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كليه حقوق براي هيأت معارف جنگ محفوظ است .



 

 المقدسدر رابطه با عمليات بيت )ره( فرازي از فرمايشات حضرت امام 

فـروردين   12در مـورد نقــش ارتـش در جنـگ در      )ره(حضرت امـام خميني

 چنين فرموده اند : 2831سال

شمـا براي خــدا كار مي كنيد براي آرمـان هـاي بـااي انقالبـي و اسـالمي      » 

تالش مــي كنيد اگر مي ميريـد در ايـن راه مي ميريد و شهيــد مي شويد و اگـر   

سربلند و مفتخر زندگي مي كنيد و ايـن چيـزي اسـت كـه      مي مانيد با اين آرمان

كمتر ارتشي در دنيا از آن برخوردار است و اين مخصوص شما است ، بـا ايـن پـاي    

بندي و هوشياري ، با احساس نزديكي كامل به ملّت شما وظايف سنگين و دشـوار  

 خود را بايد ادامه دهيد .

تش وجود نداشته باشد ارتش هـا  به گمانم در دنيا ارتشي مانند شما محبوب ملّ

همه جا تحميل بر مردمند امّا شما پيشمرگان مردميد و اين مردم اين را مي دانند 

 «و اين بزرگترين ارزش براي يك ارگان عظيم نظامي است . 

 

با پيروزي شكوهمند عمليات بيت المقدس و آزادسازي خرمشهر عزيز از اسارت 

در پيامي در ارتباط با آزادسازي  2832داد دژخيمان بعثي ، در تاريخ سوّم خر

 فرمودند : )ره(خرمشهر حضرت امام

مبارك باد و هزاران بار مبارك باد بر شما عزيزان و نور چشمان اسالم اين فـت   

و نصر عظيم كه با توفيق الهي و ضايعات كم و غنايم بي پايان و هزاران اسير گمراه 

فريب و فشار تكريتي اين ابرجنايتكار دهر  و مقتولين و آسيب ديدگان بدبخت كه با

به تباهي كشيده شدند . سرفرازانه براي اسالم و مـيهن عزيـز افتخـار ابـدي هديـه      

آورديد و مبارك باد بر فرماندهان قدرتمند كه فرماندهان چنين فداكاراني هسـتند  

اهد كه ستاره درخشنده پيروزي هاي آنان بر تارك تاريخ تا نفخ صور نورافشاني خو

 كرد .





 

عكس شهيد صياد شيرازي با سرتيپ حسني سعدي





 

عكس سردار سرلشكر حسن باقري





 

 زندگي نامه شهيد سپهبد علي صياد شيرازي  بنيانگذار هيأت معارف جنگ

 2818امير الشّهداء نيروهاي مسلّ  شهيد سپهبد علي صياد شـيرازي در سـال   

 بي ديده به جهان گشود . در شهرستان درگز )شمال خراسان( در خانواده اي مذه

به علّت شرايط شغلي پدرش كه ابتدا به استخدام ژاندارمري و سپس به ارتـش  

منتقل شده بود دوره جواني و تحصيالت خود را در شهرهاي گرگان ، گنبد و آمـل  

در دبيرستان اميركبيـر   2831گذراند و آخرين سال تحصيلي دبيرستان را در سال 

 تهران سپري كرد .

در كنكور دانشكده افسري شركت و پذيرفته شد . سـراناام در   2838ل در سا

پس از طي دوره چتربازي و رنار در شيراز كه رتبه اوّل را بين همة  2833مهرماه 

همدوره ها حائز گرديد . در رسته توپخانه بـا اخـذ درجـة سـتواندوّمي از دانشـكده      

تي رسته توپخانه در اصفهان افسري فارغ التّحصيل گرديد . پس از طي دورة مقدّما

زرهي كرمانشاه منتقل و در سمت هـاي معـاون و    32به لشكر تبريز و سپس لشكر

 فرمانده آتشبار خدمت نمود .

دورة زبان انگليسي را در تهران طي نمود و بـه دليـل لياقـت و     2851در سال 

كارآيي باايي كه داشت براي تكميل تخصّـ  رسـته توپخانـه از طـرف ارتـش بـه       

 آمريكا اعزام و دورة هواسناي بالستيك را به مدّت سه ماه در آناا طي نمود .

به مركز توپخانه اصفهان با سمت اسـتادي منتقـل گرديـد و از     2858در سال 

آناا به فعاليت هاي مذهبي خـود نيـز ادامـه داد تـا جـايي كـه فعاليـت هـاي وي         

 حسّاسيت     ضد اطالعات ارتش را برانگيخت .

اد شيرازي همزمان با اوج گيري مبـارزات ملّـت مسـلمان ايـران بـه      سروان صي

بـه دفـاا از علمـاي اسـالم و حكومـت اسـالمي        )ره(رهبري حضرت امـام خمينـي  

در بازداشتگاه پادگان بازداشت گرديد  55بهمن  22پرداخت كه به همين دليل در 

. 



 

با پيـروزي  انقالب اسالمي به پيروزي رسيد .  55بهمن  11ديري نپاييد كه در 

انقالب شكوهمند اسالمي و آغاز بحران كردستان سرگرد صياد شيرازي جزو اوّلـين  

فرماندهاني بود كه وارد منطقه شمالغرب گرديد و به دليل لياقـت و شايسـتگي در   

كردستان به ارتقاء درجه نايل و با درجـة سـرهنگي بـه فرمانـدهي عمليـات غـرب       

 منصوب گرديد .

توسط رهبر كبير  2831و لياقت هايش در مهرماه سال وي به خاطر رشادت ها 

به فرمانـدهي نيـروي زمينـي ارتـش منصـوب و در مـدّت        )ره(انقالب حضرت امام

فرمانـدهي وي رزمنــدگان اسـالم بــه پيــروزي هـاي بزرگــي نظيـر عمليــات هــاي            

 دست يافتند . …طريق القدس ، فت  المبين ، بيت المقدس و 

، با ايمان ، عاشق اسالم و قرآن و وايـت و مطيـم محـ     او فرماندهي متديّن 

فرماندهي كل قوا و باني وحدت نيروهاي مسلّ  و تركيب مقـدّس ارتـش و سـپاه و    

اميري شااا ، متعهّد ، با اخالص و متواضم و آگاه بـه مسـايل منطقـه و وضـعيّت     

 نيروها بود .

رتـش جمهـوري   در عمليات بزرگ بيت المقدّس وي فرماندهي نيروي زمينـي ا 

اسامي و قرارگاه كربال را به عهده داشتند و پيروزي در اين عمليات مرهون تالش ، 

 فداكاري ، تصميم گيري صحي  و اصولي و هدايت و رهبري مدبّرانه ايشان است .

به دست دشمنان قسـم خـوردة    12/2/53شهيد سپهبد علي صياد شيرازي در 

 .اسالم و انقالب اسالمي به شهادت رسيد 

او خونش را در راه عشق به قرآن ، اسالم ، وايت و ميهن اسالمي نثـار نمـود و   

 به لقاءاهلل پيوست . روانش شاد و راهش پر رهرو باد .

 

 «شهيد سپهبد علي صياد شيرازي» هيأت معارف جنگ 



 

 بسمه تعالي

 شـــــــــــماره :       (8قرارگاه مقدّم نزاجا در جنوب )ر از :
51/28/8112 

 5/1/32 تاريخ :       8گان طرح عملياتي كربالگيرند به :

 

 1/1/32صادره در  8پيرو طرح عملياتي كربال

 

)اجرا( بيانگر ماحصل بحث ها و گفتگوهـايي   8بند الف )تدبير عمليات( از مادّه -2

است كه در جلسات مكرّر مسئولين عمليات ارتش ، سـپاه پاسـدران بـه عمـل     

 اطعانه اعالم گرديده است .آمده و به عنوان آخرين تصميم رسمي ق

عليهذا بيان اين حقايق به زبان تاكتيك نظامي كالسيك در قالـب مرحلـه اي     -1

بودن اناام مي گيرد كه به منظور اناام مقايسـه و بررسـي تحليلـي مطلـب و     

احتمااً بهره گيري مثبت قرارگاه هاي عمل كننده قـدس ، نصـر و فـت  بيـان     

رحله اي به پيوست ارسال مي گردد و قبل از به صورت م 8مانور عمليات كربال

 مطالعه و مقايسه و بررسي نكات زير را در نظر بگيريد .

شـامل        8الف ـ انتشار اين ضميمه هيچگونـه تغييـري را در مفـاد طـرح كـربال      

 نمي شود .

ب ـ  مطالعه دقيق مقايسه و بررسي اين ضميمه به مسئولين عمليات قرارگـاه   

 . ها توصيه مي گردد

 

 سرهنگ توپخانه صياد شيرازي   0ف ـ نزاجا

 

                                                           
 نزاجا = نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران - 1





 

 بسمه تعالي

 ـ اجرا :8

 (8الف ـ تدبير عمليات ) كالك عملياتي كربال

مانور : فرماندهي عمليات كربال در جنوب با قرارگـاه هـاي قـدس و فـت  و      (2)

نصر تك نموده دشـمن را در منطقـه عمـومي اهـواز ـ غـرب كـارون منهـدم          

ن و آفند خود را به منظور تأمين خطوط مـرزي تـا   خرمشهر و خط مرز را تأمي

رسيدن به ساحل شرقي اروندرود ادامه داده سپس در منطقه پدافند مي نمايد 

 مرحله به شرح زير اجرا مي گردد . 8اين عمليات در       

ـ همزمان با تك قرارگاه قدس در شمال و تـأمين خاكريزهـاي مقـدّم      2مرحله

مناسب براي ادامه عمليات ، قرارگـاه هـاي    دشمن به منظور ايااد سرپل

فت  و نصر در مركز و جنوب منطقه عمليات با عبور از رودخانه كارون به 

 سمت باختر تك نموده و خط سرپل را در غرب كارون تأمين مي نمايند .

ـ پس از تأمين سرپل قرارگاه هاي فت  و نصر آفند خود را بـه ترتيـب     1مرحله

نطقه محوّله و تأمين و آزادسازي خرمشهر و شلمچه براي تأمين مرز در م

ادامه مي دهند . قرارگاه قدس بنا به دستور به منظور تأمين خط عمومي 

جفيرـ حميد تك خود را ادامه داده ونيروهاي دشمن را در منطقه منهدم  

 مي سازد.

ـ پس از تأمين خط مرز و آزادسازي خرمشهر قرارگاه هاي فت  و نصر   8مرحله

خود را به سمت باختر براي تأمين ساحل شرقي ارونـد و پـل تنومـه    تك 

ادامه داده و قرارگاه قدس به منظور تأمين پل نشوه بنا به دستور تك مي 

 نمايد .

ـ با تأمين ساحل شرقي اروند يگان هاي تابعه قرارگاه كربال در منطقه  3مرحله 

پاه پاسـداران  زرهي مستقل سـ  81پدافند مي نمايد . در اين عمليات تيپ

انقالب اسالمي احتياط قرارگاه كربال در جنوب را با تقدّم به كار رفتن در 

 منطقه قرارگاه فت  تشكيل مي دهند .



 

 سرهنگ صياد شيرازي  ف نزاجا 
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 تشكّر و قدرداني

شهيد سپهبد علي صياد شـيرازي در آخـرين شـغل خـود در سـمت جانشـين       

رياست ستاد كل نيروهاي مسلّ  عالوه بر اناام وظايف و اجـراي دقيـق مسـئوليت    

يش ، در عرصه ثبت و ضبط تاريخ جنگ تحميلي و فرهنگ دفاا مقدّس خطير خو

و انتقال تاربيات به نسل جوان تالش گسترده اي به عمل مي آوردند . وي ابتدا با 

ايـن حركـت ارزنـده را شـروا      )ا(آموزش به دانشاويان دانشگاه افسري امام علـي 

عـوت از تعـدادي از   )زمان شهادت( با د 2853تا 2853نمودند و در بين سال هاي 

فرماندهان و همرزمان با تاربه و با تصويب مقام معظّم فرمانـدهي كـل قـوا هيـأت     

معارف جنگ را پي ريزي كردند ، سپس ضمن ارايه آموزش عمليـات هـاي مهـم و    

موفّق ، در هر سال دانشاويان سال چهارم دانشكده افسري را به منـاطق عمليـاتي   

اساتيد ، آموزش به آنان را تحت عنوان فعاليـت هـاي   اعزام و به همراه فرماندهان و 

ميداني اجرا كه بسيار سودمند بود . همزمان برداشت هايي از خـاطرات فرمانـدهان   

در صحنه هاي مناطق عملياتي نيز ضبط و برداشت شد و به تدريج بـا جمـم آوري   

ر مدارك عملياتي و برداشت ميداني آرشيو هيأت معارف جنـگ كامـل تـر و پربـارت    

 گرديد .
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روز و يا هـر   25شهيد بزرگوار براي رسيدن به اين هدف و رسالت فرهنگي هر 

ماه يك بار جلساتي با شركت فرماندهان و مسئولين قرارگـاه هـاي عمـده شـركت     

كننده در عمليات ، در هيأت معارف جنگ تشكيل و رهنمودهاي ازم را ارايه مـي  

ين كتـاب عمليـات هـاي ثـامن     بحـث تـدو   2853و  2855نمودند و در سال هاي 

طريق القدس ، فت  المبين ، بيت المقدس و ساير عمليات هاي مهـم     )ا( ،اائمه

 را مد نظر قرار دادند . 

پس از شهادت شهيد سپهبد علـي صـياد شـيرازي و در ادامـه راه ايـن شـهيد       

واامقام به فرمان مقام معظّم رهبري سرپرستي هيأت معارف جنگ به امير سرتيپ 

ستاد   ناصر آراسته محوّل گرديد و از آن به بعـد كـالس هـاي آموزشـي دانشـگاه      

افسري و فعاليت هايي ميداني و تنظيم و تكميل آثار جمم آوري شده با كوشـش و  

همّت سرتيپ سيّد حسام هاشمي معاون هماهنگ كننده هيأت معارف جنـگ و بـا   

و جلسات ماهيانه نيز اغلب  نظارت مستمر و پي گير امير سرتيپ آراسته ادامه يافت

 به صورت قرارگاهي تشكيل شد .

حمزه و قرارگاه نصر 12امير سرتيپ حسين حسني سعدي ) فرمانده وقت لشكر

( كه مسئوليت خطير معاونت هماهنگ كننده در ستاد كل نيروهـاي مسـلّ  را بـه    

به عهده داشتند نيز به طور مستمر از شروا فعاليت هيأت معارف جنگ در جلسات 

ويژه جلسات قرارگاه نصر شركت نموده و ضمن ارايه رهنمودهايي بسيار با ارزش در 

مورد آموزش و تدوين كتب تاريخ جنگ تحميلي ادامه راه سپهبد شهيد علي صياد 

 شيرازي را مورد تأكيد قرار مي دادند .

 در ارتباط با عمليات بيت المقدس قرارگاه نصر ابتدا كتابي حاوي كليه اقدامات

قرارگاه نصر و مدارك عملياتي و جداول حـواد  و نتـايج عمليـات تهيـه و منتشـر      

گرديد كه كتاب مذكور يك كتاب مرجم و در هيأت معارف جنگ و مراكز آمـوزش  

عالي موجود است . به دنبال تهيه كتاب فوق و به منظور بهره برداري افسـران دوره  

در پيش رو داريد تهيه گرديد كه  هاي عالي و دانشكده فرماندهي و ستاد كتابي كه

 111براي كاستن از حام كتاب از آوردن رونوشت دستورات و طرح ها كه بيش از 
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صفحه مي باشد خودداري گرديده است . امّا در هر حـال سـعي شـده اسـت بيـان      

عمليات به   گونه اي باشد كه بدون داشتن رونوشت مدارك براي خوانندگان قابـل  

 ميد است اين كتاب سودمند واقم شود .استفاده باشد كه ا

ضمن آرزوي علوّ درجات براي روح پرفتوح شهيد واامقام شهيد سـپهبد علـي   

صياد شيرازي ازم مي دانم از امير سرتيپ ناصـر آراسـته ، اميـر سـرتيپ حسـين      

داود مشـيري ،   1حسني سعدي ، امير سرتيپ سيّد حسام هاشمي ، اميـر سـرتيپ  

صادقي گويا و همة دست اندركاران هيأت معارف جنگ كـه  نااتعلي  1امير سرتيپ

در تهيه اين اثر كمك و همكاري نمـوده انـد تشـكّر و قـدرداني بـه عمـل آيـد . از        

 خداوند متعال خواستاريم به همه پاداش نيك عطا فرمايد .

 سعيد پورداراب  1گردآورنده و نويسنده    سرتيپ 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيشگفتار

مي به زعامت بزرگمرد جهان اسالم و احياگر اسالم نـاب  انقالب شكوهمند اسال

 تحقّق يافت . 55در اين سرزمين امام زمان در سال  )ص(محمّدي

اين انقالب سلطه و آقايي آمريكا در ايران را شكست و منافم نامشـروعش را در  

 ايران اسالمي ريشه كن و در منطقه تهديد كرد . اين انقالب ، ايران را از مساعدت و

پشتيباني رژيم غاصب اسراييل به بزرگترين دشمن اسراييل مبدّل ساخت . انقـالب  

اسالمي ايران غير از خصلت ضد استبدادي و ضد استعماري و ضد اسـتثماري يـك   

تفكّر جديد را مطرح نمود و يك نگرش جديد به هستي را مطرح كرد و يك مشـي  

يـه نمـود و در نهايـت يـك     جديد سياسي را در تبيين استقالل از شرق و غـرب ارا 

 الگوي جديدي از نظام حكومتي بر مبناي دين پي ريزي كرد .

