعت         
 . حضور يافتيم تانك چيفتن٢٣٧گردان 

 



 ٦١/  تانك چيفتن٢٣٧حضور در گردان 

  تانك چيفتن٢٣٧حضور در گردان 
٤/١/١٣٦١ روز ٠٨٠٠ تانك چيفتن در ساعت    ٢٣٧با حضور در گردان   

 در سومين روز جنگ فعاليت چشمگير رزمندگان سلحشور اين گردان            
نوب شرق  را مشاهده كرديم كه با گسترش در مسافت پنجاه متري ج            

 با تيراندازي تانكها و به        به ابوغريب  امامزاده عباس به طرف جاده دچه      
كارگيري كليه جنگ افزارهاي سازماني خود در مسافت چهارصد متري          
نيروهاي زرهي و مكانيزه دشمن، مواضع و استحكامات نفوذناپذير آنها            

صابت آتش هاي كوبندة خود قرار داده و تلفات          را با شدت تمام مورد ا      
 .قابل مالحظه اي به نيروهاي دشمن وارد كرده بودند

در همين لحظات تنگاتنگ، انبوه بي شماري از نيروهاي زرهي و               
مكانيزه دشمن با سرعتي زياد، در محوري به عرض شش  تا هفت                  

ي و  كيلومتر از طرف عين خوش و غرب ارتفاعات تينه در حال پيشرو             
 و محل درگيري نيروهاي     نزديك شدن به منطقه عمومي دشت عباس       

 . زرهي بودند٣٧تيپ
 

  جابه جايي و تغيير آرايش تاكتيكي نيروهاي دشمن
 زرهي و حضور آن در منطقه امامزاده           ٣٧پيشروي برق آساي تيپ  

م عباس، منجر به انصراف دشمن از تصرف مواضع عين خوش و اعزا               
 ٣٧تمامي نيروها به سوي منطقه امامزاده عباس براي مقابله با تيپ               

   ١٤ پياده خرم آباد و تيپ      ٨٤زرهي شد  كه نتيجه آن به رهايي تيپ          



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٦٢

از سپاه پاسداران كه در مواضع عين خوش تحت فشار            )  ع(امام حسين 
 .نيروهاي دشمن قرارگرفته بودند، انجاميد

 
  چيفتن تانك٢٣٧تحت فشار قرار گرفتن گردان

ها و ساير ادوات زرهي گردان مذكور بر روي زمين صاف و              كليه تانك 
نقطه .  بدون سنگر در حالت جنگ شاخ به شاخ تانكها درگير شده بودند             

س  امامزاده عبا  ٦٠- تانك ام  ٢٣٩هماهنگي آنها در جناح راست با گردان        
زديك شدن نيروهاي دشمن از عين خوش و غرب ارتفاعات تينه            با ن .  بود

به منطقه دشت عباس و افزايش بمباران هوايي و آتش هاي توپخانه ها و              
 زرهي به ويژه گردان      ٣٧خمپاره اندازها بر منطقه نيروهاي درگير، تيپ        

در اين شرايط   .  بود تحت فشار فوق العاده قرار گرفته          تانك چيفتن  ٢٣٧
زنده ماندن مستلزم فداكاري، جنگيدن و        .  مجالي براي انديشيدن نبود    

نیروها فداكار اين گردان و ساير      .  گرفتن ابتكار عمل از دست دشمن بود      
 زرهي درآن لحظات فوق العاده، فقط در خواست        ٣٧رزمندگان پرشور تيپ  

گيري آن براي   گويي غير از دريافت مهمات و به كار        .  مهمات مي كردند 
صادقانه مي گويم در آن    .  انهدام نيروهاي دشمن، هيچ توقع ديگري نبود       

لحظات، اين رزمندگان سلحشور به تنها چيزي كه مي انديشيدند مهمات           
با يك اشتباه   .  بود و هيچ كس در فكر آب و نان و خواب و خوراك نبود               

ان جزئي و يك لحظه سستي در تصميم گيري فرماندهان، صدمات جبر            
مهارت بسيار باالي خدمه هاي تانك و ديگر         .  ناپذيري به وجود مي آمد    

ادوات جنگي در تيراندازي و كاربرد جنگ افزارهاي مربوطه، موجب                
انهدام دهها تانك، نفربر و خودروهاي سبك و سنگين و كشته شدن                 



 ٦٣/  تانك چيفتن٢٣٧تحت فشار قرار گرفتن گردان

تعداد زيادي از نفرات پياده دشمن كه به صورت پياده نيروهاي زرهي                
ستوانيار :  از جملة فرماندهان تانك   .  اهي مي كردند، گرديد  دشمن را همر  

، ستوان سوم حيدري   ، ستوانيار يداله پيرپور، استواردوم هراتي      رضا بناكار 
، كه فرمانده دسته تانك چيفتن هم بود همچنين استوار حسن واحدي             

، ستوان سوم بابامراد     استوار ابراهيم كشاورز      -استوار غالمعلي صولتي    
 ، استوار محمد شايان   ، استوار سبزعلي  نادري، استوار شهيد رضا كاظميان    

 .بودند
با وجود از خود گذشتگيهاي قابل ستايش رزمندگان، مهمترين              
خطري كه ما را تهديد مي كرد، استقرار نيروهاي زرهي خودي برروي             
زمين صاف و نبود امكانات مهندسي براي حفر سنگر و موضع براي                 
 نيروهاي زرهي و احتمال اينكه تانكها و نيروهاي زرهي ما يكي پس از              

ديگري مورد اصابت گلوله مستقيم تانكهاي دشمن قرار گيرند متصور             
، ، سروان محمدطاهر بهرام زاده    در حالي كه با سروان حسين حاتمي     .  بود

چيفتن و سروان   فرمانده گردان   )  سرتيپ شهيد     (سروان رضا نيك خواه   
، معاون گردان در حال مشورت براي چگونگي            منصور يزدان پرست   

حفظ نيروهاي خودي در قبال آتش هاي دشمن بوديم، يك دستگاه              
ازتانكهاي چيفتن مورد اصابت گلوله مستقيم تانك دشمن قرارگرفت به          

انك چيفتن اصابت كرد و آن      طوري كه گلوله به داخل دهانة لوله توپ ت       
 .را از دهانه تا نصف به صورت برش دو شاخه تير كمان از هم جدا نمود

 



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٦٤

 در خواست وسايل سنگين مهندسي از قرارگاه فرماندهي نصر
 سومين  ٤/١/١٣٦١ روز   ٠٨٢٠ زرهي طي پيامي در ساعت        ٣٧تيپ

 مهندسي به عنوان    روز جنگ با  درخواست اعزام سريع وسايل سنگين         
س چگونگي درگيري نيروهاي      امري  حياتي به منطقه امامزاده عبا         

خودي با دشمن را گزارش و مجدداً خواستار اختصاص آتش هاي                 
 .پشتيباني توپخانه و پشتيباني هوايي به منطقه درگيري شد

 
 ٦٠- تانك ام ٢٣٩پيام دريافتي از گردان

 به فرماندهي سرگرد زرهي، علي عباسي         ٦٠- تانك ام  ٢٣٩گردان  
 ٠٨٤٠ كه معاونت آن را سروان كريم پيروزان عهده دار بود، درساعت               

 طي پيامي عنوان كرد كه سه دستگاه از نفربرهاي حامل           ٤/١/١٣٦١روز  
خمپاره انداز گردان مذكور كه در پنجاه متري شمال شرق امامزاده                
عباس استقرار يافته و در حال نبرد با نيروهاي دشمن بوده اند، بر اثر                
بمباران نيروي هوايي دشمن منهدم و تعداد يازده نفر از افسران و درجه             

 در  ٦٠- تانك  ام   ٢٣٩داران و سربازان به شهادت رسيده اند و گردان          
با دريافت اين پيام به سرعت به        .  معرض خطر جدي قرارگرفته است      

 ٥٠٠حل پاسگاه فرماندهي گردان مذكور كه در شمال جاده و در          سوي م 
با ورود به   .  متري شرق امامزاده عباس استقرار يافته بود، حركت كرديم         

 مشاهده گرديد كه درگيري اين      ٦٠  –مواضع و خط درگيري گردان ام       
گردان هم با نيروهاي متجاوز دشمن دست كمي از درگيريهاي گردان             

 پياده شدن از خودرو و حركت از كنار تانكها و             پس از .  چيفتن نداشت 



 ٦٥/ ٦٠- تانك ام ٢٣٩پيام دريافتي از گردان

ساير نيروهاي جان بر كف كه در حال تيراندازي بودند، با ابراز سالم و                
خسته نباشيد با اين از خود گذشتگان هميشه سرافراز ديدم، جناب               

 به  نام    كه يكي از طراحان معروف و       سرهنگ نصرت اهللا معين وزيري     
نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران بوده و نظرات نتيجه بخش و           

 طرح ريزيهاي عملياتهاي گوناگون هشت         از  سازنده شان در تعدادی   
سال دفاع مقدس مورد نظر بوده، همراه با سرگرد علي عباسي در حال              

ها و نيروهاي رزمندة د رگير مي باشند و خدمه هاي            سركشي به تانك  
را به پايمردي و مقاومت و تيراندازي دقيق و مسلسل وار به سوي             تانك  
 . ها و نيروهاي زرهي دشمن ترغيب و تشويق مي نمايند تانك

ي در آن لحظات بحراني و      حضور جناب سرهنگ نصرت اهللا معين  وزير     
هاي خودي،    طاقت فرسا آن هم درحالي كه در مقابل هر يك از تانك               

هاي دشمن وارد عرصه جنگ شده و با           پانزده تا بيست دستگاه از تانك      
فاصله بسيار كم و به حالت شاخ به شاخ يكديگر را مورد اصابت گلوله هاي               

من هرچند آشنايي چنداني با      .  آتشين قرار مي دادند بسيار ارزشمند بود      
 سالم و    پس از .  ايشان نداشتم از ديدن ايشان بسيار تعجب كردم و             

احوالپرسي گفتم جناب سرهنگ؛ حضور شما در شرايط حساس كنوني در           
 زرهي مايه دلگرمي و ارتقاي روحي رزمندگان گرديده           ٣٧بين نیروها تيپ    