اين تغييرات نه تنها در جهت اميال غرب و آمريكا نبود بلكه خـواب هـايي كـه    

آنها براي يكصد سال آينده ايران ديده بودند بر هم زد و نقش بر آب كـرد و دسـت   

از اينااست كه تحريكات داخلي و خارجي  هاي آنها را از اين سرزمين كوتاه نمود و

و توطئه ها و دسيسه چيني هاي گسترده اي بر عليه ايران اسالمي شروا شد و بـا  

حمايت كشورهاي منطقه خليج فارس و چراغ سبز آمريكا به عراق جنگ خونبـار و  
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ويرانگري به ما تحميل گرديد امّا به ياري خداي بزرگ و رهبري پيامبرگونه حضرت 

    روحيّـة  و گذشـتگي  خـود  از و ايثـار  و پايـداري  و مقاومت و تعالي…رضوان ا امام

 و طرّاحـان  فـداكاري  و شااعت و ما قهرمان مسلّ  نيروهاي و مردم طلبي شهادت

 سـپهبد  بزرگـوار  شـهيد  آنـان  سرآمد كه نبرد هاي صحنه كننده هدايت فرماندهان

ري شكسـت خـورد و   ديگـ  از پـس  يكـي  دشمن هاي نقشه بود شيرازي صياد علي

دشمن با همه پشتيباني هايي كه از استكبار جهاني و حاميانش دريافـت نمـود بـه    

 اهداف شوم خود نرسيد .

ارتش جمهوري اسالمي ايران با اتّكاء به اهلل و پشتيباني مردم شـهيدپرورمان و  

با مقاومت دليرانة خود در شروا جنگ تحميلي در تمامي محورها پيشروي دشمن 

قّف و با اجراي تك هاي محدود و نيمه گسترده بـا كمـك سـپاه پاسـداران و     را متو

بسيج مردمي و جهاد سازندگي به منظور انهدام نيروهاي دشمن و آزادسازي بخش 

عمليـات    31و 52اشغالي ميهن اسالميمان از چنگال دژخيمـان صـدامي در سـال    

س و فت  خرمشهر در هاي متعدّدي را طرح ريزي و اجرا نمود و عمليات بيت المقد

سـال دفـاا مقـدّس و     3يكي از درخشان ترين و بارزترين پيـروزي هـاي    32سال 

سرآمد آنان محسوب مي گردد و اين اثر حاصل نگارش خونيني اسـت كـه توسـط    

شهيدان واا مقام عمليات بيت المقدس بر صفحه هستي تحريـر يافتـه ، آنـان كـه     

به اهتـزار درآورده انـد و عـزّت و شـرف     پرچم كربالي حسيني را در هميشه تاريخ 

خويش را در جوار قرب الهي جاودانه ساختند و اين نوشتار اثري از جانبازاني اسـت  

كه ابوالفضل گونه در اطاعت از موايشان اعضاء و جوارح و هستي خويش را تقـديم  

 معبود نمودند تا دين حق را نگهبان و حريم وايت را پاس دارند و همين طور سند

استقامت آزادگاني است كه خاطره اسراي كـربال را بـازگو كردنـد و راويـان ظلـم و      

جنايت دشمنان دين و مظلوميت و صالبت دين باورانند و بااخره اين كتـاب آينـه   

 3نمايانگر شااعت ، ايثار ، اخالص ، علم، عبادت و جهاد داور مرداني است كه در 

ك با مـو و مـحاسـن سپيـد خود را در آن سال دفاا مقدّس حماسه آفريدنـد و اين
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مي نگرند و به جوانـان مـي نماياننـد تـا درس شـهادت طلبـي ، ايثـار، آزادگـي و         

 استقامت در راه اسالم و ميهن اسالمي را فراگيرند و به خاطر بسپارند .

هيأت معارف جنگ شهيد سپهبد علي صياد شيرازي با بهره گيري از تاربيـات  

ورمـردان كـه در تمـامي دوران جنـگ در سـمت هـاي مختلـف        تعدادي از اين دا

فرماندهي در ميادين خون و حماسه ، عشق و جهاد پاكباخته بـه جانفشـاني در راه   

دين و قرآن و سرزمين اسالمي پرداخته اند و با استفاده از اسناد و مدارك موجود و 

فاا مقدّس بـه  سال د 3با هدف انتقال تاربيات و دستاوردهاي جبهه هاي نبرد در 

نسل جوان ضمن ارايه آموزش هاي مختلف به دانشـاويان دانشـگاه افسـري امـام     

و اجراي فعاليت هاي ميداني در مناطق عملياتي  اين اثـر بـه يـاد مانـدني      )ا(علي

تاريخي ، علمي ، آموزشي ، را تهيه نموده و در تهيه اين اثـر از كليـه فرمانـدهان و    

ژه امير سرتيپ حسين حسني سعدي فرمانده شااا حمزه ، به وي12مسئولين لشكر

حمزه و قرارگاه عمليـاتي نصـر كـه مـا را يـاري       12، متعهّد ، باتاربه و ايق لشكر

 نموده اند تشكّر     مي نماييم .

اين كتاب به ارواح طيّبه شهداي عمليات بيت المقدس و به روان پاك حضـرت  

وهاي مسـل  شـهيد سـپهبد علـي صـياد      و به روان تابناك اميرالشهداء نير )ره(امام

شيرازي فرمانده وقت قرارگاه كربال و باني تشكيل هيأت معارف جنگ و به محضـر  

 . گردد مي تقديم اي خامنه العظمي …فرماندهي معظّم كلّ قوا حضرت آيت ا

 

 «شهيد سپهبد علي صياد شيرازي»  سرپرست هيأت معـارف جنگ               

د ناصر آراستهسرتيپ ستا          
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 مـقدّمــه 

اختالفات دو كشور ايران و عراق ريشه اي عميـق در تـاريخ گذشـته دارد و در    

واقم بايد اختالفات بين ايران و عثماني از زمان جنگ چالدران به بعد را سنگ بنا و 

ايه شرقي ميراثي به شمار آورد كه روابط دولت بعدي حاكم بر بين النّهرين با همس

خود را شكل داده و هدايت كرده است . اين اختالفات باعث شده است كه طي يك 

قرارداد رفم اختالف مرزي بين ايران و عثماني و ايران و عـراق   23ساله  311دورة 

الازاير مي باشد و با انعقاد اين قـرارداد   2255منعقد گردد كه آخرين آنها قرارداد 

مه منازعات و اختالفات خاتمه داده شده است ليكن در به نظر   مي رسيد كه به ه

 . 2عمل چنين نشد

نكته قابل توجّه در زمينه بررسي اختالفات نقش مداخلـه جويانـه و تحريكـات    

قدرت هاي خارجي در دامن زدن به اين اختالفـات اسـت كـه بـا پيـروزي انقـالب       

ار قـدرت  و بـه هـم خـوردن سـاخت     )ره(شكوهمند اسالمي به رهبري حضرت امـام 

امنيتّي در منطقه و به خطر افتادن منافم نامشروا آمريكا در ايران و خلـيج فـارس   

عمالً اين تحريكات و توطئه ها ابعاد گسترده اي يافت و كشورهاي عربي منطقـه و  

                                                           
تاريخ سياسي جنگ تحميلي نوشته دكتر علي اكبر واليتي ص  - 1

 2و1
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در رأس آنها عراق كه تحت تأثير تبليغات منفي استكبار جهاني قرار گرفته بودنـد .  

ف جمهوري اسالمي ايران ، ايـران اسـالمي را سرچشـمه    بدون آگاهي واقعي از اهدا

تهديد عليه خود دانسته و با حمايت همه جانبه آمريكا و كشورهاي مرتام منطقـه  

 زمينه براي تهاجم عراق به ايران فراهم گشت .

دولت عراق ماه ها پيش از آغاز هاوم گسترده نظامي نيّت تااوزكارانه خـود را  

ر عراق آغاز كرد و با اناام تحريكات در استان خوزستان و با خروج ايرانيان ساكن د

تشكيل سازمان ها و گروه هايي مانند جبهه تحريـر عربسـتان )خوزسـتان( و نفـو      

خرابكار به داخل كشور و انفاارات پياپي در شبكه نفت رساني و پل هاي ارتبـاطي  

ي ويژه براي و بمب گذاري در ميدان ها و مكان هاي عمومي و صدور كارت شناساي

عوامل خود در خوزستان و با تغيير نقشة جغرافيايي منطقه كه خوزستان را جزيـي  

از خاك خود قلمداد مي نمود و با تغيير نام شهرهاي ايـن اسـتان و صـدها توطئـه     

ديگر از جمله تحريكات گسترده در منطقه شمالغرب و ايااد درگيري هاي گستردة 

براندازي حكومت نوپاي اسالمي ايـران عمـالً    داخلي با هدف جداسازي خوزستان و

عمق    كينه توزي خود را نشان داد و همزمان با دريافت سخاوتمندانه كمك هاي 

مالي و تسليحاتي از بعضي كشـورهاي عـرب منطقـه و پشـتيباني آمريكـا و تعـداد       

 ديگري از كشورهاي غربي و شرقي خود را براي تهاجم گسترده آماده نمود .

نيروهاي عراقي در حوالي مرز گسترش و درگيري هاي پراكنده مرزي  به تدريج

ابعاد گسترده تري يافت و ايـن در   52آغاز و در نيمه اوّل سال 53در نيمه دوّم سال

شرايطي بود كه نيمي از توان ارتش جمهوري اسـالمي ايـران در منطقـه شـمالغرب     

نظر توان رزمي با توجّـه بـه   درگير نبرد با ضد انقالب و گروه هاي مختلف بوده و از 

حواد  انقالب و تسويه هاي مختلف و كاستن از خدمت سـربازي و عوامـل متعـدّد    

 ديگر عمالً قدرت دفاعي ما بسيار كاهش پيدا كرده بود .

به جز اقدامات فوق عراق قبل از شروا تااوز ناجوانمردانه خود بارهـا ادعاهـاي   

رگ ، تنب كوچك ، ابوموسـي بـه اعـراب و    مربوط به استرداد جزاير سه گانه تنب بز

حاكميّت كامل بر شط العرب و پس گرفتن زمين هاي به اصطالح متعلّق بـه عـراق   
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كه در كنترل ايران مي باشد را تكرار و خواستار اعمال حاكميّـت كامـل بـر تمـامي        

سرزمين هاي متعلّق به آن كشور و شط العرب گرديد و سراناام صـدام حسـين در   

خود در مالس ملّي عراق عهدنامه الازاير را ملغي  2852شهريور سال  13يسخنران

اعالم نمود . بدين سان و با توجّه به تحريكات و اقدامات تااوزكارانه در مرزها عمـالً  

بــه كشــور مــا اعــالن جنــگ داد و صــدام حســين جنگــي خانمانســوز و ويرانگــر و        

و بسيار طواني را به ميهن مـا تحميـل    تخريب كننده گسترده منابم مالي و انساني

كرد نبردي كه خسارات بسيار سنگين در پي داشت امّا عراق هرگز به اهـداف شـوم   

 . 2خود نرسيد

 آغاز تااوز و حمله سراسري عراق 

روزي جانسوز و فراموش نشـدني در تـاريخ مـيهن     52سي و يكم شهريور سال

نيروي هوايي خود تعداد زيادي از  اسالمي ماست روزي است كه ارتش عراق ابتدا با

پايگاه ها و مراكز حسّاس كشورمان را به طور غافلگيرانه مورد تهاجم و بمباران قرار 

داد و سپس تااوز ناجوانمردانه خود را در مرزها شروا به نحوي كه در صب  مورخّه 

عمالً در محورهاي مختلف در غـرب و بـه خصـوص در جنـوب لشـكرها و         2/5/52

هاي كامالً ماهّز شده نفو  خود را به داخل مرزهاي ميهن اسالمي گسترش و  سپاه

توسعه دادند با اين هدف و اميد كه ظرف دو تا سه روز خوزستان را تصرّف و زمينة 

 براندازي حكومت اسالمي را فراهم كنند .

نيروي هوايي قهرمان ارتش جمهوري اسالمي ايران در پاسخ به بمبـاران هـاي    

ه پايگاه ها و مراكز حسّاس توانسـت بـا حـدود يكصـد و چهـل فرونـد انـواا        عراق ب

هواپيماهاي مختلف در روز بعد از شروا جنگ به عمق خاك عـراق نفـو  و هـدف    

 . 1هاي نظامي خود را بمباران و عراق اوّلين ضربة خود را دريافت نمود

                                                           
 1همان . ص  - 1
 33و  36همان . ص  - 2
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شروا و عمالً نيروي دريايي شااا ما نبرد خود را در خليج فارس بر عليه عراق 

 عراق را از دسترسي به دريا محروم نمود .

و امّا نبرد اصلي در تمام محورها در زمين ادامه داشت و نيروهـاي خـودي كـه    

توان آنها در مناطق مرزي قابل مقايسه با دشمن نبـود بـا شـااعت و فـداكاري در     

هـداف  مقابل دشمن ايستادگي و مقاومت نمودند و دشمن را از رسيدن سـريم بـه ا  

و گـروه   283 2خود مأيوس كردنـد . در جبهـه فكّـه شـوش تنهـا دو گـروه رزمـي       

دستگاه تانك دشمن را منهـدم و   13شيراز توانستند در سه روز اوّل نبرد  85رزمي

. در جبهه خرمشهر يك گردان تفنگدار دريـايي از ارتـش    1دشمن را متوقّف نمايند

عزامي از تهـران و يـك گـردان از    جمهوري اسالمي و دانشاويان دانشكده افسري ا

زرهي و ژانـدارمري و شـهرباني خرمشـهر و نيروهـاي مردمـي و انقالبـي        21لشكر 

خرمشهر )سپاه پاسداران، كميته انقالب اسالمي و ارگان هاي انقالبي( كه از خانه و 

هستي خود دفاا مي كردند توانستند ضمن وارد كردن تلفات و ضايعات به دشـمن  

بر يورش دشمن مقاومت نمايند آن هم در شـرايطي كـه خرمشـهر و    روز در برا 85

آبادان از طريق زمين و هوا و دريا مرتّباً گلوله باران و بمباران مي شد و همه جا در 

زرهي با كمك مردم در منطقة  32حال سوختن بود . در جبهه غرب قهرمانان لشكر

د . دشمني كه آنچنان ميمك و صال  آباد و قصر شيرين درس خوبي به دشمن دادن

ماهّز شده بود كه مي خواست ظرف سه روز به اهداف خود برسد در اكثر محورهـا  

زبون و درمانده شد و اين در حالي بود كه عمده نيروهاي ارتش جمهوري اسـالمي  

 23هـوابرد ـ  قسـمتي از لشـكر      55ـ تيـپ   18ـ لشكر  33پياده ـ لشكر   13)لشكر

( در منطقه شمالغرب مشغول مبـارزه بـا ضـد    12 و 55زرهي و يگان هايي از لشكر

 . 8انقالب و عوامل استكبار جهاني بودند

                                                           
گاه به قرارگاه يك گردان از رسته هاي رزمي يك گروهان هر  - 1

يا بيشتر از ساير رسته هاي رزمي مأمور شود تشكيل گروه رزميي 

 مي دهد .
 21لشيكر 1مشاهدات عيني نويسندة كتاب در سمت جانشين تيي  - 2

 در چنانه دوسلك 6/7/61حمزه در 
 مدارك موجود در آرشيو هيأت معارف جنگ - 3
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نبرد ما با دشمن وارد مرحلـه تـازه اي شـده بـود نيروهـاي خـودي از منـاطق        

مختلف مرتّباً به جبهه ها اعزام و در مقابل دشمن صف آرايي كردند . به طور مثال 

فول شوش و گسترش در برابر لشكرهاي حمزه در منطقه دز 12حضور لشكر ايثارگر

تيپ مختلف ديگر دشمن را در رسيدن به هدف خـود   3زرهي و يك مكانيزه و  21

كه فت  شوش و دزفول و انديمشك و قطم راه هاي مواصالتي استان خوزستان بود 

در پيشروي به طرف پـاي   2/5/52با شكست مواجه نمود و تالش دشمن در تاريخ 

وش به نتياه اي نرسيد و در محور شوش دشمن هنگام عبور پل كرخه و منطقه ش

 . 2از رودخانه كرخه متحمّل تلفات و ضايعات سنگين گرديد

در جبهه آبادان و خرمشهر نيروهاي موجود با دشمن پيكـاري نـابرابر را ادامـه    

دادند و حماسه مقاومت در كوي  والفقاري در كنار رودخانه بهمن شير كه دشـمن  

به جزيره آبادان مأيوس و شكست خورده نمود توسط تكـاوران دريـايي و   را از نفو  

پيروز خراسان و شهرباني و ژاندارمري و نيروهاي مردمـي و سـپاه    55گردان لشكر 

 پاسداران در طول جنگ تحميلي هرگز فراموش نخواهد شد .

با طواني شدن جنگ دشـمن تحرّكـات جديـدي آغـاز نمـود و در محورهـاي       

خود را افزايش داد از جمله در منطقه شوش دزفول كه با مقاومـت   مختلف حمالت

و وارد شـدن تلفـات و    52آبان سـال  2حمزه در پاي پل كرخه در  12دليرانه لشكر

ضايعات سنگين به دشمن در حمالت پيـاپي در آن روز ارتـش عـراق را تـا شـروا      

طقه را تثبيـت  عمليات بزرگ فت  المبين زمين گير و پيشروي آنان را متوقّف و من

زرهي و نيروهـاي   23زرهي و لشكر  21نمود و همچنين در جبهه سوسنگرد لشكر 

مردمي دشمن را از دستيابي به سوسـنگرد محـروم كردنـد و محاصـره سوسـنگرد      

 شكسته شد و دشمن قادر به پيشروي به طرف اهواز نگرديد .