 ٣٧  پس از دريافت خبر رسيدن تيپ      «:  است، ايشان نيز مرا بوسيدند و گفتند       
ي دشمن صورت   زرهي به امامزاده عباس و در حالي كه درگيري قطعي با يگانها         

هاي پي در پي و آتشباريهاي توپخانه ها و         گرفته با  زحمت فراواني زير بمباران      
 رسانده ام  تا از نزديك شاهد        ساير نيروهاي دشمن، خود را به صحنه نبرد         
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 ٣٧من حركت تيپ  .   باشم ٣٧فداكاريها و دالوريهاي نيروهای رزمنده تيپ     
 و طي نمودن مسافت      آبادان  و فياضيه  زرهي را از منطقه عمومي دارخوين     

 كيلومتر با راهپيمايي تاكتيكي به پاي پل نادري و به تپه هاي             ٢٥٠حدود  
علي گره زد و عبور از خط لجمن و پيشروي و رسيدن به منطقه دشت                  

و در هم شكستن مقاومت هاي دشمن در ظرف مدت  را كه با انهدام عباس
س به عنوان هنر    يك روز در حد فاصل تپه هاي علي گره زد تا امامزاده عبا           

 زرهي اين ماموريت را به عنوان نيروي            ٣٧تيپ.  جنگ تعبير مي كنم   
امزاده احتياط در كمال شجاعت انجام داده و هم اكنون با حضور خود در ام             

، معادالت منطقه جنگي و آرايش و        عباس و منطقه عمومي دشت عباس      
 ».اتخاذ تاكتيك نيروهاي دشمن را بر هم زده است

 
 ٤/١/١٣٦١ روز٠٨٤٠اوج گرفتن شدت جنگ در ساعت 

 بمباران هوايي دشمن در محل         ٤/١/١٣٦١ روز    ٠٨٤٠در ساعت 
به .   صورت وحشتناكي اجرا  گرديد      زرهي به ٣٧استقرار نيروهاي تيپ   

محض قطع بمباران هوايي آتش هاي توپخانه ها و خمپاره اندازها، همراه           
آتش مستقيم تانكها و ساير نيروهاي دشمن به صورت متمركز، موضع             

عالوه بر آن با ورود سريع       .   زرهي را در هم مي كوبيد      ٣٧نيروهاي تيپ 
طرف عين خوش و ارتفاعات     نيروهاي زرهي و مكانيزه وپياده دشمن از        

همچنين پيشروي نيروهاي   تينه به طرف محل استقرار نيروهاي ما و            
از منطقه شرق ارتفاعات      )  گارد رياست جمهوري  (   زرهي عراق  ١٠تيپ

تينه به طرف جاده اصلي حد فاصل تپه هاي علي گره زد به امامزاده                 
 ٣٧ تيپ عباس به قصد تصرف و قطع جاده و دور زدن و انهدام نيروهاي            



 ٦٧/ ٢٣٩ و ٢٣٧تغيير موضع گردان هاي 

زرهي به خصوص آتش هاي مستقيم و انبوه تانكهاي دشمن در منطقه             
 زرهي را كه با استقرار بر         ٣٧، نيروهاي بدون سنگر تيپ     دشت عباس 

روي زمين صاف در حال جنگيدن بودند، به طور صد در صد تهديد                 
سيب جبران  چنانچه درگيريها به همين روند ادامه مي يافت، آ        .  مي كرد

 زرهي و محل نيروهاي عمل كننده عمليات              ٣٧ناپذيري به تيپ   
 زرهي با   ٣٧بنابراين الزم بود براي نجات تيپ      .  فتح المبين وارد مي  آمد  

 .حفظ اهداف تصرف شده چاره انديشي كرد
 

 ٢٣٩ و ٢٣٧تغيير موضع گردان هاي 
،  رامين   جناب سرهنگ غفار      ٤/١/١٣٦١ روز     ٠٨٥٠در ساعت     

 و سروان غالمعلي    جانشين فرمانده تيپ، سروان محمد طاهر بهرام زاده       
 زرهي و فرماندهان      ٣٧، افسران عمليات و اطالعات ستاد تيپ          آينه

 تانك كه در معرض     ٢٣٩ماندة گردان گردان هاي تانك را به پاسگاه فر       
شديد غيرقابل تحمل آتشباري بي امان نيروهاي دشمن قرارگرفته              

در زمينه ادامه وضعيت با حفظ مواضع موجود و حفظ          .  بود،احضار شدند 
نيروها در مقابل بمبارانهاي بي وقفه هوايي و آتش توپخانه به خصوص             

تبادل نظر  گلوله مستقيم نيروهاي زرهي دشمن طي يك بحث و                
تعجيلي به  اين نتيجه رسيديم كه براي زنده ماندن و جنگيدن و حفظ              
مواضع موجود تا روشن شدن وضعيت كلي جنگ چاره اي جز اين                 

 به منظور استفاده از عوارض طبيعي       ٦٠- تانك ام  ٢٣٩نيست كه گردان    
د، بدون دور    متري پشت سر نيروهايش بو      ٢٠٠ تا   ١٥٠كه در فاصله     

ها تيراندازي مي نمايند باعقب رفتن       ها و در حالي كه تانك       زدن تانك 
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مواضع پشت سر خود را كه داراي عوارض طبيعي است به صورت بدنه              
. محفوظ اشغال و با نهايت قدرت هر چه تمام تر جنگ را ادامه دهند                

يز دستور داده شد كه به همين        ن  تانك چيفتن  ٢٣٧همچنين به گردان    
صورت از جنوب غرب جاده اصلي به منظور استفاده از مواضع طبيعي              
به شمال شرق جاده اصلي تغيير مكان دهد  و با استقرار در مواضع                  
جديد به صورت بدنة مخفي با استفاده از حداكثر آتش هاي نشان شده              

شروي دشمن را   به ويژه گلوله هاي ثاقب ضد تانك، نيروهاي درحال پي         
 .مخصوصاً نيروهاي زرهي آنان را منهدم و نتيجه را گزارش نمايند

 
 پيامهاي دريافتي از يگانهاي سازماني و غير سازماني

  سرگرد كرامت اهللا فالحت پيشه         ٤/١/١٣٦١روز  ٠٨٥٠ساعت   
 كه جناح چپ گردان چيفتن را پوشش            مكانيزه ١٧٧فرمانده گردان   

نيروهاي عظيم زرهي و مكانيزه دشمن       :  داده بود طي پيامي اعالم كرد      
 هستند و در حال      از ارتفاعات تينه در حال پيشروي به دشت عباس           

هم زمان سروان  .  س مي باشند حركت به طرف جاده اصلي امامزاده عبا        
 فرمانده گروهان سوار زرهي و سروان تعصب، فرمانده يگان پياده           فرسيو

غيرسازماني كه سراسر جاده اصلي از تپه هاي علي گره زد تا نزديك                
 را  تامين و پوشش داده بودند، طي پيامي از نزديك شدن         امامزاده عباس 

وهاي بي شمار دشمن با آتش و حركت به طرف جاده اصلي خبر                نير
 .مي دادند

 



 ٦٩/ گزارش وضعيت صحنه نبرد

 گزارش وضعيت صحنه نبرد 
 پيامهاي دريافتي از    ٤/١/١٣٦١روز  ٠٨٥٠ زرهي در ساعت     ٣٧تيپ  

نيروهاي درگير و وضعيت پيش آمده را به قرارگاه فرماندهي نصر                  
گزارش نمود و ضمن درخواست موكد پشتيباني هوايي و آتش هاي               

 زرهي و   ٣٧توپخانه، نسبت به اعزام وسايل سنگين مهندسي به تيپ            
 درجناح چپ و    ٤   زرهي يعني نصر   ٣٧پيشروي نيروهاي دو جناح تيپ     

 زرهي، شديداً اصرار     ٣٧ در جناح راست محور پيشروي تيپ           ٥  نصر
 .مي ورزيد

  
 هان سوار زرهيو گرو١٧٧مقاومت سرسختانه گردان 

پس از گزارش وضعيت پيامهاي دريافتي از يگانهاي درگير به                 
 مكانيزه و گروهان     ١٧٧، به فرماندهان گردان       قرار گاه فرماندهي نصر   

سوار زرهي وگروهان پياده، دستور داده شد كه با اشغال مواضع سمت              
صرف شده از نيروهاي    چپ و منتهي به جاده و با استفاده از سنگرهاي ت          

دشمن به هر قيمت ممكن، نيروهاي در حال پيشروي دشمن به سوي             
ضمن اينكه هر   .  جاده اصلي را سركوب، و مجبور به عقب نشيني نمايند         

گونه وضعيت غيرمترقبه را سريعاً گزارش كنند، همچنان كه نيروهاي            
 نيروهاي  س و دشت عباس    زرهي در منطقه امامزاده عبا     ٣٧زرهي تيپ   

 ، هرگونه ابتكار   دشمن را شديداً تحت فشار كوبنده خود قرار داده است          
 .عمل را ازنيروهاي دشمن سلب و خنثي نمايند
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  پس از ابالغ دستورات جزء به جزء به فرماندهان نيروهاي تابعه               
 كه از قرارگاه    ن وزيري  زرهي، جناب سرهنگ نصرت اهللا معي       ٣٧تيپ  

دراين چند  «:كربالاحضار شده بودند در هنگام خداحافظي فرمودند           
 زرهي شديداً تحت تاثير فداكاريهاي          ٣٧ساعت حضورم در تيپ        

 زرهي قرار گرفتم و از       ٣٧رزمندگان سلحشور و نیروها قهرمان تيپ        
يع تصميم گيري در جا به جايي اندك        هماهنگي و مشورت و اتخاذ سر     

نيروها با حفظ اهداف از پيش تعيين شده و حركت به عقب تانكها در                
 متري باحفظ اجراي تيراندازيهاي مؤثر بر روي              ١٥٠اين مسافت    

در آينده  .  نيروهاي دشمن به وجد آمده ام و چنانچه فرصتي دست دهد          
 زرهي  ٣٧ تيپ    اعمالي را كه در اين چند ساعت ازنيروهاي رزمنده            

مشاهده كرده ام به صورت مدون مي نويسم تا در كالسهاي آموزشي               
دوره هاي مختلف مورد استفاده دانش آموزان و دانشجويان دوره هاي             

سپس با خداحافظي و با      .  مقدماتي، عالي و دافوس و غيره قرار گيرد         
بدرقه بمباران و آتش هاي پرحجم نيروهاي دشمن به سوي قرارگاه               

 .يمت نمودندنصرعز
 

   پيام دريافتي از قرارگاه فرماندهي نصر
 دستوراتي را   ٤/١/١٣٦١ روز ٠٩٠٠ در ساعت    قرارگاه فرماندهي نصر  

 : ابالغ نمودبه شرح زير با هماهنگي قرارگاه قدس
يروهاي دو   زرهي باحفظ مواضع موجود تا رسيدن ن         ٣٧تيپ   .١

 .جناح از پيشروي به سوي غرب خودداري نمايد



 ٧١/  زرهي٣٧اضع جديد و قدرت نمايي نيروهاي تيپاستقرار در مو

س و جاده     به سوي شمال امامزاده عبا         زرهي دزفول   ٢تيپ   . ٢
شمن س پيشروي كند و از پيشروي نيروهاي د        ش به امامزاده عبا   عين خو

 جلوگيري  از عين خوش وغرب ارتفاعات تينه به منطقه امامزاده عباس            
 .نمايد
 به سوي شمال      پياده ذوالفقار از ارتفاعات شاوريه        ٥٨تيپ   .٣

ي نيروهاي   زره ٣٧ پيشروي و پس از پيوستن به تيپ           امامزاده عباس 
 .دشمن راسركوب و منهدم نمايد

 وظيفه دارند حداكثر      توپخانه هاي تحت كنترل قرارگاه نصر       .٤
 زرهي به منطقه و محل         ٣٧آتش هاي خود را به درخواست تيپ            

 . متمركز نماينداستقرار نيروهاي دشمن در منطقه عمومي دشت عباس
 زرهي  ٣٧مكان وسايل سنگين مهندسي به تيپ         در صورت ا   .٥

 .اعزام خواهد شد
 زرهي با استفاده از حداكثر توان رزمي خود نيروهاي            ٣٧تيپ .٦

 .دشمن را سركوب، منهدم نموده و نتيجه را گزارش نمايند
 

  زرهي٣٧نمايي نيروهاي تيپ استقرار در مواضع جديد و قدرت
 متر و   ٢٠٠ تا   ١٥٠   زرهي با جا به جايي     ٣٧گردان هاي تانك تيپ     

استقرار در مواضع جديد درشرق جاده اصلي توانستند در همان دقايق             
اوليه تعداد دوازده دستگاه ازتانكها و نفربرهاي دشمن را منهدم كنند              
كه دود ناشي از سوختن آنها و انفجار مهمات داخل تانكها، نيروهاي                

 . دشمن را به وحشت انداخته بود
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نيروهاي خودي قدرت و    .  سي عوض شد  صحنه جنگ به طور محسو    
نيروهاي پرشور ما با استفاده از گلوله هاي        .توان نهفته خود را بازيافتند     

تانكها و ادوات زرهي دشمن را      )  چون سندان و چكش   (ثاقب ضد تانك    
 .منهدم و متالشي مي كردند

كه قبال  (به رغم اينكه در اوايل، تلفات و ضايعاتي غم انگيز و دلخراش              
 زرهي وارد آمد، اما با       ٣٧به رزمندگان جان بركف تيپ       )  ده شد شرح دا 

اينحال نشاط دوباره سراپاي رزمندگان قدرتمند نيروهاي خودي را از اينكه        
س رسيده و نيروهاي دشمن رامجبور به اتخاذ شيوه         به منطقه امامزاده عبا   

ستگيها، بي خوابيها و عدم دسترسي     خ.  پدافندي كرده  بودند دربرگرفته بود    
به غذاي مناسب چند روز گذشتة سربازان حماسه ساز با انهدام تانكهاي               

 .دشمن رفع مي گرديد
 

 پيام گروهان سوار زرهي مبني بر قطع قريب الوقوع جاده اصلي 
 گروهان سوار زرهي و متعاقب آن         ٤/١/١٣٦١ روز   ١٠٠٠ساعت    

 طي پيامهايي جداگانه ازپيشروي نيروهاي زرهي          مكانيزه ١٧٧گردان  
 دشمن ازارتفاعات تينه به سوي جاده اصلي حد  فاصل تپه هاي علي گره           

 زرهي  ٣٧س و قطع احتمالي جاده و دور زدن تيپ          زد و امامزاده عبا   
ر صورت عدم   خبر دادند و در پيامهايشان تاكيد كرده بودند كه د             

حضور فوري نيروهاي كمكي، نيروهاي خودي در خطر محاصره قرار           
 .خواهند گرفت

 
 



 ٧٣/ عزيمت از امامزاده عباس به طرف تپه هاي علي گره زد

 زد گره هاي علي س به طرف تپهعزيمت از امامزاده عبا
 پس از دريافت پيامهاي نيروهاي        ٤/١/١٣٦١ روز    ١٠٠٠ساعت    

زه دشمن به قصد تصرف     درگيريعني فشارنيروهاي زرهي و پياده و مكاني      
و قطع جاده اصلي ضمن گزارش پيامهاي دريافتي به قرارگاه فرماندهي            

 به منظور بازديد از چگونگي وضعيت با همراه داشتن سروان حسين         نصر
 علي گره زد حركت كرديم تا      س به سوي تپه هاي    از امامزاده عبا   حاتمي

چگونگي وضعيت را مالحظه و با اتخاذ راهكار منطقي از نزديك شدن              
نيروهاي دشمن به جاده اصلي جلوگيري به عمل آيد؛ چراكه در صورت            
تصرف جاده اصلي توسط نيروهاي دشمن نه فقط محاصره و انهدام                

سنگيني  زرهي قابل پيش بيني بود، بلكه خساراتهاي         ٣٧نيروهاي تيپ   
به .  ن وارد مي آمد   به نيروهاي رزمنده عمل كننده در نبرد فتح المبي          

 .همين دليل حفظ جاده اصلي از اهميت فوق العاده حياتي برخوردار بود
س به طرف تپه هاي علي گره زد مشاهده      پس از حركت از امامزاده عبا     

كه تمامي ارتفاعات تينه به موازات جاده اصلي كه، حد فاصل              گرديد  
جاده اصلي و ارتفاعات تينه را در برمي گرفت، مملو از نيروهاي زرهي و              
مكانيزه دشمن بود، كه با اجراي آتش هاي مستقيم و غير مستقيم در               

 .حال حركت و پيشروي به سوي جاده اصلي بودند
 علي گره زد و   س به طرف تپه هاي    عبا پس ازطي چهار كيلومتر از امامزاده     

مشاهده وضعيت كه بسيار بحراني و خطرساز به نظر مي رسيد متوقف             
 فرمانده و معاون     و سروان طالبي   شديم و با احضار سرگرد فالحت پيشه      

 فرمانده گروهان سوار زرهي،       ، به سروان فرسيو    يزه مكان ١٧٧گردان  



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٧٤

سروان تعصب فرمانده يگان پياده غير سازماني، دستور داده شد كه با              
 ١٧٧ كه در كنترل عملياتي گردان        ٦٠  -استفاده از يك دسته تانك ام     

 متر از همديگر، تانكها از      ٦٠٠مكانيزه بود و استقرار هر تانك به فاصله          
 به طرف تپه هاي علي گره زد در غرب جاده اصلي و در              امامزاده عباس 

سنگرهاي به دست آمده از دشمن با استفاده از گلوله هاي ثاقب ضد                
تانك و محترقه شديد ضد نفرات و خودروها مواضع دشمن را درهم                

انه دشمن را سركوب نمايند؛ ضمن آنكه از پنج         كوبيده و حركات گستاخ   
دستگاه تانك ديگر كه به خاطر نقص فني در خودروهاي تانك بر با                 
تأخير به صحنه نبرد وارد مي شدند استفاده كرديم و بقيه طول مسير را             

 .تا تپه هاي علي گره زد به همين نحو پوشش داديم
 كه برآيند نظرات    بنابه آنچه گذشت، اتخاذ راهكاري منطقي و اصولي       

فرماندهان مسئول و حاضر در صحنه بود، با به كارگيري كمترين نيرو              
 را در    كيلومتري ازتپه هاي علي گره زد تا امامزاده عباس        ٥/١٨جبهه  

 زرهي عراق كه با دو      ١٠مقابل فشار خيلي سنگين و غيرقابل انكار تيپ         
ان پياده تقويت شده بود پوشش و نيروهاي          گردان مكانيزه و يك گرد     

 .دشمن مجبور به توقف و اتخاذ وضعيت پدافندي شدند
 

  زرهي دشمن ١٠شرح مختصري از مشخصات تيپ 
زرهي دشمن توجه     ١٠با شرح مختصري از مشخصات تيپ              

خوانندگان را به اين نيروي زبده زرهي عراق كه مجهز به تانكهاي                  
 . كنم بودند جلب مي٧٢پيشرفته تي 



 ٧٥/  زرهي دشمن١٠شرح مختصري از مشخصات تيپ 

در دوران دفاع مقدس و درعملياتهاي سنگين در هر زماني كه                 
دشمن احساس ضعف مي كرد اين نيروي زبده زرهي را به عنوان نيروي            
سرنوشت ساز وارد صحنة نبرد مي كرد تا سرنوشت جنگ رابه نفع خود             

بنابراين دشمن با اطالع از اينكه نيروهاي ايراني باشروع              .  رقم بزند 
ن در نظر دارند كه با استفاده از محور اصلي از پل                لمبيعمليات فتح ا 

 به سوي امامزاده     نادري به تپه هاي علي گره زد و از ارتفاعات شاوريه          
 زرهي  ١٠ش پيشروي نمايند، تيپ        و عين خو   س و دشت عباس    عبا

تقويت شده خود را در ارتفاعات تينه مستقر و در كمين براي دور زدن               
. و محاصره نيروهاي ايراني عمل كننده در اين محور حساس گمارده بود           

جالب اينكه در جلسه قرارگاه كربالبا حضور جناب سرهنگ علي صياد             
 فرمانده محترم نزاجا و معاونين عمليات و اطالعات هنگامي كه           شيرازي