عه طلبـي و  جنگ تحميلي و تااوز ددمنشانه و ناجوانمردانه عراق نتياـه توسـ  

خوي تااوزگري و سيطره جويانه حكومت بعث عراق بود تا جايي كه صدام حسـين  

                                                           
 جاوزتا تثبيت انتشار هيأت معارف جنگكتاب از ت - 1



 / عمليات بيت المقدس قرارگاه نصر 32

گستاخانه اعـالم كـرد حقـوق مـا      22/3/52در كنفرانس مطبوعاتي خود در مورخّه 

روشن است زمين هاي ما روشن است ، حاكميّت ما بر سرزمين هـاي عربـي غصـب    

بگويـد مرزهـايش كااسـت و     شده روشن است اكنون ازم است كه )امام( خمينـي 

. بيان اين سـخنان بيـانگر روح جـاه طلبـي و سـلطه       2نقشه ايران در كاا قرار دارد

 جويي و زورگويي مي باشد .

و  )ره(ارتش جمهوري اسالمي ايران با رهبري قاطعانه و پيامبرگونه حضرت امام

م و ميهن عزيز با برخورداري از روحيّه صبر و مقاومت و توكّل به خدا و عشق به اسال

بـا حمايـت همـه جانبـه      52و تقديم صدها شهيد در جبهه هاي مختلـف در سـال   

نيروهاي مردمي و سپاه پاسداران پيشروي دشمن را متوقّف و دشمن را زمين گير و 

وضعيّت جبهه ها را تثبيت و به لطف خداوند با اجراي ده ها عمليات محدود دشمن 

و فرسوده و زمينه را براي تهـاجم گسـترده بـه    را در تمامي جبهه هاي نبرد خسته 

با كمك سپاه پاسداران با اجـراي عمليـات ثـامن     31دشمن فراهم ساخت و در سال

حصر آبادان شكسته و تلفات سنگيني به دشمن وارد گرديد و در پـي بـه    )ا(اائمه

شهادت رسيدن سرداران رشيد اسالم شهيد سرلشـكر فالحـي ريـيس سـتاد ارتـش      

مي ، شهيد سرلشكر ناماو وزير دفاا ، شهيد سرلشكر فكوري فرمانده جمهوري اسال

نيروي هوايي و بـرادران شـهيد جهـان آرا و كالهـدوز فرمانـده و قـائم مقـام سـپاه         

پاسداران در سانحة هوايي شهيد بزرگـوار سـپهبد علـي صـياد شـيرازي بـه عنـوان        

در بسيج عمومي  ره()فرماندهي نيروي زميني انتصاب و با اجراي فرمان حضرت امام

و حضور گسترده نيروهاي مردمي تحوّل اساسي در جبهه ها پديدار و عمليات موفّق 

طريق القدس كه به آزادسازي بستان انااميد اجـرا و سـپس عمليـات بـزرگ فـت       

آغاز و دو لشكر سنگين دشمن متالشـي و منطقـه    32المبين در اوّل فروردين سال 

 ن پاك شد .شوش ، دزفول از لو  وجود دشم

                                                           
تحليلي بر جنگ تحميلي رژيي  عيراع علييه جمهيوري اسيالمي  - 1

ايران از انتشارات دفتير حقيوقي وزارت اميور خارجيه جمهيوري 

 132، صفحة  1331اسالمي ايران ، بهمن 
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با اجراي عمليات هـاي يـاد شـده بـاور بـه پيـروزي در آحـاد نيروهـا و مـردم          

شهيدپرور و قهرمان پرور ما تقويت و عمليات بيت المقـدس بـه منظـور آزادسـازي     

خرمشهر و سرزمين هاي تصرّف شده توسط دشمن در استان خوزستان طرحريـزي  

بامـداد روز   1181المبـين در  و در زمان كوتاهي پس از اجراي عمليات بزرگ فـت   

شـبانه روز   15با رمز يا علي ابن ابيطالب آغـاز و پـس از    32ارديبهشت ماه سال 21

نبرد مداوم با دشمن نتايج درخشاني حاصل شد به نحوي كه حماسه بيت المقـدس  

سال دفاا مقدّس بـراي هميشـه خواهـد     3همچون خورشيدي درخشان در كارنامه 

 درخشيد .

  اين عمليات بزرگ را با سه قرارگاه قدس ، فت  و نصر اجرا نمود .قرارگاه كربال

سـپاه پاسـداران و    5حمـزه و لشـكر   12قرارگاه نصر با تركيـب و ادغـام لشـكر   

زرهي دزفول در مراحل پاياني( نقش تعيـين   1هوابرد و تيپ 55نوهد )تيپ 18تيپ

سـازي  كننده و سرنوشت سـازي را در شكسـت دشـمن و پيـروزي عمليـات و آزاد     

خرمشهر داشته است . اين كتاب با استناد به مدارك موجود در هيأت معارف جنگ 

تهيه و تدوين گرديده است ليكن به دليل عدم دسترسي بـه منـابم و مأخـذ سـپاه     

پاسداران و        جهاد سازندگي و بسيج و رزمندگان مردمي كه در رسيدن به اين 

د نتوانسـتيم آن طـور كـه بايـد و شـايد      پيروزي عظيم نقش بسيار مؤثّري داشته ان

بازگو كنندة ايثارگري ها و از خودگذشتگي آنان باشيم . اميد است كه ايـن كتـاب   

 مفيد واقم شود .

 ستـاد  سعيـد پـورداراب  1سـرتيپ
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 مشخّصات منطقه عملياتي قرارگاه نصر در عمليات بيت المقدس  

منطقه اي كه براي گسترش اوّليه قرارگاه نصر در نظر گرفته شد از دارخوين تا 

پيچ سلمانيه و متّصل به رودخانه كارون و در عمق تـا منطقـه شـادگان بـود . ايـن      

به  32ن هيچ گونه عارضه اي بود و در سال منطقه داراي زميني كامالً مسطّ  و بدو

دليل بارندگي هاي شديد بهـاره اغلـب ، زمـين هـا حالـت آب گرفتگـي و بـاتالقي        

داشتند و لذا گسترش و جابه جايي يگان ها با دشواري عديده اي همـراه بـود و در   

غرب كارون هم كه محل گسترش و فعاليت دشمن بود بعضـي منـاطق حالـت آب    

در بعضي محل ها به خصوص حوالي جادّه خرمشهر ـ اهواز كه از   گرفتگي داشت و

خاك آن براي احدا  خاكريز بر روي جادّه خرمشهرـ اهـواز اسـتفاده كـرده بودنـد     

حالت باتالقي داشته و عكس هاي هوايي هم اين وضعيّت را مشخّ  نمي نمود . به 

به شـرح  يـل و    طور كلّي شرايط و مشخّصات محدوده منطقه عمليات قرارگاه نصر

 به طور خالصه بيان مي شود .

 

 الف ـ آب و هوا 

آب و هواي منطقه به طور كلّي گرمسيري بوده و داراي شـرايط منـاطق حـارّه       

مي باشد اين منطقه داراي تابستان هاي بسيار گرم و طواني و زمستان هاي كوتاه 
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ك و از ارديبهشت مـاه  و نسبتاً معتدل مي باشد . آب و هواي اين منطقه اصواً خش

تا آبان ماه به ندرت بارندگي رخ مي دهد . در فصل تابسـتان روزهـا بسـيار گـرم و         

 طاقت فرسا بوده امّا شب ها هوا معتدل و خنك و براي عمليات مناسب است .

 

  ب ـ زمين

جنس زمين كامالً رُسي بوده و قابليّـت جـذب آب در قسـمت هـايي از زمـين      

يل يافته و در نتياه در اثر بارنـدگي و بـاا آمـدن آب رودخانـه     منطقه به صفر تقل

كارون       آب گرفتگي در منطقه ايااد و باعث كندي يا متوقّف شدن حركات مي 

 گردد .

زمين غرب كارون و شرق كارون در محدوده عمليات قرارگاه نصر كامالً مسطّ  

ن دشـمن در شـمال   و هيچ گونه عارضه طبيعي وجود نداشت ليكن در غرب كـارو 

خرمشهر و در شمال شـلمچه و در منطقـه گرمدشـت و در حاشـيه شـرقي جـادّة       

خرمشهرـ اهواز خاكريزهاي بلنـد و پيوسـته اي احـدا  و در كـل منطقـه مواضـم       

دشمن به خصوص براي تانك ها ديـده مـي شـد و همـين امـر وضـم زمـين را تـا         

اكريزها پس از تصرّف بـه نفـم   حدودي تغيير داده بود ؛ البتّه وجود اين مواضم و خ

نيروهاي خودي بود و يگان ها قادر مي شدند در پناه آن قرار گرفته و پاتـك هـاي   

 دشمن را دفم كنند .

دشمن در منطقه گرمدشت سه خط پدافنـدي شـرقي ـ غربـي از حـد جـاّده        

آسفالته خرمشهرـ اهواز تا مرز مشترك ايااد كرده بود و بـه علّـت خـاك بـرداري     

ين خطوط عمالً كانالي در جلوي آن ايااد شـده بـود كـه عبـور وسـايل و      حاشيه ا

وسايط سنگين را غير ممكن مي نمود ، مضافاً دشمن در منطقه شلمچه به موازات 

خط مرزي از اروندرود به سمت شمال كانالي احـدا  نمـوده بـود كـه داراي آب و     

 عبور از آن نياز به امكانات ويژه داشت .

مده قرارگاه نصر اين بود كه نيروهاي دشمن مستقر در سـه  يكي از مشكالت ع

رده پدافندي در شمال خرمشهر تهديد عمـده اي محسـوب و همچنـين نيروهـاي     
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دشمن مستقر در منطقه گرمدشت و شلمچه و شمال آن كه عمـدتاً زرهـي بودنـد    

خطر     عمده اي محسوب مي شدند در حالي كه قرارگاه فت  كه در جناح راسـت  

اه نصر عمل مي كرد جناح راستش كامالً آب گرفته و نيـروي دشـمن وجـود    قرارگ

نداشت و جناح چپ آن قرارگاه ، قرارگاه نصر عمل مي نمـود و لذا موقعيّت قرارگاه 

نصر قابل مقايسه با ساير قرارگاه ها نبود و تمركز دشمن در مقابل قرارگاه نصـر بـه   

ديگر منطقه ديده نمي شد و  خصوص در منطقه خرمشهر و شلمچه در هيچ كااي

لذا اجراي مأموريت قرارگاه نصر بسيار مشكل به نظر مي رسيد و پيشروي در زمين 

باز و بدون هيچ گونه عارضه علي الخصوص از جادّه آسفالته خرمشهر ـ اهواز تا مرز  

مشترك و ادامه آن قرارگاه نصر را در مقابل نيروهـاي زرهـي دشـمن از دو جنـاح     

 ي نمود .آسيب پذير م

 

 پ ـ محورهاي مواصالتي منطقه شامل 

جادّه آبادان ، دارخوين اهواز كه بخشي از آن در منطقـه گسـترش قرارگـاه     .2

 نصر قرار داشت .

جاّده دارخـوين شـادگان كـه محـور مواصـالتي و تـداركاتي قرارگـاه نصـر          .1

 محسوب مي شد .

ر حاشيه آن جادّه خرمشهر ـ اهواز كه در غرب كارون در حد قرارگاه نصر د  .8

 خاكريزي احدا  و به صورت يك دژ دفاعي دشمن سازماندهي شده بود .

جادّه خرمشهر ـ شلمچه به طرف تنومه كه اين جـادّه نيـز توسـط دشـمن       .3

همانند جادّه خرمشهر ـ اهواز به صورت دژي پيوسته از محل پل نو تا شـلمچه   

 احدا  و نيروهاي دشمن در پشت آن قرار داشتند .

دشت به طرف مرز مشترك كه در حاشيه خاكريز احداثي دشمن جادّه گرم .5

 از جادّه آسفالته خرمشهر اهواز تا مرز مشترك ادامه داشت .

اضافه بر جادّه هاي شناخته شده فوق دشمن جادّه هاي فرعي مختلفـي در   .3

مناطق مقابل قرارگاه نصر احدا  نموده بود از جمله جادّه شن ريـزي شـده از   
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ب و همچنين از مشارا به طرف غرب تـا جـادّه آسـفالته را       خرائب به طرف غر

 مي توان بيان نمود .

 

 ت ـ روييدني هاي منطقه عبارت بودند از :

اشاار اطراف كـارون كـه عمومـًا از نـوا گـز و سـاير درختـان پايـه كوتـاه           .2

گرمسيري كه تا حدود يك كيلومتر در بعضي از منـاطق توسـعه يافتـه بـود و     

 ي اختفاء نيروهاي عمل كننده بود .محل مناسبي برا

باغات و درختان منطقـه دارخـوين و نخلسـتان هـاي اطـراف شـادگان بـه         .1

 خصوص در منطقه دارخوين براي اختفاء تعدادي از نيروها كمك موثّري بود .

خارهاي بياباني و بوته هايي كوتاه كه در كليه مناطق وجود داشت تـأثيري   .8

 اشتند .بر راه هاي كار خودي و دشمن ند

 

   ـ رودخانه ها 

اين رودخانه كه از ارتفاعات ياسوج و زردكـوه بختيـاري سرچشـمه     : كارون .2

گرفته و از اهواز عبور نموده و تا دارخوين ادامه و به سمت خرمشهر هدايت مي 

شود مانم عمده اي محسوب و عبـور از آن از اهميّـت بـاايي برخـوردار بـود .      

متـر مـي رسـيد عمـق      111قه قرارگاه نصـر تـا  عرض رودخانه متغير و در منط

متر تغيير مي كرد و سرعت آب كنـد و آرام   23تا  3رودخانه نيز متغيّر و بين 

ديده مي شد ليكن در مواقم بارندگي سريم تر و حالت سيالبي بـه وجـود مـي    

آمد و با توجّه به اينكه از دارخوين تا سلمانيه هـيچ گونـه پـل ثـابتي بـر روي      

نداشت براي عبور يگان ها به خصوص وسـايل و وسـايط سـنگين     كارون وجود 

نياز به پل پي ام پي و ساير تاهيزات عبوري بود كه براي قرارگاه نصـر دو پـل   

پي ام پي در نظر گرفته شد كه در مسـعوديه و پـيچ سـلمانيه احـدا  و دايـر      

 گرديد و به جز رودخانه مذكور رودخانه ديگري در مسير پيشـروي نيروهـا تـا   

 شلمچه وجود نداشت .
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اين رودخانه از تقاطم دجله و فرات در شهرستان القرنه تشكيل و  : اروندرود .1

وارد خليج فارس مي شـود  طــول آن از جنــوب شلمچـه از نـهــرخيّن تــا   

كيلومتر مي باشد كه ايران و عراق در اين قسمت هم مـرز   3/35نــهر ام النگر 

متر متغيّر اسـت و از ايـن رودخانـه         2111ا ت 311هستند عرض اروندرود بين 

نهر عراي  در غرب خرمشهر منشعب مي شود كه پل نـو بـر روي آن احـدا     

 متر مي رسد . 5/12تا  22شده است . عمق اين رودخانه در جذر و مد از 

 

 موانم موجود در منطقه : ـ ج

قـرار  رودخانه كارون مانم عمده اي محسوب كه در مسير پيشـروي نيروهـا    .2

دارد و احدا  پل در منطقه سلمانيه به دليـل نزديكـي بـا دشـمن مسـتقر در      

 شمال خرمشهر بسيار مشكل و در تيررس دشمن قرار داشت . 

دشمن در منطقه استقرار خود كانال هاي متعدّدي كه براي پيشروي يگـان   .1

 ها مانم محسوب مي شد احدا  كرده بود .

فوگـاز در جلـوي خطـوط دفـاعي      موانم مين ، سيم خاردار و بشـكه هـاي   .8

دشمن مانم عمده اي محسوب و به خصوص در منطقه شلمچه عمق اين موانم 

 متر و عبور از آن غير ممكن به نظر مي رسيد . 511متااوز از 

دژهاي احـداثي دشـمن در شـمال خرمشـهر و در منطقـه گرمدشـت و در        .3

ي جادّه خرمشهر حاشيه غربي جادّه خرمشهر ـ اهواز و در منطقه شلمچه بر رو 

ـ شلمچه و در ساحل دور نهر خيّن و همچنين دژ بسيار مسـتحكم دشـمن از   

شلمچه تا پاسگاه زيد تا كوشك و طالئيه بـر روي نـوار مـرزي بـراي پيشـروي      

 نيروهاي خودي مانم محسوب و تصرّف و عبور از آنها بسيار مشكل بود .
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زيرين از حساسيت و اهميّـت   در ماموا منطقه عمليات قرارگاه نصر به دايلـ   چ

 بيشتري برخوردار بود .

در تيررس بودن پل هاي احداثي براي قرارگاه نصر از ناحيه دژهاي شـمالي   .2

 خرمشهر و خاكريز عصايي دشمن در جنوب پيچ سلمانيه .