  زرهي به عنوان احتياط قرارگاه كربال          ٣٧تصميم گرفته شد تيپ        
ازمحور اصلي پاي پل نادري به سه راه قهوه خانه، تپه هاي علي گره زد               

 به ابو غريب پيشروي نمايند، و        س و جاده دچه   و به سوي امامزاده عبا    
 استعداد   زرهي از جناب سرهنگ مفيد      ٣٧من به عنوان فرمانده تيپ       

رزمي ومشخصات نيروهاي دشمن مستقر در ارتفاعات تينه را جويا               
اي ايشان پس از سكوتي طوالني گفتند كه نيروهاي قابل مالحظه          .  شدم

 زرهي به سوي منطقه عين خوش       ٣٧كه توان كند كردن پيشروي تيپ       
 .را داشته باشند، وجود ندارد

ن و پايان عمليات از جناب        پس از پيروزي حماسي جنگ فتح المبي     
 سؤال كردم كه فرموديد نيروهاي قابل مالحظه اي در             سرهنگ مفيد 



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٧٦

 زرهي عراق با دو       ١٠ات تينه وجود ندارد، در حالي كه تيپ             ارتفاع
گردان مكانيزه و يك گردان پياده تقويت شده در ارتفاعات تينه استقرار            

ايشان بالفاصله گفتند به دليل اينكه مبادا نيروهاي خودي از          .  يافته بود 
در ارتفاعات  )  گارد رياست جمهوري  ( زرهي عراق  ١٠شنيدن حضور تيپ    

 و واهمه به خود راه دهند و از پيشروي باز بمانند، از گفتن               تينه هراس 
 زرهي  ١٠ زرهي بر تيپ   ٣٧آن خودداري كردم و مطمئن بودم كه تيپ        

 زرهي به ويژه      ٣٧چرا كه مهارت نيروهاي تيپ      .  عراق فايق مي آيد   
 .استفاده بهينه از تيراندازي توپ تانكها زبانزد همه مي باشد

  
  از گردان هاي تانك ٤/١/١٣٦١ روز ١١٠٠پيامهاي دريافتي ساعت

مكانيزه، )  ـ(١٧٧ گردان   ٦٠  –  درحالي كه با استقرار دو دسته تانك ام         
دامنه (گروهان سوارزرهي و يگان پياده غير سازماني در شمال جاده اصلي              

 كيلومتر پوشش داديم و نيروهاي در حال            ٥/١٨را به طول      )  ارتفاعات
جاده اصلي را متوقف و مجبور به         زرهي دشمن به سوي       ١٠پيشروي تيپ 

اتخاذ مواضع پدافندي كرديم و نيروهاي درگير به شدت در حال تبادل آتش             
 منطقه درگيريهاي   ٦٠-به سوي همديگر بودند،گردان هاي تانك چيفتن و ام        

خود را در امامزاده عباس بسيار بحراني و غير قابل كنترل گزارش دادند                 
توپخانه و پشتيباني هوايي خواستار       وضمن تقاضاي آتش هاي پشتيباني        

 . اعزام نيروهاي كمكي به مناطق درگيري خود بودند
 

 
 



 ٧٧/ حركت از تپه هاي علي گره زد به سوي امامزاده عباس و خط مقدم درگيري

س و خط زد به سوي امامزاده عبا گره هاي علي حركت از تپه
 مقدم درگيري

 در سومين روز جنگ با گزارش            ٤/١/١٣٦١ روز    ١١٥٠ساعت  
 مجدداً با   منده به قرارگاه فرماندهي نصر    پيامهاي دريافتي از نيروهاي رز    

 به   و خداحافظي از سرگرد فالحت پيشه        همراه داشتن سروان حاتمي    
منطقه اصلي  س حركت كرديم تا با حضور خود در           سوي امامزاده عبا  

درگيري و مشاهده وضعيت و مشورت با فرماندهان عمليات و اطالعات            
در زمينه متوقف كردن نيروهاي در حال پيشروي دشمن به سوي                 

س چاره انديشي كنيم و با اتخاذ تدابير الزم در وارد            منطقه امامزاده عبا  
ي دشمن آنها را مجبور به        كردن ضربات مهلك و كارساز به نيروها         

دراين لحظات  .  عقب نشيني و يا حداقل پيشروي آنها را سد نمائيم             
تنگاتنگ تبادل آتش كل نيروهاي درگير در عرصه نبرد اعم از آتش                
مستقيم نيروهاي زرهي و مكانيزه وپياده نظام آتش پشتيباني توپخانه يا      

وقفه و  پي در پي       خمپاره اندازها و هولناك تر از همه بمبارانهاي بي            
جنگنده بمب افكنهاي دشمن و خودي و فعاليت هلي كوپترها براي               

دود و گرد   .  انهدام نيروها و تانكها به اوج شدت خود رسيده بود           
خاك ناشي از اين آتشباريها و درگيريهاي غير قابل بيان منطقه،             

ته  سر صحنه نبرد را به صورت هاله اي از ابر سياه در بر گرف            فضاي سر تا  
 . بود



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٧٨

 متري  ٥٠  با چنين وضعي كه به سختي يك فرد پياده در مسافت             
ديده مي شد، ناچار به سوي امامزاده عباس با سرعت زيادي حركت                

 .كرديم
 

 زرهي و سروان حسين حاتمي از خط ٣٧عبور فرمانده تيپ
 مقدم نيروهاي خودي و نزديك شدن به نيروهاي دشمن

 عباس، مواضع نيروهاي خودي        از لحظه حركت به سوي امامزاده      
در سمت شمال جاده قابل مشاهده بود، ولي پس از عبور از آخرين                  
تانك نيروهاي خودي مستقر در سمت چپ جاده، به لحاظ عدم ديد               

 عبور كرده و به     ٦٠-كافي از خط مقدم گردان هاي تانك چيفتن و ام           
 ٤/١/١٣٦١ روز     ١١٢٠درساعت.  نيروهاي دشمن نزديك مي شديم      

 كه خودرو را هدايت مي كرد گفت از خط مقدم            ان سروان حاتمي  ناگه
نيروهاي خودي گذشته و به نيروهاي دشمن نزديك مي شويم و اين               
نفرات پياده نظام از نيروهاي پياده نظام دشمن هستند و اين در حالي               

 با  . متري پياده نظام دشمن رسيده بوديم         ٥٠بود كه ما به مسافت      
مشاهده وضعيت كه مجالي براي دور زدن خودرو و خروج از محل خطر             

 درجه به راست و با       ٩٠ گفتم با چرخش     نبود، ناچار به سروان حاتمي    
س سرعت هر چه بيشتر به سوي ارتفاعات شمال شرق امامزاده عبا               

به محض خروج از    .  ور و از خطر نجات يابيم      حركت كن تا از مهلكه د      
جاده آسفالته با فرود آمدن خودرو دريك چاله و خاموش شدن آن                 
ناچار از خودرو پياده و زمين گير شديم و در عين حال سربازان پياده                



 ٧٩/ ٤/١/١٣٦١مورخ ١٢٠٠اوج گيري جنگ در ساعت 

دشمن در حال نزديك شدن به ما بودند در اين حال مجدداً سوار بر                  
 دو حركت كرديم و با تمام        خودرو آن را روشن كرده و با دندة يك و           

سرعت از ميان خط مقدم، در ميدان درگيري نيروهاي خودي و دشمن            
پس از خروج از منطقه      .  كيلومتر جلو رفتيم  ٥/١مسافتي را در حدود      

خطر و حركت به سوي نيروهاي خودي با دو نفر سرباز مجروح از                   
صله آنان  نيروهاي رزمنده كه برروي زمين افتاده بودند برخورديم، بالفا         

را با انجام كمكهاي اوليه سوار بر خودرو كرديم به مواضع درگيري                  
 و سپس با يك دستگاه آمبوالنس به بهداري          ٦٠- تانك ام  ٢٣٩گردان  

 و  ٦٠- تانك ام   ٢٣٩پس از حضور مجدد در گردان           .  اعزام نموديم 
د علي عباسي فرمانده گردان، سروان كريم         بازيافت عمر دوبارة سرگر    

، سروان آرمان فر فرمانده گروهان     پيروزان، سروان محمدطاهر بهرام زاده    
ما هم گفتيم   .  تانك مي گفتند كه نجات شما از اين مهلكه معجزه است          

را خداوند ما را از اين مسير خطرناك هدايت كرد تا دو سرباز مجروح                 
 .ازمرگ حتمي نجات دهيم

 
 ٤/١/١٣٦١مورخ ١٢٠٠اوج گيري جنگ در ساعت 

زرهي دشمن كه از آغاز صبح از منطقه عين            ١٠  نيروهاي لشكر   
 ٣٧س براي سركوب تيپ       و امامزاده عبا    خوش به سوي دشت عباس     

روز جاري سنگرها و    ١٢٠٠ز ساعت   زرهي حركت كرده بودند، تا قبل ا       
س و غرب ارتفاعات تينه و در           استحكامات خود را در امامزاده عبا        
 محكم و تمامي نيروهاي خود را        قسمتي از شمال غرب امامزاده عباس      

 . زرهي بكار گرفته بودند٣٧عليه تيپ 



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٨٠

 ،مقاومت  با  ه در سخت ترین آزمایش قرار گرفته بود          زرهی ک  37  تیپ  
 نسبت به ادامه نبرد با دشمن تا آخرین نفس ادامه             ابراز شجاعت  وپایمردی  
 .می دهد

 مستقيم  هاي هوايي و آتش      هاي بمباران   ، آتشباري فشاردشمن نیروها 
نيروهاي زرهي دشمن لحظه به لحظه در حال افزايش بود و در مقابل               

 زرهي مواضع و نيروهاي دشمن را        ٣٧ جان بر كف تيپ       نيز رزمندگان 
آماج آتش هاي ويرانگر خود قرار داده بودند و نسبت به برتري خود بر                

 .نيروهاي دشمن تالش مي كردند
 امام  ١٤ پياده خرم آباد و تيپ     ٨٤ تيپ  روی با کاهش فشار دشمن   

 اعم از تيپقرارگاه قدس ش نيروهاي تابعه    در مواضع عين خو  )  ع(حسين
 ١٤ خرم آباد و تيپ    ٨٤ تيپ –   زرهي دزفول  ٢ پياده ذوالفقار، تيپ    ٥٨

از سمت عمومي شمال غرب و شمال شرق امامزاده             )  ع(امام حسين 
عباس با حفظ تماس و نزديك شدن به نيروهاي دشمن لحظه به لحظه             

ر خود قرار مي دادند، به طوري كه فشار         نيروهاي دشمن را تحت فشا      
 زرهي بر نيروهاي دشمن      ٣٧ و تيپ  نيروهاي تحت امر قرارگاه قدس     

موجب گرديد كه نيروهاي دشمن با اتخاذ مواضع پدافندي از حركات             
گستاخانه و لجام گسيخته خود دست كشيده، و فقط به حفظ نيروها               

 .ي توانمند ايراني بپردازددر قبال ضربات مهلك نيروها
مكانيزه، گروهان سوار زرهي، يگان پياده       )  ـ  (١٧٧همچنين گردان   

 زرهي كه مأموريت پدافند از محور اصلي تپه هاي          ٣٧غير سازماني تيپ  
 را در مقابل تيپ ده زرهي تقويت شده            علي گره زد تا امامزاده عباس    



 ٨١/ زرهي٣٧ اعزام وسايل سنگين مهندسي به تيپواگذاري و

د، با حالت قابل تحسيني نيروهاي دشمن مستقر          دشمن عهده دار بودن  
در ارتفاعات تينه را مجبور به اتخاذ شيوه پدافندي كردند و بدين ترتيب         

 با  ٤/١/١٣٦١ تا بعدازظهر روز       زرهي و قرارگاه قدس     ٣٧نيروهاي تيپ 
در دست گرفتن كنترل صحنه نبرد، برتري نسبي خود را به دشمن                

د و رزمندگان ارتش جمهوري اسالمي ايران اميدوارانه به            اثبات كردن 
 .نبرد جانانة خود ادامه مي دادند

 
 زرهي٣٧واگذاري و اعزام وسايل سنگين مهندسي به تيپ

 يك دسته وسايل      ٤/١/١٣٦١ روز    ١٣٣٠ در ساعت   قرارگاه نصر 
 ٣٧تيپ.   زرهي اعزام كرد    ٣٧سنگين مهندسي به محل درگيري تيپ       

زرهي در كمترين زمان با استفاده از اين وسايل مواضعي تعجيلي براي             
 تانك ساخت و سپس با احداث مواضعي در           ٢٣٩ و   ٢٣٧گردان هاي   

امتداد محور اصلي از تپه هاي علي گره زد تا امامزاده عباس به تقويت                
با احداث مواضع و    .  نيروهاي مدافع و مستقر خود در اين محور پرداخت        

 نيروهاي رزمنده در مواضع رزمي، قدرت آتش و توان رزمي               استقرار
نيروهاي خودي به صورت چشمگيري افزايش يافت و تسلط بر عرصه             

 .نبرد را كامالً در اختيار خود گرفت
 

 شنيدن پيامهاي فرماندهان نيروهاي دشمن 
 زرهي پيامهايي   ٣٧ پست شنود تيپ   ٤/١/١٣٦١ روز   ١٤٠٠در ساعت 

درگير نيروهاي دشمن دريافت مي كرد بدين         را كه بين فرماندهان       
مفهوم بود كه دشمن درتالش است تا با اعزام نيروهاي تقويتي در                  
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 زرهي و سپس ساير       ٣٧بعدازظهر روز جاري ابتدا زمينه انهدام تيپ         
  و امامزاده    را در منطقه عمومي دشت عباس         نيروهاي قرارگاه قدس   

عباس فراهم نموده و آنگاه با استفاده از آتش و حركت نيروهاي زرهي               
 سه راه قهوه خانه روانه و شرق           -را به سوي تپه هاي علي گره زد           

چنانچه دشمن  .  سايتهاي چهار و پنج را به محاصره خود درآورد              
مي توانست اين عمليات را انجام دهد، پيروزي نيروهاي ارتش جمهوري           

 .ر اين عمليات با خطر جدي مواجه مي شداسالمي ايران د
 

 وارد شدن نيروهاي تازه نفس دشمن در منطقه دشت عباس
 دشمن با واردكردن نيروهاي جديد       ٤/١/١٣٦١ روز   ١٥٠٠در ساعت   

 مكانيزه و پياده نظام به صحنه نبرد در منطقه عمومي امامزاده               -زرهي  
گيري از  و تقويت نيروهاي درگيرش در جنگي نابرابر به برتري چشم عباس

نظر استعداد و توان رزمي نيروهايش دست يافته بود كه نتيجه آن                 
منجر به پاتكي سنگين با استفاده از آتش هاي پشتيباني توپخانه ها و               

 زرهي و نيروهاي قرارگاه       ٣٧بمبارانهاي بي وقفه عليه نيروهاي تيپ      
 . گرديدقدس

نيروهاي دشمن به رغم اجراي پاتك سنگين و سرنوشت ساز                 
بعدازظهر روز جاري و استفاده از تمامي توان رزمي و امكاناتش در                  

 زرهي و ساير      ٣٧مقابل ايستادگي و مقاومت دالور رزمندگان تيپ          
ان ديگر قرارگاههاي عمل     و ساير رزمندگ   نيروهاي قهرمان قرارگاه قدس   

كننده نه فقط از پيشروي به سوي مواضع نيروهاي خودي ناكام گرديدند        
بلكه با دادن تلفات و خسارتهاي زيادي مجبور به عقب نشيني و اتخاذ               



 ٨٣/ تقاضاي اعزام نيروي كمكي از قرارگاه نصر

در پاتك بسيار سنگين دشمن عليه نيروهاي         .  مواضع پدافندي شدند  
رو آنها منهدم و    دالور جمهوري اسالمي ايران، دهها تانك، نفربر و خود         

 .تعداد زيادي از افرادشان كشته شد
 

  تقاضاي اعزام نيروي كمكي از قرارگاه نصر
 طي پيامي در خواست    ٤/١/١٣٦١ روز   ١٦٠٠در حالي كه در ساعت      

به عمل مي آمد، دشمن با وارد كردن       اعزام نيروي كمكي از قرارگاه نصر       
ي جديد به عرصه نبرد و افزايش آتش هاي پشتيباني توپخانه ها،            نيروها

خمپاره اندازها و بمبارانهاي سنگين هوايي، پاتك سنگين ديگري را عليه          
تالش دشمن  .   انجام داد   زرهي در منطقه دشت عباس     ٣٧نيروهاي تيپ 

 به   زرهي را وادار     ٣٧متمركز بر اين بود كه به هر صورت تيپ               
ولي نيروهاي دشمن به رغم استفاده از حداكثر توان         .  عقب نشيني نمايد 

رزمي براي پيشبرد مقاصدشان باز هم با تحمل تلفات و ضايعات بسيار             
 با عقب نشيني در مقابل فشار جانانه         ٤/١/١٣٦١سنگين در پايان روز      

 زرهي، اقدام به اتخاذ مواضع پدافندي       ٣٧تيپ:  نيروهاي خودي از جمله   
 به  س، قسمتي از جادة دچه    ر قسمت غرب و جنوب غرب امامزاده عبا       د

 . در ارتفاعات تينه و دامنه شرقي ارتفاعات تينه نمودندابوغريب
 

 ٣٧ه تيپ باعزام پانصد نفر رزمنده بسيجي از طرف قرارگاه نصر
 ٤/١/١٣٦١در پايان روز 

 روز  ٢٠٠٠با ورود تعداد پانصد نفر از نيروهاي كمكي بسيجي در ساعت             
 زرهي بدون فوت وقت اين      ٣٧ زرهي، ركن يكم تيپ    ٣٧ به تيپ  ٤/١/١٣٦١
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تعداد نيروهاي تازه نفس را به نسبت نياز يگانهاي تابعه تقسيم و سهميه هر               
با فرا رسيدن شب و آغاز        .  ويل نمود يگان را به واحد مربوطه اعزام و تح          

تاريكي، نيروهاي دشمن همچنين نيروهاي خودي از مانور كردن نيروها و             
جابه جايي تانكها خودداري نمودند و تبادل آتش هاي مستقيم تا اندازه اي              

ولي نيروهاي دشمن با پرتاب پي در پي گلوله هاي منور، فضاي           .  فروكش كرد 
شتي كه از نيروهاي رزمنده ايراني داشتند روشن        منطقه نبرد را به خاطر وح     

مي كردند و تبادل آتش هاي پشتيباني توپخانه ها و خمپاره اندازها همچنان            
 . ادامه يافت٥/١/١٣٦١تا آغاز روشنايي صبح روز 

دشمن با استفاده از تاريكي شب گذشته و وارد كردن نيروهاي تازه                
  به ابوغريب    و جاده دچه    نفس ديگري به منطقه عمومي دشت عباس         

 با استفاده از بمباران هوايي و آتش          ٥/١/١٣٦١درآغاز روشنايي صبح روز   
 ٣٧هاي سنگين توپخانه ها و خمپاره اندازها و غيره و با هدف قراردادن تيپ

 ٣٧ بتواند با انهدام تيپ       زرهي پاتك سنگين ديگري را انجام داد تا شايد         
س مجدداً به سوي شرق و تپه هاي علي        زرهي و باز پس گيري امامزاده عبا     

 زرهي و   ٣٧گره زد پيشروي نمايد كه اين بار هم با مقاومت جانانة تيپ              
 سنگيني   با دادن تلفات و ضايعات و خسارتهاي          نيروهاي قرارگاه قدس   

اين .  عقب نشيني نمود و ناكام و سرخورده، در مواضع قبلي زمين گير شد            
 چهارمين روز    ٥/١/١٣٦١ روز    ١٢٠٠درگيري سرنوشت ساز تا ساعت         

 .جنگ به طول انجاميد
 درگيري و تبادل آتش هاي مستقيم          ١٤٠٠بعدازظهر از ساعت     

ي دشمن در   و جنگنده بمب افكنها   .  تانكها و خمپاره اندازها ادامه يافت     



 ٨٥/ ٦/١/١٣٦١نبرد روز 

 زرهي را مورد بمباران     ٣٧سه نوبت مواضع و محل استقرار نيروهاي تيپ       
اقدامات پدافند هوايي در هر نوبت            .  بيرحمانة خود قرار دادند       