نزديك بودن منطقه عمل قرارگـاه نصـر بـا يگـان هـاي دشـمن در شـمال         .1

 .خرمشهر كه استعداد باايي هم داشتند 

نياز به ايااد يك خط پدافندي و احدا  خاكريز از رودخانه كـارون از پـيچ    .8

سلمانيه تا جادّه خرمشهرـ اهواز و حفظ جناح چـپ قرارگـاه كـربال در مرحلـه     

يكم عمليات كه از اهميّت خاصي برخوردار بود و به علّت در تيـررس بـودن از   

بـه نظـر مـي     دژهاي دشمن در شمال خرمشهر اجراي اين امر بسـيار مشـكل  

 رسيد . 

موانم در منطقه قرارگـاه نصـر بـه خصـوص در منطقـه شـمال خرمشـهر و         .3

 شلمچه بسيار گسترده و قابل مقايسه با ساير مناطق نبود . 

يگان هاي قرارگاه نصر از دو جناح غربي و جنوبي تا پايان مراحـل عمليـات    .5

 ند .همواره در تهديد بوده و مواجه با پاتك هاي سنگين دشمن مي شد

اهميّت حفظ خرمشهر و شلمچه و بصره براي دشمن موجب گرديده بود كه  .3

دشمن بيشتـرين تــوان خــود را در شـمال خرمشـهر و منطقـه گرمدشـت و       

شلمچه تا پل نو به كار گرفته و عمـده نيروهـاي زرهـي دشـمن بـراي انهـدام       

دليـل   نيروهاي    حمله كننده در اين منطقه استقرار يافته بودند . بـه همـين  

را در اين  2نيروهاي دشمن براي رخنه در صفوف قرارگاه نصر بيشترين پاتك ها

منطقه سازماندهي و اجرا مي نمودند و در نتياه موقعيّت قرارگاه نصر متمـايز  

                                                           
پاتك = يك عمل آفندي است كه با تمام يا بخشيي از نييروي  - 1

ي تك ور و به منظيور تيرمي  لجمين در پدافند كننده عليه نيرو

 پدافند و انهدام نيروهاي تك ور انجام مي گردد .
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از منطقه قرارگاه فت  و قدس بود و قرارگاه نصر به مراتب با مشكالت بيشـتري  

 مواجه بود .

 

 ابل قرارگاه عملياتي نصر در عمليات بيت المقدسترش نيروهاي عراقي در مقگس

عراق در ابتداي جنگ تحميلي و تهاجم عراق به مرزهـاي غربـي ايـران     8سپاه

مسئوليت عمليات در خوزستان از جنوب مهران تا دهانه فاو را به عهده داشت كه با 

ه و بعد از عمليات طريق القدس منطق 2831در شهريور ماه  3تشكيل قرارگاه سپاه

مسئوليتش از نهر نيسان تا دهانه فاو محدود شد و واحـدهاي تقريبـاً ثابـت تحـت     

 51مكانيزه از غرب هويزه تا ايستگاه كيلـومتر   5زرهي و  3لشكرهاي 8كنترل سپاه

زرهي احتياط منطقه شمالي و ميـاني و قرارگـاه    2راه آهن اهوازـ خرمشهر و لشكر

تيـپ   22قويت شده با استعداد حـدود  پياده ت 22تاكتيكي موقّت خرمشهر با لشكر

پياده جديد التّأسـيس در جنـوب    25مختلف در منطقه خرمشهر تا شلمچه و لشكر

زرهي احتياط منطقه كه در منطقه عمـومي گرمدشـت اسـتقرار     8اروندرود و لشكر

 داشت .

 

 

پياده و نيروهاي تقويتي دشمن در مقابل قرارگـاه  22زرهي و  8گسترش لشكرهاي 

 ر به شرح  يل مي باشد :عمليات نص

دشمن در منطقه غرب كارون از حدود دارخوين تا پيچ سلمانيه در مقابل  الف ـ

كيلـومتري از رودخانـه كـارون در دو     5تا  3قرارگاه عملياتي نصر در فاصله حدود 

نقطه مشارا و خرائب نيرويي در حد دو گروه رزمي مستقر و فاصله آن را تا خاكريز 

 ژهاي شمالي خرمشهر موانم مين احدا  كرده بود .عصايي در شمال د
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ـ  رده دوّم پدافندي دشمن و خط اصلي دفاعي آنان بر روي جادّه خرمشهرـ  ب 

متر در حاشيه شرقي جادّه احـدا    8اهواز قرار داشت كه خاكريزي با ارتفاا حدود 

       و در پشت آن واحدهاي زرهي و مكانيزه و ضد هوايي مسـتقر شـده بـود و عمـدتاً     

زرهي عراق و يگان هاي تقويتي در اين خاكريز و غرب آن استقرار داشتند .  8لشكر

در جلوي اين خاكريز به دليل برداشت خـاك زمـين جهـت احـدا  خـاكريز فـوق       

كانالي تشكيل شده بود كه داراي آبي كم و حالت باتالقي و براي عبور خودروهـاي  

)شـرق آن( نيـز موانـم مـين و سـيم      مختلف دچار اشكال مي نمود و در جلوي آن 

خاردار احدا  نموده بودند مضافاً اينكه دشمن خاكريزهاي قوسـي شـكل در شـرق    

اين خط دفاعي و چسبيده به آن احدا  نمـوده و در پشـت آن نيـرو مسـتقركرده     

بودند . و زمين مقابل آن كامالً مسطّ  و هموار و حركت يگان ها بـه دليـل نبـودن    

بسيار مشكل مي نمود ضمناً يگـان هـاي  يـل در ايـن مواضـم      عوارض و جان پناه 

 مستقر شده بودند .

 زرهي  8زرهي از لشكر 3ـ تيپ

 زرهي  8زرهي از لشكر21ـ تيپ

 پياده )كنترل عملياتي(22ـ تيپ

 مكانيزه )كنترل عملياتي(13ـ تيپ

 پياده)ـ ( )كنترل عملياتي( 311ـ تيپ

ان هـاي فـوق را بـه عهـده     زرهي پشـتيباني يگـ   8ـ توپخانه لشكري لشكر

 گردان توپخانه مختلف( 5)حداقل  داشت.

 

زرهي 25زرهي بودند شامل تيپ  8نيروهاي تقويتي كه قادر به پشتيباني لشكر

پياده را     3پياده و 5زرهي و تيپ هاي گارد مرزي و عناصري از لشكرهاي 21و تيپ

گرمدشـت در  زرهـي در شـمال منطقـه     2مي توان  كركرد . توضي  اينكـه لشـكر  

منطقه عمومي حميد تا كوشك و طالئيه استقرار داشت و يكي از تهديدهاي عمده 

 در منطقه بود .
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ـ  در بخش شمال خرمشهر دشمن در دو قسمت پدافند مي نمود در ساحل  پ 

غربي كارون از خرمشهر تا جنوب سلمانيه دشمن موانم بسيار گسـترده اي احـدا    

مود و مواضم بسيار مستحكمي احدا  كرده بـود و  نموده و در سه رده پدافند مي ن

آخرين قسمت اين خاكريزها در شمال اين منطقه خاكريز عصايي شكل بود كـه در  

 پشت آن يگان زرهي و موشك انداز استقرار داشت .

سمت ديگر پدافند دشمن در منطقه خرمشـهر پدافنـد بـه سـمت شـمال بـود       

ه خرمشهرـ اهـواز احـدا  و مواضـم    دشمن سه دژ بسيار مستحكم از كارون تا جادّ

مستحكم و موانم گسترده اي به وجود آورده بود تـا از هـر گونـه نفـو  بـه سـمت       

 خرمشهر از سمت شمال جلوگيري شود .

 (گسترش نيروهاي دشمن در منطقه 2نقشه شماره  )

اضافه بر اين پيش بيني ها دشمن تمام زمين هاي مسـطّ  داخـل خرمشـهر و    

م ضد هوابرد ايااد كرده بود كه شـامل خودروهـاي اسـقاطي )بـه     شمال آن را موان

صورت عمودي( تنه نخل هاي سوخته )به صورت عمودي( تيرهاي چـوبي و فلـزي   

به اندازه هاي مختلف ، سيم خاردار و مين در بين آنها كه بسيار وسـيم و گسـترده   

تقويتي به شرح پياده و يگان هاي 22بود و عمدتاً پدافند از خرمشهر به وسيله لشكر

 يل صورت مي پذيرفت و براي اداره و هـدايت پدافنـد از خرمشـهر كليـه نيروهـا      

مستقر در اين شهر در كنترل يك قرارگاه تاكتيكي موقّت به نام فرماندهي منطقـه  

 خرمشهر قرار گرفته بود . 

 

 خرمشهر     محل استقرار  22پياده از لشكر228ـ تيپ 

 غرب جادّه اهوازـ خرمشهر  //           //  22پياده از لشكر 11ـ تيپ 

 شرق جادّه اهوازـ خرمشهر   //  //  22پياده از لشكر 33ـ تيپ 

 شرق جادّه اهوازـ خرمشهر      //     //  22پياده از لشكر 33ـ تيپ 

 غرب جادّه اهوازـ خرمشهر //           //  پياده گارد مرزي  2ـ تيپ 

 بين نهر عراي  و شلمچه    // //    گارد مرزي  21ـ تيپ 
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 شمال خرمشهر  //           //   گارد مرزي 183ـ تيپ 

 پل نو    // //  نيروي مخصوص 88ـ تيپ 

  خرمشهر   // // پياده      315ـ عناصري از تيپ 

 نهر عراي    // //   58ـ گردان تانك از تيپ 

 شلمچه   // //    22زرهي احتياط لشكر 81ـ تيپ

 خرمشهر   // //   پياده )مأموريت ويژه( 11پـ تي

 خرمشهر   // //    ـ نيروهاي جيش الشعبي 

 خرمشهر   // //     ـ گروهان هاي كماندو 

پياده مسـتقر در منطقـه عمـومي      22گردان توپخانه لشكري لشكر 5ـ حداقل 

 خرمشهر 
 گردان توپخانه 5حداقل  25ـ توپخانه لشكري لشكر

 

مچه جادّه شلمچه تا پل نو بـه صـورت يـك خـط پدافنـدي      در منطقه شل ت ـ 

آرايش داده شده بود و در شمال اين خط دشمن يك خط پدافنذي مستحكم ديگر 

از غرب به شرق احدا  كه تا جادّه آسفالته خرمشهرـ اهواز ادامه داشت و به دژهاي 

 شمال خرمشهر وصل شده بود و در اين منطقه بيشترين حام موانم مـين و سـيم  

خاردار و بشكه هاي فوگاز به وجود آورده بودند تا مانم پيشروي نيروهاي خودي به 

 طرف شلمچه شوند .

در منطقه عمومي گرمدشت دشمن سه خط پدافندي به سـمت شـمال از      ـ 

مرز مشترك تا جادّه آسفالته خرمشهرـ اهواز احدا  كـه از حاشـيه آن بـه عنـوان     

 8و اسـتحكامات احـدا  و واحـدهاي لشـكر     جادّه استفاده و در كل مسير مواضـم 

 زرهي عمدتاً در اين دژها و بين آنها مستقر شده بودند .

در مرز مشترك ايران و عراق دشمن از شلمچه تـا كوشـك و طالئيـه مـرز      ج ـ 

مشترك را به صورت دژي تسخير ناپذير احدا  و در جلوي آن موانم احـدا  و بـا   

زرهـــي در مرحــله سـوّم عمليـات         2ي و زرهــ 3مكانيزه و  5عقب نشيني لشكر
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بيت المقدس سريعًا ايـن لشـكرها در خـط فـوق اسـتقرار و مـانم عمـده اي بـراي         

 نيروهاي قرارگاه نصر براي پيشروي به طرف بصره به وجود آوردند .

در جنوب شلمچه دشمن در حاشيه شـمالي و جنـوبي نهـر خـيّن نيـروي       د ـ 

جنوب جزيره آبادان تـا فـاو ادامـه داشـت و عمـدتاً      زيادي مستقر كه تا اروندرود و 

جديدالتأسيس خود را در پشت دژ و خاكريزهاي احـداثي مسـتقر نمـوده     25لشكر

 بود .

 گسترش نيروهاي خودي و دشمن (   2)نقشه شماره 

با اين گسترش در مي يابيم كه اسـتراتژي دشـمن در حفـظ منطقـه عمليـات           

زرهـي       2و  8ر كننـده از كـارون توسـط لشـكرهاي    بيت المقدس انهدام نيروي عبو

زرهي و اجراي يك پدافند قطعي از خرمشهر و شلمچه و بصره بوده  25و  21تيپ 

است و آنها هرگز تصوّر نمي نمودند كه نيروهـاي عظيمـي از رزمنـدگان اسـالم در     

      محورهاي مختلـف بتواننـد از رودخانـه كـارون عبـور نمـوده و در يـك مرحلـه تـا              

 كيلومتر پيشروي داشته باشند .  11





 

2نقشه شماره 
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 سو يگان هاي تابعه قرارگاه نصر قبل از آغاز عمليات بيت المقد 12اقدامات لشكر

به دنبال اجراي عمليات غرورآفرين فت  المبين در منطقه شوش ، دزفول و بـه  

منظور استماا سخنراني سپهبد شهيد صياد شيرازي فرمانده وقـت نيـروي زمينـي    

ارتش جمهوري اسالمي ايران و اقامه نماز و شكرگذاري بـه درگـاه خداونـد متعـال     

فرماندهان تا رده گروهان در تامّعي در فرودگاه اضطراري پاي پل كرخه با شركت 

تشكيل و پس از اقامـه نمـاز و شـكرگذاري و خوانـدن ســرود       2/2/32ظهر مورخ 

وحدت فرماندهي نيروي زميني با ايراد سخنراني از تالش و فعاليت و ايثار پرسـنل  

شركت كننده در عمليات كه موجب پيروزي درخشـان فـت  المبـين گرديـده بـود      

ان در جمم فرماندهان قرارگاه هاي عمده ابالغ نمودند كـه  قدرداني نمودند و در پاي

يگان ها را براي اجراي يك راه پيمايي بزرگ آماده نمايند و در بعد از ظهـر همـان   

روز فرماندهي نيروي زميني به افسران گروه طراح كه از پيش تعيين شده بود ابالغ 

 8يزي عمليات كـربالي نمودند كه اقدامات ازم در جهت تدبير اعالم شده و طرح ر

به عمل آورند و بر اساس تدبير و خط مشي هاي تعيين شده قرارگاه عملياتي كربال 

طي يك دستور جزء به جزء پايان عمليات فت  المبين را اعـالم   28/2/32در تاريخ 
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را بـه   8و دستور آگهي حركت       يگان هاي شركت كننـده در عمليـات كـربالي   

 ن ، دارخوين و جنوب غربي اهواز صادر نمود .منطقه عمومي شمال آبادا

حمـزه سـرهنگ    12تيمي به سـرپرستي فرمـاندهي لشـكر  21/2/32در تاريخ 

حسين حسني سعدي متشكّل از سرهنگ علـي محمّـد سـااركيا )افسـر عمليـات      

 5حمزه به همراه عناصـر سـتادي از لشـكر   12لشكر( و ساير عناصر ستادي از لشكر

اسالمي بـه منطقـه دارخـوين حركـت و شناسـايي ازم را از       سپاه پاسداران انقالب

شادگان تا كارون به عمل آوردند و با توجّه به اينكه زمين هـاي اطـراف شـادگان و    

نخلستان ها آب انداخته شـده بـود و امكـان گسـترش در منطقـه شـادگان وجـود        

اي نداشت لذا حد فاصل سلمانيه تا دارخوين و عقبـة آن ، تـا حـدود نخلسـتان هـ     

شادگان را به عنوان منطقه پراكندگي يگان هاي قرارگاه نصـر ، تعيـين و مراجعـت    

نمودند و در جلسه عصر همان روز تدبير كلّي قرارگاه نصر به فرماندهان تيپ هـا و  

توسط فرماندهان عمده  21/2/32و  22/2/32يگان هاي عمده ابالغ شد و در تاريخ 

گسترش و تامّم در دارخوين به عمل آمد در قرارگاه نصر شناسايي ازم از منطقه 

حمـزه ، سـرهنگ    12نيز هيأتي به سرپرستي معاونت وقـت لشـكر   28/2/32تاريخ 

بهروز سليمانااه در معيّت برادر سردار سرلشكر شهيد حسن باقري فرماندهي وقت 

سپاه پاسداران به منطقه دارخـوين عزيمـت و محـل يگـان هـا مشـخّ  و        5لشكر

 ه يگان ها صادر گرديد . دستورات ازم ب
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 تصوير قرار مي گيرد 

 )موقعيت يگان ها(
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سـراب كـه در كرانـه شـرق      31در اجراي تدبير قرارگاه كربال مي بايست تيپ 

كارون از شمال آبادان تا دارخوين مستقر بود از منطقه رها و به منطقه تنگ چزّابه 

حمـزه مسـتقر شـود . ايـن امـر در تـاريخ        12يپ از لشكراعزام و به جاي آن يك ت

حمـزه   12طي دستورالعملي از طريق فرماندهي قرارگاه كـربال بـه لشـكر    25/2/32

پـس از   1را براي اجراي مأموريـت تعيـين و تيـپ    1،  تيپ 12ابالغ گرديد و لشكر

 دريافت مأموريت اقدامات  يل را اناام داد :

قرار به عمل آمد و فرماندهان گردان و گروهـان  ( شناسايي ازم از منطقه است2

 در مورد اجراي مأموريت توجيه شدند .

سراب در مورد تعوي  اناام و جلسـه مشـتركي    31( هماهنگي ازم با تيپ 1

با شركت فرماندهان تشكيل و مسئوليت ها و نحوه تعوي  و يگـان هـاي تعـوي     

 شونده و تعوي  كننده مشخّ  گرديد .