هواپيماهاي جنگي دشمن را متواري و آزادي عمل هواپيماهاي دشمن           
 به  ٥/١/١٣٦١بدين ترتيب روز  .  در هدف گيري دقيق را سلب مي نمود       

 پرتاب گلوله هاي منور    ٦/١/١٣٦١يد و از آغاز شب تا صبح روز         پايان رس 
دشمن و تبادل آتش هاي قهرآميز توپخانه ها و خمپاره اندازهاي طرفين           
 .به قوت خود باقي مي ماند و روند و فعاليت در آتشباري ادامه مي يافت

 
 ٦/١/١٣٦١نبرد روز 

 در  ٤/١/١٣٦١ زرهي از صبح روز      ٣٧همان طور كه قبالً اشاره شد تيپ     
    در روز   قرار گرفت و مأموريت قرارگاه قدس       كنترل عملياتي قرارگاه نصر   

 و اجراي     حفظ منطقه عمومي عين خوش و دشت عباس             ٦/١/١٣٦١
تكهاي ايذايي به نيروهاي دشمن به منظور سلب ابتكار عمل از دشمن و               

 .تسلط بر وضعيت موجود عرصه نبرد بود
 

  زرهي٣٧حضور فرمانده نزاجا در قرارگاه تيپ
 به همراه جناب سرهنگ موسوي      جناب سرهنگ علي صياد شيرازي    

، جناب   منظوري ، جناب سرهنگ جمشيد   ، جناب سرهنگ مفيد   قويدل
، در ساعت     و جناب سرگرد غالمرضا آذربون       سرهنگ حسام هاشمي   

زرهي ٣٧ به منظور بازديد از نيروهاي رزمنده تيپ       ٦/١/١٣٦١ روز   ١٠٠٠
 زرهي كه   ٣٧ در پاسگاه عملياتي تيپ    در منطقه عمومي امامزاده عباس    

 . در يك كيلومتري شرق امامزاده عباس استقرار يافته بود حضور يافتند
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 زرهي به عنوان نيروي    ٣٧پس از توجيه ايشان در نحوه پيشروي تيپ       
س و نتيجة جنگهاي چند روز         به امامزاده عبا    احتياط قرارگاه كربال   

گذشته و سركوب بي چون و چراي پاتكهاي متعدد دشمن در روزهاي             
گذشته و تسلط و برتري نيروهاي خودي بر نيروهاي دشمن در كل                

فرماندهي محترم   ارتفاعات تينه و عين خوش         -  منطقه دشت عباس   
زاده عباس و محل انهدام سه دستگاه نفر          نزاجا فرمودند كه مايلم از امام      
س هنوز  امامزاده عبا .   زرهي ديدن كنم   ٣٧برهاي حامل خمپاره انداز تيپ    

در تيررس مستقيم تانكهاي دشمن بود به همين دليل به ايشان پيشنهاد             
شد كه حضور شما در شرايط فعلي در امامزاده عباس و محل انهدام                   

با وجود اين ايشان اصرار بر ديدن محل را            .  رها به مصلحت نيست    نفرب
بالفاصله با دو دستگاه خودرو و حركت از مسير جاده اصلي در               داشتند و   

 در امامزاده عباس و محل انهدام نفربرها           ٦/١/١٣٦١ در روز     ١١٣٠ساعت
 .حضور يافتيم

اومت  زرهي در قبال مق    ٣٧فرمانده محترم نزاجا پيشروي برق آساي تيپ      
هاي هاي سرسختانه دشمن، در كمترين زمان ممكن تا امامزاده عباس را              

 زرهي قدرداني   ٣٧تحسين نمود و سپس از تالش و فداكاري رزمندگان تيپ         
كرد، بعد از آن همگي با قرائت فاتحه براي آمرزش روح شهداي عمليات                 

  به سوي قرارگاه    ٦/١/١٣٦١ روز   ١٢٠٠فتح المبين دعا كردند و در ساعت       
 . عزيمت و منطقه را ترك كردندفرماندهي كربال

 
 
 



 ٨٧/ ٧/١/١٣٦١ زرهي در روز ٣٧نبرد تيپ 

  ٧/١/١٣٦١ زرهي در روز ٣٧نبرد تيپ 
 و  ٧/١/١٣٦١نيروهاي متجاوز دشمن با آغاز روشنايي صبح روز             

استفاده از پشتيباني هوايي در بمباران نيروهاي خودي و آتش تهيه               
ك سنگين ديگري را در منطقه      سنگين پشتيباني توپخانه هاي خود، پات    

 و   و ارتفاعات تينه عليه نيروهاي قرارگاه قدس          عمومي دشت عباس   
 زرهي اجرا كردند و نهايت توان رزمي خود را به كار             ٣٧نيروهاي تيپ   

اما به علت پيشروي چشمگير نيروهاي خودي در شمال غرب،             .  بردند
مال شرق امامزاده عباس و درگيري شديد آنان با نيروهاي            شمال و ش  

 زرهي پاتك نيروهاي     ٣٧دشمن و مقاومت و پايداري نيروهاي تيپ         
دشمن باز هم شكسته و با وارد كردن تلفات و ضايعات سنگيني مجبور              

 نيروهاي دشمن آخرين    ١٦٠٠بار ديگر در ساعت     .  به عقب نشيني شدند  
 نيروهاي رزمنده درگير در منطقه        پاتك سرنوشت ساز خود را عليه       

 و ارتفاعات تينه اجرا كردند كه به رغم بكارگيري           عمومي دشت عباس  
حداكثر امكانات موجود خود نشأت گرفته از اقتدار كل استكبار جهاني            
باز هم با تحمل تلفات و خسارات سنگين مجبور به عقب نشيني و                  

 .ندي گرديدنداستقرار در مواضع پداف
 گستاخيهاي روزهاي گذشته نيروهاي دشمن      ٧/١/١٣٦١از عصر روز    

به نا اميدي و يأس تبديل شد چرا كه نيروهاي دشمن به خاطر                     
سرخوردگيهاي متوالي و تحمل تلفات و ضايعات غير قابل جبران                 
پاتكهاي روزهاي گذشته و عبرت گيري از شكستهاي مكرر خود با                

 استفاده از آتش هاي توپخانه و نيروهاي زرهي و          اتخاذ شيوه پدافندي و   



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٨٨

بمباران هوايي مواضع و محل استقرار نيروهاي رزمنده ايراني را مورد              
 .آتشباري خود قرار مي دادند

 
  و نبرد شبانه نيروهاي متخاصم٧/١/١٣٦١پايان روز 

 و آغاز تاريكي شب، نيروهاي دشمن همچون         ٧/١/١٣٦١در پايان روز    
من پرتاب گلوله هاي منور و ادامه آتشباري شديد بر            شبهاي گذشته ض  

مواضع رزمندگان قهرمان ارتش جمهوري اسالمي ايران تحركات وسيعي را          
 و ارتفاعات تينه    با استفاده از تاريكي شب در منطقه عمومي دشت عباس          

ن در   زرهي آغاز حركت نيروهاي دشم     ٣٧ستاد فرماندهي تيپ  .  آغاز كردند 
سطح صحنه نبرد را به عنوان جابه جايي و يا عقب نشيني تاكتيكي                   

در نتيجة ضمن گزارش حركات وسيع         .  نيروهاي دشمن تحليل نمود     
 به نيروهاي تابعه ابالغ گرديد كه با            نيروهاي دشمن به قرارگاه قدس      

ع و محل   استفاده از حداكثر توان رزمي و آتش هاي بي امان خود مواض             
استقرار نيروهاي دشمن را آماج حمالت كوبنده خود قرار دهند و ابتكار               
. عمل را از دشمن براي تجديد سازمان نيروها و تجهيزاتش سلب كنند               

 با قدرت   ٨/١/١٣٦١آتشباري نيروهاي خودي تا آغاز روشنايي صبح روز           
من را  هرچه بيشتر ادامه يافت و تأثيرات كوبنده نبرد شبانه نيروهاي دش            

 .به كلي سردرگم كرده بود
اين مختصر مطالبي را كه اينجانب درباره عمليات و شركت تيپ                 

 زرهي در جنگ فتح المبين نوشته ام، شما خواننده عزيز به عنوان          ٣٧مستقل
دراينجا الزم مي دانم .قطره اي از درياي بيكران دفاع مقدس به حساب آوريد        

 : يرين سخن بيان كنمكه توصيف آن را از زبان رساي حافظ ش



 ٨٩/ ٨/١/١٣٦١نبرد نيروهاي خودي و دشمن در روز 

 
 هر شرح بي نهايت كز زلف يار گفتند

 حرفي است از هزاران كه اندر عبارت آمد    
 

 ٨/١/١٣٦١نبرد نيروهاي خودي و دشمن در روز 
 معلوم شد كه تحليل ستاد        ٨/١/١٣٦١با آغاز روشنايي صبح روز        

 زرهي در عقب نشيني تاكتيكي نيروهاي دشمن صحيح        ٣٧تاكتيكي تيپ 
و نيروهاي دشمن با استفاده از تاريكي شب گذشته و عقب نشيني            بوده  

 تا ارتفاعات تينه و       به ابوغريب  اكثر نيروهاي زرهي خود از محور دچه       
 عقب نشيني كرده و با آماده كردن تعداد زيادي از            دهانه تنگ ابوغريب  

 .انكبر در حال سوار كردن تانكها و فرار از صحنه نبرد هستند           تريلرهاي ت 
اين در حالي است كه نيروهاي درگير هم با انجام عمليات تاخيري منطبق با              

با مشاهده وضعيت و گزارش به ردة      .  اصول جنگ قصد عقب نشيني را دارند       
  پياده ذوالفقار با حفظ تماس و       ٥٨ زرهي و تيپ   ٣٧باال، نيروهاي تابعه تيپ   

را .  پيشروي سريع به سوي مواضع و محل استقرار نيروهاي دشمن، آنها              
مجبور به جا گذاشتن تجهيزات و فرار از عرصه نبرد به سوي ارتفاعات تينه و               