سـراب اسـتفاده و در    31لشكر از طرح هاي دفاعي ، تيـپ  1تيپ( يگان هاي 8

 مورد گسترش دشمن در منطقه توسط يگان هاي تعوي  شونده توجيه شدند . 

( كليه جابه جايي ها در شب و با رعايت اصول حركت و غافلگيري دشمن در 3

 سريال هاي گروهاني اناام پذيرفت .

 اناام مي شد .( ارتباط در تمام مراحل با پيك موتوري 5

 ( پيش بيني پدافند هوايي و دفاا غيرعامل در طول مسير به عمل آمده بود.3

( به مح  استقرار در منطقه تامّم مواضم انفرادي و اجتماعي ازم تهيه شد 5

. 

 ( در مورد تأمين نزديك يگان ها اقدام جدّي به عمل آمد .3

 نل غذاي گرم تحويل شد .( تداركات و آشپزخانه ها سريعاً مستقر و به پرس2

 ( آمادهاي مختلف همزمان با سريال ها به منطقه جديد حمل شد .21

به مدّت سه روز به منطقه شمال آبادان حركت و  1تيپ 25/2/32( از تاريخ 22

حمزه در شرق كـارون مسـتقر و ضـمن دفـاا از      12زودتر از ساير يگان هاي لشكر

شتيباني يگان هاي جابه جا شونده را نيز ساحل شرقي رود كارون در شمال آبادان پ
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ژانـدارمري و يگـاني از سـپاه پاسـداران مسـتقر در       215به عهده گرفـت و گـردان  

سلمانيه نيز تحت كنترل گرفته و با يك گردان توپخانه كمك مسـتقيم پشـتيباني   

گرديد و بالفاصله پس از استقرار فعاليت دسته هاي شناسايي گردان هاي تيپ آغاز 

 ايي ازم از ساحل دور كارون شروا گرديد .و شناس

 

در قرارگاه مقدّم نيـروي زمينـي بـا     25/2/32مورخ  23 11جلسه اي در ساعت

حضور فرماندهي نيروي زميني ارتش و فرماندهان لشكر و اركـان سـوّم تشـكيل و    

منطقه مسئوليت يگان ها مشخّ  و دستورات ازم به طور شفاهي ابـالغ گرديـد و   

همان روز ، جلسـه اي بـا شـركت فرمانـدهان      1811ين جلسه در ساعت در ادامه ا

تيپ ، توپخانه ، پشتيباني، مهندسي و ركن سوّم قرارگاه نصر تشكيل و پس از بحث 

 و تبادل نظر در مورد دستورات ابالغي چهارچوب كلّي زير تعيين و ابالغ گرديد :

 الف ـ شناسايي از منطقه گسترش و عمل لشكر .

 ش كمبودها و نيازمندي هاي عملياتي .ب ـ گزار

 پ ـ بحث در مورد شكل مانور .

 ت ـ شناسايي اركان لشكر از منطقه عمليات .

 

با حضور فرمانده وقـت نيـروي زمينـي     23/2/32ـ   1281جلسه اي در ساعت 

لشكرهاي عمل كننده و  8سرهنگ صياد شيرازي ، فرماندهان لشكر و رؤساي ركن

ه پاسداران تشكيل گرديد و مادّداً در ادامه همان جلسـه در  برادران مسئول از سپا

همان روز با حضور برادر محسن رضـايي ، فرمانـدهي محتـرم سـپاه      1281ساعت 

پاسداران جلسه ديگري تشكيل و در مورد تعداد تيپ هاي شركت كننده و تركيـب    

ير قرارگـاه  و نهايتـاً تـدب   يگان هاي ادغامي قرارگاه هاي عمده ، بحث و تبادل نظـر 

 كربال در مورد ساختار سازمان قرارگاه ها به شرح  يل ابالغ گرديد :
زرهي ارتش با سه تيپ سازماني و  23الف ـ قرارگاه قدس در شمال شامل لشكر

سـپاه پاسـداران    2تكاور  والفقار ارتش و لشكر 53پشتيباني توپخانه لشكري و تيپ
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  …، تيپ ثـارا  )ا(را ، تيپ امام رضاشامل تيپ بيت المقدس ، تيپ نور ، تيپ عاشو

. 

زرهي ارتش با چهار تيپ سازماني بـا    21ب ـ قرارگاه فت  در مركز شامل لشكر 

سپاه پاسـداران شـامل    8هوابرد ارتش و لشكر 55پشتيباني توپخانه لشكري ، تيپ 

 ناف . 3كربال ، تيپ  15، تيپ  )ا(امام حسين 23تيپ

تيـپ   3حمـزه ارتـش بـا     12هـاي لشـكر   ج ـ قرارگاه نصر در جنوب بـا يگـان   

از سـپاه   5از ارتش و لشـكر  2نوهد 18سازماني و پشتيباني توپخانه لشكري و تيپ 

 5 تيپ و فار 33 تيپ و …محمّد رسول ا 15پاسداران انقالب اسالمي شامل تيپ 

 . 11 تيپ و وليعصر

ت از د ـ نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي و هوانيروز ارتش با تمـام امكانـا   

و توپخانه هـاي   1توپخانه 55و  88و 11يگان هاي عمليـاتي پشتيباني و گروه هاي 

 322لشكري لشكرهاي عمل كننده پشـتيباني آتـش يگـان هـا را تـأمين و گـروه       

مهندسي ارتش عمليات نصب پل ها بر روي كارون را عهـده دار و گـروه مخـابرات    

ها اقدام ازم را به عمل خواهد آورد  ارتش در مورد تأمين ارتباط قرارگاه ها  و يگان

. 

ــاريخ  ــاه لشــكر  22/2/32در ت ـــه اي در قرارگ در منطـــقه اســتقرار          12جلسـ

فت  المبين با شركت فرماندهان يگان هاي عمده تشكيل و پس از توجيه ركن سوّم 

بحث و تبادل نظر ازم اناام و دستوراتي به شرح  يل به يگـان هـا صـادر شـد تـا        

يش بيني ازم اناام و اقدامات مقتضي پس از دريافـت دسـتورالعمل حركـت بـه     پ

 عمل آورند .

 ـ راه پيمايي به صورت نفو ي اناام شود .2

                                                           
تي  نوهد = تي  نيروي مخصوص يا تي  نيروي وييهه هيوابرد  - 1

 است .
گروه توپخانه = شامل اركيان و آتشيبار اركيان و تعيدادي  - 2

گردان توپخانه )حداكثر شش گردان( با كاليبر و نوع مختلف توپ 

 باشد .مي 
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 ـ اختفاء عمليات و بازگو نكردن طرح ها مورد توجّه قرار گيرد .1

 ـ امنيّت مخابراتي حفظ شود .8

 ـ پراكندگي ازم و تأمين در ستون ها رعايت شود .3

 ـ در سريال هاي راه پيمايي پدافند هوايي پيش بيني شود .5

 ـ مهمّات بار مبنا و مهمّات عملياتي جابه جا شود . 3

 ـ در مورد احدا  بنه ها و فوريت هاي پزشكي اقدام شود .5

 ـ به مح  استقرار ارتباط باسيم با قرارگاه داير شود .3

 ـ خاكريز و مواضم مورد نياز تهيه شود .2

 تا شروا عمليات مطلقاً از بيسيم استفاده نشود .  ـ21

 ـ به مح  استقرار دسته هاي شناسايي فعال گردد .22

 ـ آموزش ها به طور فشرده توسعه يابد .21

 

روز بـا   5حـداكثر تـا    22/2/32گردان مخابرات لشكر مأموريت يافت از تـاريخ  

در  12رگاه تاكتيكي لشـكر هماهنگي برادران پاسدار نسبت به برقراري ارتباط با قرا

 شرق سلمانيه كه در حال احدا  بود اقدام ازم را به عمل آورد .

نسبت بـه    12/2/32به فرماندهي توپخانه لشكر مأموريت داده شد كه از تاريخ 

شناسايي و انتخاب مواضم و محل بنه هاي مهمّاتي و تداركاتي در منطقه گسترش 

 اقدام ازم را به عمل آورد . در محدوده دارخوين سلمانيه 12لشكر

در مقـرّ قرارگـاه نصـر در دارخـوين بـا       18/2/32،  1211جلسه اي در ساعت 

شركت فرماندهان ارتشي و سپاهي قرارگاه نصر تشكيل و توجيه ازم به عمل آمد و 

تركيب يگان هاي ادغامي مشخّ  گرديد و مراسم معارفه فرماندهان اناـام شـد و   

از رودخانه ، محل پل ها ، نحوه ادغـام ، وضـعيّت دشـمن ،     در مورد چگونگي عبور

 شناسايي بحث و تبادل نظر گرديد . 
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پـل پـي ام پـي بـر روي كـارون       5مهندسي  322در ماموا مي بايست گروه 

دستگاه پل در منطقه قرارگاه نصر يك  1مستقـر مي كرد كـه قرار شد از اين تعداد 

 سلمانيه داير نمايند . پل در حوالي مسعوديه و يك پل در پيچ

لشكر به منطقه شمال آبادان تا دارخوين و اسـتقرار آن   1همزمان با ورود تيپ 

 12تيپ در خط پدافندي ساحل نزديك رودخانه كارون ، گـردان مهندسـي لشـكر   

حمزه و جهادهاي همكاري كننده و تحت امر از جمله جهـاد فـارس و انديمــشك    

ازم بـراي ايااد سنگر ، خاكريز ، پناهگاه ، مواضـم  نيـز بـه منطقه وارد و اقدامات 

براي  تانك ها ، توپخانه ها، قرارگاه ، اورژانس ها و بهداري هـا بـه عمـل آوردنـد .     

همچنين امكانات ازم براي جابه جايي مهمّات ، بنه ها و احدا  جادّه هاي ازم در 

ودن بعضي از مناطق( اناام و شرق و غرب جادّه آبادان ـ اهواز )با توجّه به باتالقي ب 

بدين ترتيب با سرعت مواضم و استحكامات مورد نياز ، بـراي اسـتقرار يگـان هـاي     

 ارتشي و سپاهي قرارگاه نصر آماده گرديد .

در منطقه شمال آبادان با بررسي ازم و اينكـه   12لشكر 1پس از استقرار تيپ 

ر ايـن قـرار گرفـت كـه در     اين تيپ مي بايستي در عمليات شركت نمايد ، تدبير بـ 

سازمان جديدي به نام گروه رزمي حر ، به فرماندهي سرهنگ پياده احـد   12لشكر

لشكر اقـدام بـه موقـم     1مهدي پور به شرح  يل ، تشكيل و نسبت به تعوي  تيپ

 اناام تا آن تيپ بتواند خود را براي اجراي عمليات آماده نمايد .

 پياده  318( گردان 2

 وارزرهي)ـ(س 135( گردان 1

 تانك  155( گروهان سوّم گردان 8

 ژاندارمري 215( گردان 3

  مستقر در سلمانيه ( يگان سپاه پاسدار انقالب اسالمي5
      به عنوان كمك مستقيم گروه رزمي فوقتوپخانه  815آتشبار يكم گردان ( 3
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ا پياده لشكر همـاهنگي هـاي ازم ر   1با تيپ 18/2/32گروه رزمي حرّ از مورخ 

اناام و شناسايي و اقدامات مورد نياز در تعوي  ، از جمله تحويل و تحوّل طرح ها 

، استفاده از مواضم و استحكامات را به عمل آورده و يگان هايي كه مـي بايسـت از   

منطقه دزفول حركت نمايند . به صورت سريال گروهاني اعزام و در منطقه مستقر و 

ا معمول داشـت و گـروه رزمـي حـر از سـاعت      اقدام ازم ر 1نسبت به تعوي  تيپ

بـراي   1را به عهده گرفت تا تيـپ  1مسئوليت منطقه تيپ 15/2/32مورخه  2181

نيز پـس از تعـوي  در محـل     1شركت در عمليات بيت المقدس آماده شود و تيپ

( در محـدوده منطقـه دارخـوين مسـتقر گرديـد .      2تعيين شده )منطقه پراكنـدگي 

سي وضعيّت دشمن و تكميل مواضم را زودتر از ساير يگـان  اقدامات شناسايي و برر

 حمزه شروا نمود . 12هاي لشكر

و با رعايت تفرقه و پراكندگي در منطقه پراكنـدگي   12لشكر 1با استقرار تيپ 

زمينه ازم براي اعزام عناصـر پيشـرو و دسـته هـاي شناسـايي سـاير يگـان هـاي               

حمـزه دسـتورات ازم در مـورد     12و لشـكر عمل كننده قرارگاه نصر فراهم گرديد 

اعزام دسته هاي شناسايي ، عناصر پيشرو ، احدا  تأسيسات و مواضم مورد نيـاز را  

صادر و اين عناصر با رعايت احتيـاط بـه تـدريج بـه منطقـه وارد و در محـل هـاي        

 مربوطه مستقر و اقدامات ازم و شناسايي قبل از عمليات را شروا نمودند . 

حمزه و ساير يگان هاي قرارگاه عملياتي نصـر    12شكالت عمده لشكريكي از م

جهت استقرار يگان ها نامناسب بـودن و آب گرفتگي و سست بودن زمـين منطقـه   

سلمانيه تا دارخوين بود و اين موضوا ايااب مي نمود كه اقدامات وسيعي صـورت  

عداد يگـان هـا ،   پذيرد و با احدا  جادّه و خاكريزهاي چهارضلعي متناسب بـا اسـت  

زمينه  براي استقرار فراهـم گردد و گردان مهندسي لشكر و جهادهـاي تابعـه كـار   

                                                           
منطقه پراكندگي : منطقه اي است وسيع و داراي فضاي كيافي  - 1

براي گسيتر  يگيان و گسيتر  عيّده هيا ، وسيايل و تجهييزات ، 

حوي باشيد كيه هيدف  تأسيسات يا فعاليت ها در آن باييد بيه ن

متمركزي براي دشمن ايجاد نشيود تيا در صيورت حميالت هيوايي و 

 . توپخانه اي دشمن آسيب به حداقل برسد
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بسيار عظيم و عمـده اي را مي بايـست اناام دهند و لذا مهندسي يگان ها با توجّه 

به وضم زمين و آب گرفتگي عمليات مهندسي خود را توسعه و اناام دادنـد و ايـن   

يشتر يگان ها گرديد ، هر كاا در شـرق و غـرب جـادّه از    موضوا باعث پراكندگي ب

پيچ سلمانيه تا دارخـوين مناسـب تشـخي  داده شـد ، عمليـات مهندسـي بـراي        

و  12استقرار اناام گرديد و مواضم به تدريج آماده شـد . گـردان مهندسـي لشـكر    

 جهادهاي مأمور به قرارگاه نصر شب و روز تالش بسيار گسترده اي نمودند .   

 18سپاه پاسداران و تيپ 5حمزه و لشكر12ز آناا كه قرارگاه نصر شامل لشكرا

نوهد بود مي بايست براي استقرار يگان هـاي سـپاه پاسـداران در منطقـه اسـتقرار      

با توجّه به نحوه ادغام ، اقدام ازم و همه جانبه در مـورد احـدا  مواضـم     12لشكر

اين امر توسـط گـردان مهندسـي     كليه يگان هاي قرارگاه نصر به عمل مي آمد كه

حمزه و جهادهاي تحت كنترل و مهندسي سپاه پاسداران اناام و عناصـر   12لشكر

پيشرو و مهندسي و شناسايي يگان هاي سـپاه پاسـداران نيـز همزمـان بـا عناصـر       

به منطقه دارخوين اعزام و كار مشـترك گروهـي خـود را آغـاز      12اعزامي از لشكر

 نمودند .

سـپاه پاسـداران در اواخـر     5حمـزه و لشـكر  12كي مشترك لشكرقرارگاه تاكتي

 82/2/32در منطقه عمومي سـلمانيه فعـال گرديـد و در تـاريخ      32فروردين سال 

دستورات ازم به يگان هاي لشكر در مورد جابه  5طبق دستور جزء به جزء شماره 

هوازــ  جايي از منطقه فعلي دزفول به منطقه عمومي دارخوين از محور دزفـول ـ ا   

بـه   5/1/32دارخوين با اجراي راه پيمايي تاكتيكي نفو ي صادر و اقداماتي تا تاريخ 

 شرح  يل در جهت استقرار در مناطق پراكندگي به عمل آمد .

سـاعت يـك گـردان بـا عناصـري از       13در هـر   2/1/32از تاريخ  8و2( تيپ 2

وهـاني بـا   قرارگاه و گروهان هاي مهندسي و دژبان به صورت سـريال هـاي گر  

 فاصله زماني مناسب اعزام نمودند .
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زرهي بـا دريافـت تريلرهـاي كفـي و كـانتينر و كمرشـكن از تـاريخ         3( تيپ1

ساعت نصـف ادوات زرهـي و شـني دار و تمـام خودروهـاي       13در هر  2/1/32

چرخدار يك گردان و عناصري از قرارگاه و دژبان و مهندسي خود را اعزام نمود 

. 

ســاعت يــك  13در هــر  2/1/32ندســي لشــكر ، از تــاريخ مه 355( گــردان 8

 گروهان با وسايل سنگين خود ، به منطقه اعزام نمود . 

جابه جايي خود را به منطقة جديـد   2/1/32( گردان مخابرات لشكر از تاريخ 3

ارتباط قرارگاه لشكر و قرارگاه هاي تيپ ها و توپخانه و  1/1/32اناام و از تاريخ 

فعال  1/1/32برقرار و قرارگاه هاي تاكتيكي يگان ها در تاريخ يگان هاي عمده 

 شد .

ساعت يك گردان به صورت  13در هر  2/1/32( توپخانه لشكري نيز از تاريخ 5

سريال هاي آتشباري به منطقه جديد اعزام نمود و با توجّه بـه اينكـه توپخانـه    

گـردان هـاي    گردان توپخانه سـنگين و دو گـردان پدافنـد بـود     3لشكر داراي 

 پدافند هم همزمان روزانه يك آتشبار اعزام شدند .

 

نقاط آمادي خود را در حوالي شـادگان فعـال    2/1/32پشتيباني لشكر از تاريخ 

سـاعت ، يـك گـردان بـا عناصـري از قرارگـاه        13نمود و از تـاريخ مـذكور در هـر    

و دو تـيم   پشتيباني لشكر به صورت سريال هاي گروهاني با فاصـلة مناسـب اعـزام   

تعميراتي در مسير برقرار نمود تا نسبت به تعمير خودروهـاي تعميـري در مسـير ،    

 اقدام نمايند و همزمان پشتيباني كلية آمادها را به منطقه حمل نمود .

ضـمن جابـه جـايي بـه منطقـة جديـد ،            2/1/32گروهان دژبان لشكر از تاريخ 

ير هر قرارگاه عمـده نيـز ، عناصـري    پست هاي كنترلي را در مسير برقرار و در مس

 براي كنترل و راهنمايي مستقر شدند .

جابه جايي قرارگاه عملياتي تاكتيكي نصر از منطقـه فـت  المبـين بـه منطقـه      

كامــل گرديــد و   5/1/32تامّــم جديــد در منطقــه دارخــوين ســلمانيه تــا تــاريخ 
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و طرح ريزي خود  فرماندهان سپاه و ارتش در آن مستقر و فعاليت كنترل و نظارت

 را شروا نمودند .

پدافند هوايي در طول مسير به عهدة هـر سـريال محـول و يگـان هـا مؤظّـف       

گرديدند به همراه ستون ها ، سالح هاي پدافند هوايي نيـز اعـزام و تـأمين هـوايي     

خود را برقرار سازند و خوشبختانه در طول جابه جـايي ، حمـالت هـوايي از طـرف     

 دشمن اناام نشد .

و توپخانه لشكري و پشتيباني لشكر و يگان هاي تحـت كنتـرل    3،  8،  2تيپ 

دستور راه پيمايي و جدول حركت يگان ها را تهيه و به قرارگـاه   2/1/32در مورخه 

حمزه و اغلب يگـان هـاي    12كلية يگان هاي لشكر  5/1/32نصر ارسال و تا تاريخ 

ليت آموزشي و شناسايي و تعمير سپاه پاسداران در منطقة جديد مستقر شدند و فعا

 و نگهداري را اناام و خود را براي اجراي عمليات مهيّا نمودند .

عناصر شناسايي مشترك از سپاه پاسداران و ارتش ، با عبور از كارون و نفو  به 

مواضم دشمن شناسايي ازم ، از محل استقرار ، نحوة گسترش ، استعداد يگان ها ، 

ميادين مين و مواضم اصلي دشـمن تـا جـادّه خرمشهرــ      محل گسترش تانك ها ،

اهواز را اناام دادند و عناصر شناسايي هر يگان عمده مسيرهاي پيشروي يگان ها را 

تا جادّه  خرمشهرـ اهواز مشخّ  نمودند  و شناسايي دقيقـي از دشـمن بـه عمـل     

صر تكميل و آوردند و بر اساس اين شناسايي ها بود كه طرح هاي عملياتي قرارگاه ن

براي صدور آماده گرديد . روحيّة شااعت و ايثـارگري و تـالش و از خودگذشـتگي    

 پرسنل شناسايي ، در حد غير قابل توصيف بود .

عناصر شناسايي ضمن شناسايي يگان هاي دشمن ، گذرگاه هاي متعدّدي نيـز  

ياـاد  در ميدان مين دشمن ، حدفاصل رودخانه كارون ، تا جادّه خرمشهرــ اهـواز ا  

نمودند و اين عمل را با مهارت و بدون متوجّه شدن دشمن در شرايط ديد محـدود  

 اناام دادند .

با كمك جهاد فارس و انديمشك عـالوه بـر اقـدامات     12گردان مهندسي لشكر

بسيار گسترده اي كه در منطقه پراكندگي يگان هاي قرارگاه نصر اناام داد )احدا  



 36احراز آمادگي براي عمليات بيت المقدس / 

شناســايي ســواحل رودخانـه كـارون جـهت احـدا   خاكريزهاي متعدّد( اقدام به 

پل پي ام پي )دو پل براي قرارگاه نصر در نظر گرفته شد( و احدا  جادّه فرعـي از  

جادّه آسفالته آبادان ـ اهواز تا ساحل شرقي كارون در محل هاي احدا  پـل هـا و         

اشتن وسـايل  ساحل سازي محل احدا  پل ها در شرق و غرب كارون ، آماده نگه د

سنگين خود براي ادامه عمليات و تقسيم وسايل سنگين مهندسي بين يگان هـاي  

مهندسـي و   322عمده نمود به عالوه تعداد سه دستگاه طرّاده جي اس بي از گروه 

فروند قايق جميني با خدمه مربوطه از نيروي دريايي ارتـش دريافـت و    251تعداد 

ن اختصـاص داد و از آمـادگي عمليـاتي آنهـا     براي عبور يگان ها از رودخانـه كـارو  

 12لشكر 2)تيپ 2اطمينان حاصل و بدين ترتيب بين قرارگاه ها تقسيم گرديد نصر

 1)تيپ 1فروند قايق و يك طرّاده جي اس بي و نصر 35ولي عصر سپاه( ،  5و تيپ

فرونـد قايـق جمينـي و يـك   35محمّد رسول ا... سپاه(  15حمزه و تيپ  12لشكر

 31فاـر سـپاه( ،    33حمـزه و تيـپ   12لشكر 8)تيپ 8ده   جي اس بي و نصرطـرّا

نوهد ارتش و تيپ  18)تيپ  5فروند قايق جميني و يك طراده جي اس بي و نصر 

 . فروند قايق جميني 11سـپاه( ،  11

گردان بهـداري لشـكر ، ضـمن احـدا  يـك بيمارسـتان صـحرايي در منطقـة         

اي عمـده آمـادگي ازم را بـراي پـذيرش     دارخوين و پست هاي امـدادي يگـان هـ   

ماروحين عمليات كسب و كلية اقدامات ازم قبل از عمليات را براي آماده شدن و 

اجراي عمليات اناام و پيش بيني ازم را در خصوص تأمين دارو و آماده به كـاري   

                                                           
  تن وسييله اي اسيت  62تن و ظرفّيت  33طّراده جي اس بي به وزن

كه قادر است وسايل سنگين را در رودخانه جابه جا كند كه براي 

جابه جايي وسايل سنگين مهندسي ، خودروها ، تانك مناسب است . 

اين دستگاه از به ه  وصل شدن دو دستگاه تانك شني دار مخصيوص 

حركت در آب مي باشد كه قبل از عملييات داراي توربين و وسايل 

مهندسي نييروي زمينيي ارتيش حابير بيه كيار و  311توسط گروه 

 عملياتي شدند و در عمليات از آن به خوبي بهره برداري شد .
   قايق جمني قايق هجومي كوچكي است كه براي جابه جايي يك تيي

نفره مناسب است و ميي تيوان نيروهياي پيياده را سيريعا  از  6

رودخانه عبور داد . اين قايق ها توسيط نيييروي درييايي ارتيش 

 واگذار شده بود .
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آمبوانس ها به عمل آوردند و يك تيم قوي از هوانيروز جهت تخلية ماـروحين از  

ق هوا را در اختيار گرفتند و اتاق عمل و تيم هاي جراحـي را در بيمارسـتان و   طري

 پست امداد و اورژانس ها فعال نمودند .

حمزه در منطقة جديد ، حـد فاصـل سـلمانيه تـا      12با حضور يگان هاي لشكر

دارخوين يگان هاي عمل كننده سپاه پاسداران نيز به منطقه وارد و در محل هـاي  

 حمزه  گسترش يافتند . 12در كنار يگان هاي لشكرتعيين شده ، 

در مورد آموزش، شناسايي، سازماندهي، تعميـر و نگهـداري، اسـتقرار سيسـتم     

هاي پدافندي نهاجا ، تيم هاي هوانيروز ، اسـتقرار توپخانـه هـا اعـم از صـحرايي ،      

ا ، پدافند هوايي ، بازديد و بازرسي از سالح ها و اطمينـان از حاضـر بـه كـاري آنهـ     

تمرينات تك شبانه ، آموزش عبور از رودخانه ، آموزش مـين و خنثـي كـردن آن ،    

تكميل شناسايي تا  روي جادّه آسفالته خرمشهرـ اهواز ، بـازكردن گـذرگاه هـا در    

ميـادين مين ، استقرار آشـپزخانه هـا ، فعـال نمـودن آشـپزخانه هـاي صـحرايي ،        

نس ها و پست امدادها ، ادغام يگـان  احدا  مكان مستحكم براي بيمارستان و اورژا

هاي سپاه و ارتش در منطقه ، حضور رابطين هوانيروز و نيروي هوايي در منطقة در 

ستادهاـ فعال شدن قرارگاه هاي عملياتي مشترك سپاه و ارتش و قرار گرفتن گروه 

 هاي فرماندهي در كنار هم ، فعال شدن ديدگاه هاي ديده بان توپخانه با استفاده از

دكل هاي موجود در منطقه ، عبور عناصر شناسـايي از رودخانـه كـارون و كنتـرل     

فعاليت دشمن ، جابه جايي بنه ها ،    جابه جايي مهمّات مورد نياز توپخانـه هـا و   

ساير سالح ها ، داير شدن ارتباط هاي مختلف در منطقه ، اعم از باسيم و بي سـيم  

و ابالغ به يگـان هـاي عمـده ، تشـكيل      ، تكميل طرحريزي و تهيه دستور عملياتي

جلسات متعدّد شور ستادي و شور فرماندهي و بحث و تبادل نظر ، اناـام تبليغـات   

متناسب در منطقه ، اناام      سخنراني هاي مذهبي براي تقويت روحيّه و ترغيب 

رزمندگان وكسب آمادگي     يگان ها ، فعاليت هاي گسترده اي تا شروا عمليـات  

 شد .اناام 
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بر اساس تدبير قرارگاه نصر و به منظور برقراري و تـأمين و كنتـرل منطقـه بـا     

در منطقه مسؤليت هر يگان نيـروي   8/1/32رعايت كامل استتار و اختفاء در تاريخ 

ازم به صورت نقاط اتكاء در ساحل شـرقي رودخانـه كـارون از پيــچ سـلمانيه تـا       

يت يافتند تا ضمن كنتـرل منطقـه ، از   دارخوين مستقر گرديد و ايـن عناصر مأمور

رودخانه عبور نموده و به صـورت نفـو ي حركـات دشـمن را كنتـرل و در صـورت       

 نزديك شدن عناصر دشمن به ساحل غربي ، آنان را دستگير نمايند .

فعاليت مهندسي به منظور ساحل سازي و احدا  جادّه هـاي    2/1/32 از تاريخ

تا محل احدا  پل ها ، تشديـد و قـطعات پـل هـــاي      آنتني از جادّة آبادان ـ اهواز

پي ام پي به تدريج به پاي كار آورده شد و پل شمالي روانه گرديد ، ليكن پل واقـم  

در پيچ سلمانيه در شب عمليات روانه شد كه علّت اين امر نزديكـي ايـن محـل بـا     

اده هـاي  موفّق شـد طـرّ   12نيروهاي دشمن بود عالوه بر آن گردان مهندسي لشكر

جي اس بي را به آب انداخته و آنها را آزمايش و عملياتي نمايـد . ازم بـه توضـي     

است كه در كنار هر پل پي ام پي در منطقه قرارگاه نصر ، طـرّاده جـي اس بـي از    

نيروي زميني ارتش و قايق هاي هاومي جميني ازنيروي دريايي ارتـش جمهـوري   

 ر و كامالً استتار گرديدند . اسالمي ايران برابر طرح تقسيم مستق

با مشخّ  شدن سازمان رزمي يگان هاي ادغامي قرارگاه نصر ، حقّ تقدّم عبور 

از رودخانه ، يگان ها ، تاهيزات زرهي ، ادوات مهندسي ، سـالح هـاي اجتمـاعي ،    

توپخانه ها با تعيين دقيق تعداد و استعداد مشخّ  و جدول تقدّم عبور ، تعيـين و  

 اين رابطه توجيه شدند . يگان ها در

سـوارزرهي بـا يـك گروهـان از      135گردان 5/1/32تا تاريخ   8/1/32از تاريخ  

 8كه تحت كنترل گروه رزمي حرّ بود رها و در تحت كنترل قرارگاه نصر 318گردان

فار سپاه پاسداران( قرار گرفت و در منطقه تامّم  33حمزه و تيپ 12لشكر 8)تيپ

 گسترش يافتند .

نوهد كه در منطقة آبادان مسـتقر بـود     18به تيپ 8/1/32امي در تاريخ طي پي

 11ابالغ شد يگان هاي خود را با تكاوران دريايي ، تعوي  و آمـاده ادغـام بـا تيـپ    
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سپاه پاسداران گرديده و ضمن احراز آمادگي براي عمليات و ادغام بنا به دستور بـه  

 مايد .منطقة پراكندگي در حوالي قرارگاه نصر حركت ن

قرارگاه عملياتي كربال در جنوب با هدف ايااد وحدت فرماندهي جهت هـدايت  

عمليات مشترك ارتش و سپاه و تركيب مقدّس يگان هاي ارتـش و سـپاه در تمـام       

بـه يگـان    1/1/32فعال و اوّلين دستورالعمل آن در تـاريخ   1/1/32رده ها تا تاريخ 

قرارگاه نصر برقرار و سازمان رزمي قرارگـاه   هاي عمده صادر و ارتباط اين قرارگاه و

هاي عمده عمل كننده نيز مشخّ  و ابالغ شد . ضمناً قرارگـاه عمليـاتي كـربال در    

 5بـرگ و   31)عمليات بيـت المقـدس( را در    8طرح عملياتي كربال  1/1/32تاريخ 

 برگ كالك تهيه و به قرارگاه هاي فوق ارسال نمود .

اساس طرح عملياتي فوق طرح عملياتي خود را تهيه و قرارگاه عملياتي نصر بر 

 به يگان هاي تابعه ارسال نمود كه موارد مهم آن به شرح  يل مي باشد .
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 مأموريت قرارگاه عملياتي نصر 

روز )ر( بـا عبـور از رودخانـه كـارون      2فرماندهي عمليات نصر در سـاعت )س( 

ا در غرب رودخانه تأمين و بنا به دستور ، ضمن انهدام نيروهاي دشمن خط سرپل ر

به منظور انهدام نيروهاي دشمن و تأمين شهر خرمشهر و مرز تك نمـوده و سـپس   

آماده        مي گردد بنا به دستور تـك را جهـت تـأمين تنومـه و سـاحل شـرقي       

 اروندرود ادامه داده و در منطقه مربوط پدافند نمايد . 

 ـ اجرا :

 مرحله به شرح زير اجرا مي گردد :اين عمليات در سه 

 )الف( مرحله يكم : 

در شمـــال و   2قرارگاه نصر در ابتدا با به كار بردن قرارگاه هاي نصــر 

در جنوب از رودخانه كـارون عبـور نمـوده و     8در مركز و نصر 5و  1نصــر

ضمن انهدام نيروي دشمن خط سرپل را تأمين مي نمايد ، گروه رزمي حر 

ابتـدا در مختصـات    3وطه پدافند مي نمايـد ، قرارگـاه نصـر   در منطقه مرب

( و بنــا بــه دســتور پــس از عبــور از رودخانــه در مختصــات  335ـــ 235)

( احتياط لشكر را تشكيل مي دهـد ، تقـدّم بـه كـار رفـتن در      821ـ231)

 . 1منطقه نصر

 )ب( مرحله دوّم : 

در  2رقرارگاه نصر بـا بـه كـار بـردن قرارگـاه نصـ       1پس از تأمين سرپل

در جنوب غربـي بـه منظـور     8در مركز و نصر 5و نصر 1شمال غربي و نصر

                                                           
ساعت )س( = ساعت مشخّصي است در شبانه روز كه در آن ساعت  - 1

 عمليات شروع مي شود .
سرپل : منطقه مشخّصي از ساحل در تصّرف دشمن است كه تصّرف و  - 2

ا و تجهييزات نگهداري آن استمرار عبور يا پياده شدن   عّده هي
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انهدام نيروهاي دشمن و تأمين خرمشهر و خط مرز تك نموده بـه طـوري   

( و 131ــ 532( تـا ) 135ــ 518را از مختصـات )  2خط خيز سبز 2كه نصر

ضمن تأمين شلمچه و پل نو خط خيز سـبز را از مختصـات    1قرارگاه نصر

به منظور بستن عقبـه   5( تأمين و قرارگاه نصر135ـ518تا ) (251ـ528)

( تـأمين و  131ـ532( تا )135ـ518دشمن خط خيز سبز را از مختصات )

همزمان نسبت به انهـدام نيروهـاي دشـمن در خرمشـهر اقـدام و شـهر را       

ابتدا به منظور محاصرة دشمن خط سرخ را تأمين و  8تأمين مي نمايد نصر

رودخــانه كــارون و شمال خرمشهر منهدم مـي   سپس دشمن در غــرب

 ( احتياط لشكر خواهد بود .151-231در مختصات) 3نمايد ، نصر

 )پ( مرحله سوّم : 

پس از تأمين خط مرز و شهر خرمشهر قرارگاه هـاي تـابم نصـر آمـاده        

مي شوند بنا به دستور به منظور تأمين تنومه و ساحل غربي اروند تـك را  

 دامه دهند .به سمت غرب ا

امّا به دليل حوادث و رخدادهاي منطقه نبرد ، مقاومت و پاتـك   

هاي دشمن در مراحل مختلف اجراي مراحل فوق ميسر نگرديـد و  

روز به طول انجاميد و بـه شـرذ ليـل     29عمليات بيت المقدس    

 انجام شد :

 مرحله يكم :

قــه عبــور از رودخانــه كــارون و تصــرّف و تحكــيم ســرپل در حــد منط 

 واگذاري .