 . نمودنددهانه ابوغريب
 نيروهاي خودي با استفاده بهينه از آتش و حركت با وارد كردن                    

ير به نيروهاي در حال فرار دشمن در ساعت            خسارتهايي بسيار چشم گ    
و در دهانه   )  دامنه شرق ارتفاعات تينه   ( در خط سرخ     ٨/١/١٣٦١ روز   ١٠٢٠

در همين ساعت   .   مستقر و مواضع دشمن را تصرف نمودند         تنگ ابوغريب 
 را   زرهي و استقرار در دهانه تنگ ابوغريب       ٣٧نتيجه عمليات و پيشروي تيپ    



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٩٠

 خاتمة عمليات فتح المبين را اعالم و دستور داده          گزارش گرديد قرارگاه كربال   
.شد كه نيروها با حفظ موقعيت خود منتظر دريافت دستورات بعدي باشند              



 ٩١/  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧خالصه عمليات تيپ

 
 المبين  زرهي در عمليات فتح٣٧خالصه عمليات تيپ

،  از منطقه دارخوين    ٣/١/١٣٦١ زرهي در روز      ٣٧تغيير مكان تيپ  
 به   به پاي پل نادري غرب شهرستان دزفول          آبادان  و فياضيه  سلمانيه
 كيلومتر به صورت راهپيمايي تاكتيكي با بمباران هوايي           ٢٢٠مسافت  
 .  مرحله در طول مسير راهپيمايي مواجه شد٣دشمن در

 زرهي از پاي پل نادري       ٣٧قرار بود تيپ    طبق دستور قرارگاه كربال   
 و از محور اصلي به سوي پل باال رود و از مسير              به شهرستان انديمشك  

ر كنترل   به منطقه شمال عين خوش تغيير مكان مي كرد تا د             آبدانان
در صورت اجراي ماموريت و تغيير        .   قرار گيرد  عملياتي قرارگاه قدس  

 زرهي وارد   ٣٧مكان در اين مسير مدت زيادي طول مي كشيد تا تيپ           
ضمن اينكه اكثر نيروهاي زرهي و تانكها به خاطر حركت             .  عمل شود 

ي ماندند، مسافتي برروي شني دچار نقص فني گشته و از حركت باز م             
زرهي انتظار  ٣٧در نتيجه مأموريتي را كه اجراي به موقع آن از تيپ               

 .مي رفت، به انجام نمي رسيد
 زرهي به  منظور اجراي مأموريت محوله در حداقل زمان ممكن             ٣٧تيپ

پيشنهاد داد كه در صورت موافقت، از پاي پل نادري به سه راه قهوه خانه و                 
كند و با عبور از خط مقدم درگيري و در          سپس تپه هاي علي گره زد حركت      

 و عمق مواضع    هم شكستن هرگونه مقاومت دشمن به سوي دشت عباس          
اين پيشنهاد مورد موافقت و رضايت        .  دشمن و منطقه نبرد پيشروي نمايد     

ن قرار گرفت و با     فرماندهي محترم نزاجا و دست اندركاران عمليات فتح المبي      



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٩٢

 قرار   زرهي در كنترل عملياتي قرارگاه فرماندهي نصر       ٣٧تغيير ماموريت، تيپ  
 . گرفت

 يعني دومين روز جنگ     ٣/١/١٣٦١ روز ١١٣٠ زرهي درساعت  ٣٧تيپ
 علي گره  زد   ه و تپه هاي  فتح المبين از پاي پل نادري به سه راه قهوه خان         

محل درگيري نيروهاي خودي و دشمن، در زير آتشباري شديد                  
توپخانه ها و خمپاره اندازهاي دشمن تغيير مكان داد و براي عبور از                

 .خط و پيشروي به عمق مواضع دشمن آماده گرديد
با عبور از خط      ٤/١/١٣٦١ روز    ٠٢٣٠ زرهي در ساعت     ٣٧تيپ  

، تك خود را آغاز و با استفاده          نيروهاي خودي در تپه هاي علي گره زد      
اصولي از آتش و حركت مقتدرانه خود و در هم كوبيدن مواضع و                    
. مقاومت ها و انهدام نيروهاي مدافع دشمن به سوي غرب پيشروي كرد           

 يعني سومين روز جنگ به امامزاده عباس و     ٤/١/١٣٦١درآغاز صبح روز    
 رسيد و نتيجه را گزارش كرد كه بالفاصله          به ابوغريب  ابتداي جاده دچه  

 قرار   در كنترل عملياتي قرارگاه قدس     ٣٧ تيپ طي پيام از قرارگاه كربال    
 .گرفت و عمليات خود را ادامه داد

  و جاده دچه    زرهي به منطقه دشت عباس     ٣٧با رسيدن نيروهاي تيپ   
 دشمن با صرف نظر از مواضع عين خوش اكثر نيروهاي خود را             به ابوغريب 

 گسيل كرد تا به هر         به ابوغريب  به سوي امامزاده عباس و محور دچه        
در .  به سوي غرب ممانعت نمايد    زرهي   ٣٧صورت ممكن از پيشروي تيپ     

 .نتيجه محاصره نيروهاي ايراني مستقر در عين خوش شكسته شد



 ٩٣/  در عمليات فتح المبين زرهي٣٧خالصه عمليات تيپ

 و   سومين روز جنگ در منطقه دشت عباس        ٤/١/١٣٦١از صبح روز    
امامزاده عباس درگيري شديدي بين نيروهاي زرهي خودي و دشمن             

انكها در مسافت   جنگ شاخ به شاخ و طاقت فرساي ت          .  صورت گرفت 
 ادامه داشت، به طوري كه      ٨/١/١٣٦١بسيار نزديك تا قبل از ظهر            

  زرهي و قرارگاه قدس     ٣٧مي توان درگيريهاي چند روزه نيروهاي تيپ      
 را نقطه عطفي در جنگ        با نيروهاي دشمن در منطقه دشت عباس         

 .ل دفاع مقدس ناميدنيروهاي زرهي در مدت هشت سا
دشمن تالش مي كرد تا با وارد كردن نيروهاي جديد تازه نفس و اجراي 

زرهي را  ٣٧پاتكهاي سنگين و پي در پي به هر قيمت ممكن نيروهاي تيپ           
 و  كه، عمده ترين مانع براي آنها محسوب مي شد، در منطقه دشت عباس            

 سه راه - منهدم كنند و مجدداً به سوي تپه هاي علي گره  زد           امامزاده عباس 
 پيشروي كنند، تا بدين وسيله اكثر      قهوه خانه و ساحل غربي رودخانه كرخه      

به رغم اجراي پاتكهاي مكرر دشمن        .  نيروهاي ايراني را احاطه نمايند       
، با جانفشاني ارادة پوالدين     گاه قدس  زرهي و قرار   ٣٧رزمندگان قهرمان تيپ  

خود را به دشمن تحميل كرده و هرگونه فعاليت نيروهاي دشمن را با قدرتي              
 يأس و    زايد الوصف سركوب و نيروهاي دشمن را لحظه به لحظه دچار               

 .نااميدي بيشتري مي كردند
  زرهي از خط مقدم نيروهاي خودي در تپه هاي          ٣٧عبور تيپ 

گره زد و پيشروي برق آساي آن با استفاده از آتش و حركت و پاك              علي
كردن محور پيشروي با در هم كوبيدن مقاومت هاي دشمن و رسيدن              

  به ابوغريب   و امامزاده عباس و ابتداي جاده دچه         آن به دشت عباس    



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٩٤

و آرايش تاكتيكي نيروهاي دشمن مستقر در اين             معادالت نظامي    
 . منطقه را برهم زد

هر چند در   .  دشمن غافلگير شد و ابتكار عمل خود را از دست داد            
 ٨/١/١٣٦١ تا قبل از ظهر         منطقه دشت عباس    ٤/١/١٣٦١صبح روز    

ر آمده بود، با اين وجود لطف        ن د به صورت مركز ثقل جنگ فتح المبي     
پروردگار و فداكاري رزمندگان و دالور مردان نيروهاي مسلح ارتش              

 سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نيروهاي          -جمهوري اسالمي ايران      
بسيجي و نيروهاي غيرتمند مردمي اين پيروزي عظيم و حماسه                 

 .تاريخي را براي دولت و ملت و كشور خود به ارمغان آوردند
وحدت فرماندهي در عرصه نبرد، همدلي و يگانگي بين فرماندهان            
باال دست و نیروها پايين دست، غيرت ديني و حميت ملي و همة اين               
امور در سيماي نوراني سلحشوران عرصه جنگ تحميلي ترسيم شده             

.كه نتيجه آن شكست مفتضحانه دشمن بعثي عراق بود                  .  بود



 ٩٥/ دستاوردهاي عمليات غرور آفرين فتح المبين

 
 

 المبين تحدستاوردهاي عمليات غرور آفرين ف
 كيلومتر مربع از سرزمين هاي اشغالي در غرب          ٢٢٠٠ آزادسازي   -

رودخانه كرخه تا شرق رودخانه دويرج شامل تپه هاي ابوصليبي خات،            
علي گره زد، شاوريه، دشت عباس، رشته ارتفاعات تينه با معابر حساس            

، تنگ رقابيه و تعداد زيادي         )عين خوش، ابوغريب و دوسلك       (  آن
 غرب كرخهروستاهاي 

 نفر و    ٢٥٠٠٠كشته و زخمي شدن       :  هاي دشمن    انهدام يگان   -
 افسر از جمله يك سرتيپ و همچنين         ٤٥بيش از   (   نفر ١٥٤٥٠اسارت  

 ) نفر غير عراقي١١
 دستگاه نفربر، سه فروند هواپيما،      ١٥٠ دستگاه تانك،    ٣٦٠ انهدام   -

ودورهاي سه فروند بالگرد، انواع تجهيزات انفرادي و اجتماعي، انواع خ           
 سبك و سنگين و ماشين آالت مهندسي

 ٥٠٠ دستگاه نفربر،    ١٧٠ دستگاه تانك،    ١٥٠ به غنيمت گرفتن      -
  قبضه توپ از كاليبرهاي مختلف١٦٥دستگاه خودرو و 

هاي    كاهش روحيه و تقليل ميل جنگجويي و ادامه نبرد در يگان            -
متجاوز





 ٩٧/ نمايه 

 
 مناطق عملياتي خوزستان

 