                                                                                                                                           
به ساحل ميورد نظير را تيأمين و فضياي ميانوري الزم را بيراي 

 عمليات طرح ريزي شد ، فراه  مي سازد .
خط خيز = خطي است مشخّص در روي زمين كه به منظيور تسيهيل  - 1

در حفظ يا تغيير آرايش تك و كنترل يگان هاي تك ور تعيين ميي 

 گردد .
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 مرحله دوّم :

پيشروي يگان ها به طرف مرز و تأمين مرز جمهوري اسـالمي در حـد   

واگذاري و عقب نشيني دشمن از جبهـه كرخـه كـور و حميـد و هـويزه و      

 گسترش در مقابل قرارگاه نصر .

 

 مرحله سوّم :

براي تصرّف شلمچه و احاطه خرمشهر كه به  12/1و  22/1تك مورخّه 

زياد و مقاومت سنگين و پاتك هاي متـوالي دشـمن بـا وجـود      دليل موانم

/ تـا  12/1پيشروي نسبي نيروها شلمچه تأمين نگرديد و يگان ها از تـاريخ  

 وضعيّت پدافندي اتّخاد نمودند . 82/1

 )ت( مرحله چهارم : 

ادامه تك به منظـور تـأمين شـلمچه و احاطـه خرمشـهر و آزادسـازي       

اين مرحله از عمليات به وسـيله قرارگـاه   خرمشهر كه طرح ريزي و هدايت 

كربال اناام و قرارگـاه نصـر مأموريـت تصـّرف و تـأمين شـلمچه و احاطـه        

 خرمشهر را به عهده داشت .
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 حمزه  12سازمان براي رزم و تركيب ادغام يگان هاي لشكر

 سعدي(حسني  )به فرماندهي سرهنگ حسين

 هي برادر حسن باقري()به فرماند سپاه پاسداران 5لشكر 

 ()مرحله يكم در عمليات بيت المقدس

          وليعصر سپاه 5حمزه و تيپ  12لشكر 2تيپ : شامل 2نصر ـ 2 

 حمزه 12لشكر 2الف ـ تيپ 

                        پياده                                   083( گردان 2پياده                                             ) 080( گردان 0)

تانك)ـ( از  248( گردان4)                                     پياده   041( گردان 8)

( 9)        0توپخانه مختلط كمك مسـتقيم  823( گردان 1) 20زرهي ل 4تيپ

 مهندسي  411گروهان يكم گردان 

هـان يكـم   ( گرو3تعميـر و نگهـداري         )   149( گروهان يكم گردان 3)

 بهداري 141گردان 

 فرمانده تيپ : سرهنگ علي رزمي

 وليعصر سپاه 5ب ـ تيپ 

 (گردان شهدا2گردان ابالر                                                      ) (0)

 ( گردان عمار4( گردان سلمان                                                     )8)

                                                           
ه از يگان تك كننده كمك مستقي  : توپخانه اي است ك - 1

 مستقيما  پشتيباني آتش الزم را اجرا مي كند .
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 ( گردان ياسر9)                                                       ( گردان ميثم 1)

 ( گردان بالل3)

 فرمانده تيپ : برادر رئوفي

          محمد رسول ا... 15حمزه و تيپ 12لشكر 1تيپ: شامل  1نصر ـ1

 حمزه 12لشكر  1الف ـ تيپ 

 پياده                                                           044( گردان 2)            پياده                                    040( گردان0)

 231( گــــــردان 4)                                      پياده   096( گردان 8)

   تانك)ـ( 

( گروهـان دوّم  9توپخانه مخـتلط كمـك مسـتقيم          )    808( گردان 1)

 مهندسي  411گردان 

( گروهـان دوّم  3تعميـر  ونگهـداري         )   149گروهان دوّم گـردان   (3)

 بهداري 141گردان 

 فرمانده تيپ : سرهنگ فرض ا... شاهين راد

 

 …محمّد رسول ا 15ب ـ تيپ 

 ( گردان مقداد2( گردان حبيب ابن مظاهر                                           )0)

 ( گردان ابولر4)                                                 ( گردان سلمان          8)

 ( گردان ميثم 9( گردان انصار حضرت رسول                                    )1)

( گردان مالك 3( گردان لوالفقار ) سالذ سنگين(                                 )3)

 اشتر 

 ( گردان بالل 01)                                          ( گردان مسلم ابن عقيل     6)

 ( گردان عمار 02( گردان حمزه                                                           )00)
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 گردان از گردانهاي فوق شركت ننمودند. 8توضيح: 

 فرمانده تيپ : برادر حاج احمد متوسليان

         فار سپاه 33حمزه و تيپ  12لشكر  8تيپ  :شامل  8ـ نصر8

 حمزه 12لشكر  8الف ـ تيپ 

 پياده                                                        253( گردان 1پياده                             ) 252( گردان 2)

 نترل  پياده تحت ك  318( گردان 3)                     پياده   313( گردان 8)

 تانك   155( گروهان يكم گردان 3)               سوارزرهي )ـ(  135( گردان 5)

 355( گروهــان ســوّم گــردان 3توپخانــه مخــتلط ك م          ) 833( گــردان 5)

 مهندسي 

( گروهان سوّم گردان 01تعمير ونگهداري     ) 149گروهان سوّم گردان  (2)

  بهداري 141

 سعيد پورداراب فرمانده تيپ : سرهنگ

 فار سپاه 33ب ـ تيپ  

 ( گردان اسراح1( گردان شهدا                                         )2)

 ( گردان صف3( گردان ابوالفضل                                     )8)

 ( گردان بالل حبشي3( گردان مقداد                                         )5)

 ( گردان مالك اشتر 3گردان ابو ر                                          ) (5)

 گردان از گردانهاي فوق در عمليات حاضر نشدند. 8توضيح: 

 فرمانده تيپ : برادر عساكره

 شامل : 3ـ نصر3

 حمزه 12زرهي لشكر 3تيپ 

 تانك  131( گردان 2) 

 پياده مكانيزه  288( گردان 1)
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 توپخانه خودكششي كمك مستقيم 851( گردان 8)

 زرهي محمدجابري پور 1فرمانده : سرهنگ 

         سپاه 22نوهد و تيپ  28تيپ  شامل : 5ـ نصر 5

 نوهد 18الف ـ تيپ 

    نوهد                                                     1( گردان 1نوهد                                 ) 2( گردان 2)

  نوهد   3( گردان 3)                           نوهد   8( گردان 8)

 توپخانه كمك مستقيم 818( گردان 3)                               نوهد   5( گردان 5)

 فرمانده تيپ : سرهنگ محمد محمدي

 سپاه 11ب ـ تيپ  

  )ا(گردان امام حسن (1)                             )ا(( گردان امام علي2)

 )ا(( گردن امام زين العابدين3)                           )ا(( گردان امام حسين8)

  )ا(( گردان امام جعفر صادق3)                      )ا( ( گردان امام محمد باقر5)

 فرمانده تيپ : برادر موسوي

 توضيح :

نفـر و داراي سـالح    811استعداد گردان هاي سپاه معمـواً در حـدود   

سبك انفرادي و آر پي جي بودند لـيكن گـردان هـاي پيـاده ارتـش داراي      

استعدادي حدود هزار نفر و سالح هاي پشتيباني از جمله خمپاره انـدازها ،           

 213م م ، سالح هاي ضد تانك ، موشك تاو ، دراگون و  215موشك انداز 

 و سالح هاي ضد هوايي بودند .

 

( به شرح  يل پشتيباني ازم در قرارگاه نصرحمزه ) 12ه هاي لشكرساير عدّ

 عمليات را به عهده داشتند :
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ــردان2) ــه  825( گ ــل  118توپخان م م در عم

 كلّي 

ــردان1) ــه  835( گ ــل  281توپخان م م در عم

 كلّي 

 كاتيوشا عمل كلّي 853( آتشبار دوم گردان8)

 م م  18توپخانه پدافند هوايي  858( گردان 3)

 م م  18توپخانه پدافند هوايي  825( گردان 5)

 (2پل )تحت كنترل 323گردان 2( گروهان3)

 

ــل  323گــد 1گروهــان( 5) )تحــت پ

 كنترل(

 مخابرات  353( گردان3)

 مهندسي  355( گردان2)

 تعمير و نگهداري   533( گردان21)

 بهداري   535( گردان22)

 آماد و ترا بري 533( گردان21)

 

عدادي از فرماندهان گردان تيـپ هـاي سـپاه پاسـداران شـركت      ضمناً اسامي ت

تهيـه اسـامي سـاير فرمانـدهان مقـدور      كننده در عمليات به شرح  يل مي باشـد ) 

 نگرديد( :

 ولي عصر:  5ـ تيپ 1     محمد رسول ا... :  15ـ تيپ 2

 عبدالحسين خضريانشهيد علي اصغر رنابران                   

 كريم فضيلت پور       شهيد احمد بابايي

  حاج محمّد علي صبوري       شهيد علي موحّد

 شهيد عبّاس شعف 

 پاسدار نصرت اهلل قريب

 ـ تيپ عاشورا : 3       بدر  11ـ تيپ 8

 مير حات كبيري        عبّاس بحرالعلوم 

 شهيد ناصر خانلو     شهيد محمدرضا ربيعي 

                                                           
تحت كنترل و ييا كنتيرل عمليياتي =  در كنتيرل عمليياتي  - 1

يگاني به منظور انجام وظايف مختلف ، واگذاري هدف هيا و كميك 

 در انجام مأموريت در اختيار يگان ديگر قرار مي گيرد .
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 يزدان مؤيدي نيا

 فار :  33ـ تيپ 5

 لي اردو قربانع

 شهيد احمد دستري 

در عمليات بيت حمزه و تيپهاي تابعه  12ليست يگان ها و فرماندهان لشكر

 المقدس

رد

 في

 يگان شغل نام و نشان درجه

حسين حسني  سرهنگ پياده 2

 سعدي

 12قرارگاه نصر ) ل  فرمانده لشكر

 حمزه (

 

 

 

 12قرارگاه نصر ) ل  جانشين بهروز سليمانااه سرهنگ پياده 1

 1سرهنگ 8 حمزه (

 پياده

 12قرارگاه نصر ) ل  ركن سوّم علي محمّد سااركيا

 12قرارگاه نصر ) ل  ركن دوّم مهدي ساّادي سرگرد 3 حمزه (

سرگرد  5 حمزه (

 مخابرات

 12قرارگاه نصر ) ل  افسر مخابرات ابوالقاسم سخدري

سرگرد  3 حمزه (

 مهندس

 12) ل  قرارگاه نصر افسر مهندس احمد  كائي

 135گردان  فرمانده جهانگير درجزي سرگرد زرهي 5 حمزه (

تانك ل  155گردان  فرمانده عبدالعلي ايّوبي سرگرد زرهي 3 سوارزرهي

سرگرد  2 12

 مهندسي

 355گردان  فرمانده محمّد عميد

مخابرات  353گردان  فرمانده قلي  زارا 1سرهنگ  21 مهندسي لشكر

 لشكر 2تيپ  فرمانده ي رزميعل سرهنگ پياده 22 لشكر

و معاون تيپ  علي بخش  نيكفرد سرهنگ پياده 21

رئيس ركن 

 سوم

 لشكر 2تيپ

 لشكر 2تيپ 1رييس ركن بيژن  صارمپور سرگرد پياده 28

 1سرهنگ  23

 پياده

 پياده 282گردان  فرمانده جعفر خوشدل

اكبر بخشايي شهر  سرگرد پياده 25

 بابكي

 هپياد 283گردان  فرمانده

 1سرهنگ 23

 پياده

سعيد رحمان 

 دماوندي

 پياده 231گردان  فرمانده
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 1سرهنگ 25

 پياده

 پياده 318گردان  فرمانده اسماعيل زاده

 لشكر 1تيپ فرمانده فرض ا... شاهين راد سرهنگ پياده 23

 لشكر 1تيپ معاون تيپ مصطفي شهري سرهنگ پياده 22

 1سرهنگ 11

 پياده

علي اكبر مشهدي 

 فراهاني

رئيس ركن 

 سوم

 لشكر 1تيپ

رئيس ركن  اصغر  كريمي سرگرد پياده 12

 دوم

 لشكر 1تيپ

 پياده 232گردان  فرمانده مرتضي  خسرو تاش سرگرد پياده 11

 پياده 233گردان  فرمانده مظفّر هدايت نسب سرگرد پياده 18

 1سرهنگ 13

 پياده

 پياده 232گردان  فرمانده فت  پور مظفري

 لشكر 8تيپ فرمانده سعيد پورداراب سرهنگ پياده 15

 لشكر 8تيپ معاون تيپ سيّد نورالدين مكّي سرهنگ پياده 13

رئيس ركن  گل محمّد بهمني سرگرد 15

 سوّم

 لشكر 8تيپ

رييس ركن  الهوردي سروان پياده 13

 دوّم

 لشكر 8تيپ

 پياده 252گردان  فرمانده حسن  براتي سرگرد پياده 12

 1سرهنگ 81

 پياده

 پياده 253گردان  فرمانده دون كلهرفري

 1سرهنگ 82

 پياده

فرج ا...  حاجي 

 اصفهاني

 پياده 313گردان  فرمانده
 1سرهنگ 81

 زرهي

 زرهي لشكر 3تيپ فرمانده محمد  جابري پور

سرهنگ  88

 زرهي

 زرهي لشكر 3تيپ معاون تيپ فيروز سميعي

 1سرهنگ 83

 زرهي

رييس ركن  محمد افتخار

 سوّم

 لشكرزرهي  3تيپ

رييس ركن  غالمحسين كام افشار سرگرد زرهي 85

 دوّم

 زرهي لشكر 3تيپ

پياده  288گردان  فرمانده علي محسني سرگرد پياده 83

 زرهي 131گردان  فرمانده علي  عدالت سرگرد 85 مكانيزه

 زرهي 138گردان  فرمانده علي رضا نايبي سرگرد زرهي 83

سرهنگ  82

 توپخانه

)قرارگاه توپخانه  ندهفرما محمّد باقري

سرهنگ  31 12ل  نصر(

 توپخانه

هادي حاجي 

 سبحاني

 توپخانه لشكر معاون توپخانه
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  1سرهنگ 32

 توپخانه

محمد علي مبرهن 

 قدوسي

رييس ركن 

 سوّم

 قرارگاه نصر(توپخانه)

سرهنگ  31 12ل 

 توپخانه

رييس ركن  لطف ا...  باغاني

 دوّم

)قرارگاه توپخانه 

توپخانه  828گردان  فرمانده اصغر مناف پور گردسر 38 12ل  نصر(

عباسعلي حاج  سرگرد  33 م م ك 255

 سلطاني

توپخانه   815گردان  فرمانده

سرگرد  35 م م ك 215

 توپخانه

 توپخانه  851گردان  فرمانده يوسف حاج عليلو

سرگرد  33 م م خ ك 255

 توپخانه

توپخانه  833گردان  فرمانده عباس افصحي

 1سرهنگ 35 كم م  255

 توپخانه

توپخانه  835گردان  فرمانده اسدا...  عمادي

سرگرد  33 م م ك 281

 توپخانه

توپخانه   825گردان  فرمانده عباس  كاشاني

سرگرد  32 م م ك 118

 توپخانه

توپخانه  858گردان  فرمانده احمد وطن دوست

توپخانه   825گردان  فرمانده اسماعيل رحمتي 1سرهنگ  51 هوايي پدافند

 سرهنگ سر 52 پدافند  ي

 رشته داري

 پشتيباني لشكر فرمانده اسماعيل خواجوئي

گردان آماد و ترابري  فرمانده آل رضا سرگرد 51

 1سرهنگ 58 لشكر

 دكتر

 گردان بهداري لشكر فرمانده صمدپور

سرگرد  53

 اردنانس

گردان تعمير و  فرمانده يحيي زاده

نوهد تحت  18تيپ  فرمانده د محمديمحمّ سرهنگ پياده 55 نگهداري

رئيس ركن  تقي زيبا منظر سرگرد پياده 53 كنترل لشكر

 سوم

نوهد تحت  18تيپ 

رئيس ركن  علي حشمتي سرگرد پياده 55 كنترل لشكر

 دوم

نوهد تحت  18تيپ 

غالمحسين نيك  سرگرد 53 كنترل لشكر

 فرجام

 نوهد  251گردان  فرمانده

 نوهد   221گردان  فرمانده ياحمد اسد سروان پياده 52

 1سرهنگ 31

 پياده

 نوهد  253گردان  فرمانده اردشير زوالت

 نوهد  285گردان  فرمانده ايرج كامروا سرگرد پياده 32

سرگرد  31

 توپخانه

 818گردان توپخانه فرمانده عنايت  صديقي

 م م ك م نوهد 255
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رل آن در مرحلة يكم حمزه و تيپ تحت كنت 12با نگرش به ليست فوق ، لشكر

عمليات بيت المقدس جمعاً با استعداد يك گردان سوارزرهي ، سه گـردان تانـك ،      

گردان  نوهد )نيروهاي ويژه هوابرد(  5گردان پياده ، يك گردان پياده مكانيزه ،  21

نوهد است( و دو  18گردان توپخانه صحرايي سنگين )يك گردان مربوط به تيپ 5، 

وايي ، ماموعاً با استعدادي بيش از سي هزار نفر ، شـركت نمـوده    گردان پدافند ه

 است .