نقشه



  زرهي در عمليات فتح المبين٣٧تيپ / ٩٨
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 ٩٩/ نمايه 

 نمايه

 آ
, ٢٦, ١٥, ١٤, ١٣, ١١, ١ :شهر ،آبادان
٩١, ٦٦, ٣٢ 
 ٩١, ٢٠ :شهر ،آبدانان
 ٨٥, ٢٢, ١٦ : سرگرد؛غالمرضا ،آذربون
 ٦٧ :غالمعلي؛سروان ،آينه

 ا
 ٣ :ارتفاعات ،ابوصليبي خات

, ٣٦,  ٣٥,  ٢٤,  ١٨,  ٣  :تنگه  ،ابو غريب
٥٤,  ٥٣,  ٥٢,  ٥١  ,٥٠,  ٤٦,  ٣٨ ,
٨٩,  ٨٤,  ٨٣,  ٦١,  ٥٨,  ٥٧,  ٥٦ ,
٩٣, ٩٢ 
 ٩, ٣ :تپه ،اهللا اكبر

, ٥٣,  ٥٢,  ١٨  :منطقه  ،امامزاده عباس 
٦٦, ٦٤, ٦٢, ٥٨,  ٥٧,  ٥٦,  ٥٥,  ٥٤
  ,٧٥,  ٧٤,  ٧٣,  ٧٢,  ٧١,  ٦٩,  ٦٨ ,
٨٤,  ٨٣,  ٨٢,  ٨٠,  ٧٩,  ٧٨,  ٧٧ ,
٩٣, ٨٦, ٨٥ 

 ٩١, ٢٠, ١٧, ١٤, ٣ :شهر ،انديمشك
 ١٤, ١٣, ٩, ١ :شهر ،اهواز

 ب
 ٢٠, ١٧ :پل ،باالرود
 ٣ :منطقه ،برغازه
 ٦٣ :رضا؛ستوان يار ،بناكار

, ٦٧,  ٦٣,  ٢٥  :محمد طاهر  ،بهرام زاده 
٧٩ 
 ١٨ :سرهنگ ،بيرانوند

 ج
 ٥٤ :اصغر؛ سرهنگ ،جمالي

 چ
 ٣٢, ٣ :منطقه ،چنانه

 ح
, ٧٣,  ٦٠,  ٢٦  :حسين؛ سروان   ،حاتمي
٧٨, ٧٧ 

, ٢٢  :حسين؛ سرهنگ   ،حسني سعدي 
٣٤, ٢٣ 
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 خ
 ٦٣ :حسين؛ سروان ،اتميخ

 د
٢٧,  ٢٦,  ١٣,  ١١,  ١  :منطقه  ،دارخوين

 ,٩١, ٦٦, ٣٢ 
, ٣٧,  ٣٦,  ٣٥,  ٢٤,  ١٨,  ٣  :محور  ،دچه
٥٣,  ٥٢,  ٥١,  ٥٠,  ٤٦,  ٤٤,  ٣٨ ,
٨٣,  ٧٥,  ٦١,  ٥٨,  ٥٧,  ٥٦,  ٥٤ ,
٩٣, ٩٢, ٨٩, ٨٤ 
, ٣٩,  ٣٢,  ١١,  ١٠,  ٩,  ٣  :شهر  ،دزفول
٩١, ٨٠, ٧١, ٤٠ 

, ٥٤,  ٤٤,  ٢١,  ٣  :منطقه  ،دشت عباس 
٦٩,  ٦٨,  ٦٧,  ٦٦,  ٦١,  ٥٩,  ٥٨,  ٥٦
  ,٨٥,  ٨٤,  ٨٣,  ٨٢,  ٧٩,  ٧٥,  ٧١ ,
٩٤, ٩٣, ٩٢, ٩١, ٨٨, ٨٧, ٨٦ 
, ٤٦,  ٣٨,  ٣٧,  ٣٦,  ٣٥  :شهر  ،دهلران
٥٥ 

 ١٧ :منطقه،دو كوهه

 ر
 ٦٧, ٢٥, ٢٣ :٢غفار؛ سرهنگ ،رامين

 ٣٤ :سرهنگ ،رحمانيان

 ٣٤, ٢٣ :محسن؛ سرلشكر ،رضايي
 ٣ :منطقه ،رقابيه

 ز
 ٤٥, ٣١ : سرگرد؛اهللاعزيز ،زارع پور

 س
 ٢٣ :علي محمد؛ سرهنگ ،ساالركيا
 ٦٣ :استوار ،سبزعلي
 ٢٣ :سرگرد ،سجادي
 ٩١, ١٣ :منطقه ،سليمانيه

 ٩٢،٢٩, ٣ :منطقه ،سه راه قهوه خانه

 ش
 ٣٤ :فرض اهللا؛ سرهنگ ،شاهين راد
٥٧, ٥٤, ٥١,  ٤٥,  ٣  :ارتفاعات  ،شاوريه

 ,٧٥, ٧١ 
 ٦٣ :محمد؛ استوار ،شايان

 ١٨, ١٧ :مراهللا؛ سرهنگا ،شهبازي
 ٣ :شهر ،شوش

 ص
 ٢٣ :يحيي؛ پاسدار ،صفوي



 ١٠١/ نمايه

 ٦٣ :غالمعلي؛ استوار ،صولتي
, ١٩,  ١٦  :علي؛ سپهبد   ،صياد شيرازي 

٨٥, ٧٥ 

 ط
 ٧٣ :سروان ،طالبي

 ع
 ١٥, ١٢ :عمليات ثامن االئمه

, ٥٩,  ٥٨,  ١٨,  ٣  :منطقه  ،عين خوش
٨٠, ٧٥, ٧١ 

 غ
, ٢٥,  ٢٣  :رامين؛ سرهنگ دوم     ،غفار
٦٧ 

 ف
 ١٤ :منطقه ،ارسياتف

, ٩, ٨, ٦, ٥, ٤, ٣ :عمليات ،فتح المبين
٩١,  ٧٥,  ٧٣,  ٣٣,  ٢٩,  ١٥,  ١٤ ,
٩٤ 
 ٧٣, ٦٨, ١١ :سروان ،فرسيو

, ٢٥,  ٢٣  :٢صمد؛ سرهنگ   ،فرهادي
٥٥ 
 ٣٢ :منطقه ،فكه

, ١١  :كرامت اهللا؛ سروان   ،فالحت پيشه 
٧٧, ٧٣, ٦٨ 
 ٩١, ٦٦, ٣٢, ١١ :منطقه ،فياضيه

 ق
 ٣٢ :عمليات ،قائم  توكل

, ٢٠,  ١٩,  ١٨,  ١٧,  ٨  :قرارگاه  ،قدس
٧٠,  ٥٧,  ٥٢,  ٣٧,  ٣٦,  ٣٥,  ٢١ ,
٨٨,  ٨٧,  ٨٥,  ٨٤,  ٨٢,  ٨١,  ٨٠ ,
٩٣, ٩٢, ٩١ 

 ك
 ١٢, ٨, ٢, ١ :رودخانه ،كارون

 ٦٣ :رضا؛ استوار ،كاظميان
, ٢٠,  ١٥,  ١٠,  ٨,  ٧,  ٦  :قرارگاه  ،كربال
٨٦,  ٧٥,  ٥١,  ٢٧,  ٢٥,  ٢٢,  ٢١ ,
٩٢, ٩٠ 
 ٩٣, ٥٨ :رودخانه ،كرخه
 ٢ :سرگرد ،مي تباركري

 ٦٣ :ابراهيم؛ استوار ،كشاورز
 ١٤ :منطقه ،كوت عبداهللا
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 گ
 ٧٣, ٧٢, ٦٨, ٣٧ : مكانيزه١٧٥گردان 
 ١١ : سرباز١٧٧گردان 
, ٢٨,  ١١  : تانك چيفتن   ٢٣٧گردان  
٤٦,  ٤٣,  ٣٩,  ٣٨,  ٣٦,  ٣٢,  ٣٠ ,
٦٨, ٦٢, ٦١, ٦٠, ٥٧, ٥٥, ٥٣ 
, ٣٣,  ٣٠,  ٢٨,  ١١  :٦٠ام    ،٢٣٩گردان  
٤٦,  ٤٣,  ٤٢,  ٣٩,  ٣٨,  ٣٧,  ٣٦ ,
٧٩, ٦٧, ٦٤, ٦٢, ٥٦, ٥٣, ٥٢ 
 ١١ :عباس؛ سروان ،گرگين
 ٣١, سروان: گنجور

 ل
 ٣٤ : حمزه٢١لشكر 
 ١ :خراسان ،٧٧لشكر 
 ٥٩ : زرهي١٠لشكر

 م
 ٣١ :سروان ،مباشري
 ٢٥ :ناصر؛ سروان ،محب

٦٥  :نصرت اهللا؛ سرهنگ    ،معين وزيري 
 ,٧٠ 
 ٨٥, ٧٥, ٤٧, ٢٢, ١٦ :سرهنگ ،مفيد

 ٨٥ :مشيد؛ سرهنگج ،منظوري
١٦ :علي اكبر؛ سرهنگ ،موسوي قويدل

 ,٨٥, ٢٢, ٢١ 

 ن
٢٦, ٢٥, ٢٤,  ٢٣,  ٢٢,  ٨  :قرارگاه  ،نصر

  ,٤٩,  ٤٥,  ٣٨,  ٣٧,  ٣٦,  ٣٥,  ٣٤ ,
٧٠, ٦٩, ٦٤, ٥٨, ٥٧, ٥٦, ٥٤, ٥٢

 ,٩٢, ٨٣, ٨١, ٧٧, ٧٣, ٧١ 
 ٦٣ :رضا؛ سروان ،نيك خواه

 ه
 ٣١ :قاسم؛ گروهبان ،هاروني
, ١٦  :نگسيد حسام؛ سره     ،هاشمي
٨٥, ٢٦, ٢٥, ٢٢ 
 ٦٣ :استوار دوم ،هراتي
 ٤٢, ٤١ :قباد؛ سروان ،همتيان

 و
 ٦٣ :حسن؛ استوار ،واحدي

 ي
 ٦٣ :منصور؛ سروان ،يزدان پرست
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