حمـزه   12سپاه پاسداران به فرماندهي برادر حسن باقري كـه بـا لشـكر    5لشكر

قرارگاه نصر را تشكيل داد با يگان هاي  يل در مرحلة يكم عمليات بيـت المقـدس   

 شركت داشتند :

 گردان  5با   ئوفي نژاد     فرمانده : برادر ر  ولي عصر دزفول  5تيپ

 گردان     5با     فرمانده : برادر عساكره       فار               33تيپ

 گردان  3با      فرمانده : برادر موسوي   خرمشهر       11تيپ

ــا  فرمانده : برادر حاج احمد متوسّليان     محمّد رسول ا... 15تيپ  3بــــ

 گردان 

 

پاه فاقـد توپخانـه و پدافنـد هـوايي و سـالح هـاي       توضي  اينكه ، يگان هاي س

 151اجتماعي سنگين بودند و به صورت سبك و هاومي با اسـتعدادي قريـب بـه    

نفر در هر گردان سازماندهي شده بودند ضمناً تعداد گردان هاي اشاره شده  811تا

 فوق بر اساس اظهارات فرماندهان تيپ هاي عمل كننده مي باشد .

 

 

حمزه و قرارگاه نصر  12مهم و برجسته و اقدامات اساسي در لشكر در ماموا نكات

  در اقدامات قبل از عمليات را مي توان به شرح  يل بيان نمود :

 . 21/2/32ـ صدور دستور آگهي به يگان هاي عمده قرارگاه نصر در تاريخ 2
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ـ تشكيل شـور ستـادي براي تازيـه و تحليل مأموريت و تعيين بهتـرين راه 1

 ار .ك

 ـ تشكيل شور فرماندهان براي بحث و تبادل نظر .8

 ـ صدور دستور حركت به منطقه گسترش جديد در منطقه عمومي دارخوين .3

ـ شناسايي فرماندهان تا ردة گردان در سه نوبـت از منطقـة و تعيـين محـل     5

 استقرار يگان ها با توجّه به آب گرفتگي منطقه .

 مخابرات ، شناسايي به منطقة جديد . ـ اعزام عناصر پيشرو مهندسي ،3

و اسـتقرار ايـن تيـپ در سـاحل      12لشـكر  1سراب با تيـپ  31ـ تعوي  تيپ5

 . 25/2/32شرقي كارون در شمال آبادان در تاريخ 

ـ تشكيل گروه رزمي حر و سـازماندهي سـتاد آن و اقـدام در مـورد تعـوي       3

 با اين گروه . 12لشكر 1تيپ

حمزه و يگان هاي سـپاه پاسـداران و    12ه لشكرـ جابه جايي يگان هاي عمد2

 . 5/1/32اتمام استقرار در مناطق تامّم جديد در منطقه سلمانيه ـ دارخوين تا 

 . 5/1/32ـ فعال شدن قرارگاه هاي نصر و قرارگاه هاي تابعه در 21

ـ مشخّ  كردن تركيب يگان هاي ادغامي سپاه و ارتش )قرارگـاه نصـر( در   22

 فرماندهان . عمليات و معارفه

ـ اقدامات گسترده مهندسي در مورد احدا  مواضم ، خاكريزها ، جادّه ها و 21

 پل پي ام پي بر روي كارون . 1احدا  

براي برقراري ارتباط هاي مختلف  12ـ اقدامات وسيم گردان مخابرات لشكر28

 قرارگاه نصر با يگان هاي تابعه .

در احدا  بيمارسـتان ، احـدا      12ـ اقدامات گسترده گردان بهداري لشكر23

 پست هاي امدادي و حاضر به كاري آمبوانس ها .

براي حاضر به كار نمـودن   12ـ اقدامات مهم گردان تعمير و نگهداري لشكر25

 ادوات سنگين و خودروي يگان ها و احراز آمادگي براي عمليات .
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و مقاومـت   ـ اجراي آموزش رزم انفرادي ـ عمليات شبانه ـ دفـاا شـيميايي    23

 جسماني ، اسلحه شناسي به طور مشترك به پرسنل يگان هاي ادغامي .

ـ تاديد نظر در سازماندهي يگان ها با توجّه به تلفات عمليات فت  المبـين  25

 و ترخي  تعدادي از سربازان .

در ارتباط با اقدامات مربوط به شناسايي منطقه عمليـات و دشـمن ازم اسـت    

حمزه با استفــاده از بهتـرين، مـؤمن    12ز مدّت ها قبل لشكرتوضي  داده شود كه ا

ترين و شااا ترين افسران از گردان هاي رزمي و انتخاب سربازان ورزيده و اجراي  

آموزش هاي مختلف به خصوص آموزش مين ، قطب نما ، گشـتي  و رزم در شـب   

و اگـر   اين دسته هاي شناسايي را براي اجراي عمليات شناسايي آمـاده كـرده بـود   

موفّقيتّي به دست آورديم بخشي از آن مرهون تالش و ايثارگري هاي دسـته هـاي   

 شناسايي و عوامل مين بردار مي باشد .

دسته شناسايي گردان راه گشاي عمليات است . دسته هاي شناسايي پيشتازان 

 صحنه نبردند . دسته هاي شناسايي نوك پيكان حمله هستند .

هاي قرارگاه نصر با توجّه به شـكل مـانور و منطقـه    دسته هاي شناسايي يگان 

مسئوليت يگان ها از زمان استقرار در منطقه بدون بر هـم زدن نظـم منطقـه و بـا     

رعايت كامل اصول غافلگيري و نفو  در تيم هاي چند نفره در شب و يا در روز ، در       

مشـترك از   زمان هاي ديد محدود با پرسنل شناسايي از سـپاه پاسـدارن بـه طـور    

رودخانه كارون عبور نمودند و محل استقرار ، تعداد تانـك هـاي دشـمن ، مواضـم     

دشمن موانم دشمن راه هاي نفو ي را دقيقـاً شناسـايي و كروكـي تهيـه نمودنـد .      

عمق نفو  عناصر شناسايي در منطقه دشمن جـادّه آسـفالته خرمشهرــ اهـــواز و     

داور و گمنـام بودنـد كـه بـا بـازكردن       كيلومتر بود و اين عناصـر  11تا  25حدود 

گذرگاه در ميادين مين و مشخّ  كردن مسيرهاي پيشروي يگان هاي تك كننده 

 را در شب عمليات تا روي هدف راهنمايي نمودند .
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در جلسات متعدّدي كه در قرارگاه تاكتيكي نصر و قرارگاه هـاي تابعـه قبـل از    

من بررسي چگونگي اجراي عمليات اجراي عمليات بيت المقدس تشكيل گرديد . ض

و اقدامات ازم براي طرح ريزي تـا صـدور دستور عملياتي توصـيه و رهنمودهـايي   

 نيز به شرح  يل ، به فرماندهان يگان ها ، ابالغ شد :

 

 )به ضميمه نحوه ادغام يگان ها مراجه شود( سازمانالف ـ 

 تغييرات ازم داده شود .ـ  سازمان گروهان را مادّداً بررسي و در صورت نياز 2

ـ  فرماندهان گروهان و دسته ، گروه اسامي پرسنل شركت كننده در عمليات 1

 را تهيه و همراه داشته باشند .

 ـ  از پرسنل تحت امر بازديد و از آمادگي آنها اطمينان حاصل كنيد .8

 ـ  مسئوليت فرماندهي تا پايين ترين رده مشخّ  نماييد .3

ه شهدا و ماروحين و تقسيم آمادهاي مختلـف بـه خصـوص    ـ در مورد تخلي5

 تقسيم آب و يخ و مهمّات پيش بيني و پرسنل توجيه گردند .

 ـ  پالك هويت پرسنل تهيه و تحويل دهيد .3

 

 آموزش ب ـ

ـ آموزش رزم انفرادي ، رزم شبانه ، عبور از رودخانـه ، مـين و موانـم بيشـتر     2

 مورد توجّه قرار دهيد .

 سنل را در مورد اجراي مأموريت توجيه كنيد .ـ كليه پر1

 ـ وظايف احتياط را دقيقاً مشخّ  و پرسنل را توجيه كنيد .8

ـ حداكثر همكاري و صداقت و صميميّت  در زمان آموزش مشـترك و ادغـام   3

 به عمل آوريد .

 

 عمليات پ ـ
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 ـ در اناام شناسايي از دوربين ديد در شب استفاده كنيد .2

 شناسايي به هيچ وجه از بيسيم استفاده نكنند .ـ گشتي هاي 1

مطمئن در ميادين مين شناسـايي و قبـل از    2ـ هر گردان حداقل سه گذرگاه8

شروا عمليات نسبت به باز كردن آنها اقدام و فرماندهان تـك ور بـا گـذرگاه هـا و     

 آشنا شوند . 1معابر

لي دشمن را زير نظـر  ـ از گذرگاه هاي باز شده دائماً مراقبت و اقدامات احتما3

بگيريد و شب قبل از عمليات ماـّددًا گـذرگاه هـا را بازرسـي و از بـاز بـودن آنهـا        

 اطمينان حاصل كنيد .

 ـ حداكثر نظم ، تفرقه ، استتار و اصول حركت در ستون ها رعايت شود . 5

ـ به پدافند دورادور ، پراكندگي ، استتار و اختفاء در منطقه پراكندگي توجّه   3

 في شود .كا

ـ قبل از شروا عمليات به هيچ وجه از بيسـيم اسـتفاده نكننـد و ارتبـاط بـه      5

 طريق با سيم و امربري باشد .

 ـ حفاظت عمليات دقيقاً رعايت گردد .3

ـ دسته هـاي شناسـايي ، گروهـان هـاي مهندســي ، گروهـان بهـــداري و            2

 انه منعكس نمايند .دسته هاي مخابرات جلويي گزارش پيشرفت كار خود را روز

 

 لاستيك ت ـ

ـ برنامه غذايي مناسب براي ايّام عمليات در نظـر گرفتـه و جيـرة عمليـاتي و     2

 اضطراري بين پرسنل تقسيم شود .

                                                           
است در داخل ميدان مين كه  گذرگاه : در ميدان مين ، راهي - 1

مين هاي برداشته و يا خنثي شده و بيراي عبيور نفيرات هجيومي 

پياده از ميدان مين در نظر گرفته مي شود و مسير آن نيز عالمت 

 متر است . 2گذاري مي گردد و عرض آن معموال  
معابر : معبر در ميدان مين راهي است در داخل ميدان ميين  - 2

اشته شده و معموال  عرض معبر براي عبيور ييك كه مين هاي آن برد

 16متر و براي عبور دو طرفيه  6/7طرفه خودروها و ادوات زرهي 

 متر مي باشد و مسير آن نيز عالمت گذاري مي شود .
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ـ در شروا هر مرحله از عمليات كليـه خودروهـا و ادوات زرهـي را بـاك پـر      1

 نموده و به موقم تاديد سوخت گردد .

 منطقه تامّم و در تمام مراحل مد نظر قرار دهيد .ـ تعمير و نگهداري را در 8

ـ مهمّات به اندازه كافي به محل مواضم جابـه جـا و در محـل هـاي مناسـب      3

 نگهداري شود .

 ـ از مهمّات همراه و اقالم دفاا شيميايي پرسنل بازديد نماييد .5

ـ وسايل سنگين مهندسي را بين گروهان ها تقسيم و وظـايف آنهـا مشـخّ     3

 . گردد

 

 

 ـ  اقدامات حين عمليات :

 

  قبل از كشف تكـ  الف

 ـ سكوت را رعايت و به قواعد حركت در شب توجّه شود .2

 ـ خونسردي حفظ شود .1

 ـ از ارتباط بيسيم قوياً خودداري گردد  .)تا قبل از كشف تك(8

ـ هر گونه سيم داخل منطقه دشمن را قطم ، تـا در ارتبـاط و يـا اسـتفاده از        3

   كه هاي منفاره توسط دشمن اختالل ايااد شود . بش

ـ با توجّه به شناسايي قبل موقعيّت خود را در روي زمين و در مسير حركـت  5

 فراموش نكنيد .

ـ مأموريت خود را با توجّه به شناسايي هاي اناام شده و طرح مانور تاسّم و 3

 اجرا نماييد .

 ر گشتي دشمن را داشته باشند .ـ يگان ها آمادگي برخورد احتمالي با عناص5
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مـي   ـ سعي گردد معابري را كه مورد استفاده عنـاصر تأميني دشـمن قـــرار  3

 مورد استفاده قرار داده شود . گيرد كشف و

 ـ در صدد پيدا كردن عناصر تأميني دشمن بـا توجّـه بـه شناسـايي قبلـي و     2

 آنان باشيد . مشخّ  بودن محل هاي استقرار

ت به عبور از گذرگاه ها و معابري كه قبالً ايااد نموده ايد اقدام كنيـد  ـ نسب21

 و از حركت در مسيرهاي ديگر پرهيز شود .

ـ به مح  مشاهده عناصر تأميني دشمن  در كمـال خونسـردي و سـكوت     22

حتّي المقدور به وسيلة جنگ افزار سرد نسبت به اسـارت و يـا كشـتن آنـان اقـدام      

 گردد .

 

 كشف تك ب ـ  پس از

ـ به مح  كشف تك نسبت به از بـين بـردن مواضـم دشـمن ، كـه از قبـل       2

 شناسايي شده اقدام شود .

ـ نسبت به انهدام سنگرهاي عناصري كه از ميدان مـين مراقبـت مـي كننـد     1

 اقدام ، تا عناصر مين بردار بتوانند مأموريت خود را اناام دهند .

ن سـود جسـته و ادوات و سـنگرهاي    ـ از روشنايي حاصله ، از منوّرهاي دشم8

 دشمن را منهدم كنيد .

ـ به مح  عبور از موانم مين ، انهدام و پاكسازي سنگرهاي دشمن تا تصرّف 3

 كامل هدف ادامه يابد .

ـ از زمين و خاكريزهاي موجود و مواضم دشمن هنگام پيشروي استفاده شود 5

. 

، به همراه گروهان خـود   ـ در تمام مراحل هدايت عمليات فرماندهان گروهان3

باشند و هدايت يگان را با جديّت دنبال كنند . ) هدف ها زماني تصرّف مـي شـوند   

 كه گروهان ها هدف خود را تصرّف كرده باشند ( 
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ـ پس از شكستن خط دشمن و ادامه پيشروي فرماندهان گردان ، تغيير محل 5

 داده و به همراه گردان هدايت گردان را اناام دهند .

ـ مسئولين آماد مهمّات و تخلية ماروحين و اسرا ، بـا جـديّت كـار خـود را       3

 دنبال كنند .

ـ معاون گردان ها در جابه جايي جنگ افزارهـاي پشـتيباني بـه جلـو تـالش      2

 نمايند و سريعاً جنگ افزارها به جلو هدايت و مهمّات ازم نيز جابه جا شود .

ه در اثر مقاومـت دشـمن ، پيشـروي    ـ تقدّم آتش را به مسيرهايي بدهيد ك21

 كُند شده است .

ـ گزارشات واصله از گروهان ابتدا بـه وسـيلة ركـن سـوّم و دوّم گـردان هـا       22

 بررسي و در صورت تأييد به ردة باا گزارش شود .

ـ از شتابزدگي در ارسال گزارش ها بپرهيزيد و پس از تعيين صحّت و سقم 21

 د .گزارش واصله آن را منعكس نمايي

ـ انضباط آتش را در حين پيشروي رعايت نماييد تـا از صـدمه بـه پرسـنل     28

 خودي جلوگيري گردد .

ـ اسرا را بازديد بدني نموده و پس از شـمارش و تفكيـك سـريعاً بـه عقـب      23

 تخليه گردند .

ـ در هنگام تك به اجراي مأموريت فكر شـود و بـراي رسـيدن بـه پيـروزي      25

 تالش جدّي نماييد .

 

 

 ـ مرحلة تحكيم هدف تاديد سازمان پ 

ـ به مح  تصرّف هدف مواضم متصرّفي را از وجود عناصر دشمن پاكسـازي  2

 كنيد .

ـ در امر  تحكيم هدف ، تالش جدّي معمول و حتّي المقـدور از خاكريزهـا و   1

 موانم و مواضم دشمن در تحكيم هدف استفاده گردد .
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 م به جلو فرستاده شوند .ـ در مرحلة تحكيم هدف عناصر تأميني از8

 ـ سازمان خود را كنترل و بررسي و تاديد سازمان كنيد . 3

 ـ سريعاً نسبت به تهيه مواضم تعايلي و با فرصت اقدام شود .5

ـ تيربارها را در مواضم مناسـب مسـتقر كنيـد و مهمّـات كـافي پـيش بينـي        3

 نماييد.

ابل راه هـاي وصـولي   ـ سالح هاي ضد تانك را در مكان هاي مناسب و در مق5

 دشمن مستقر و آماده دفم پاتك هاي دشمن باشيد .

ـ ماروحين و شهدا را سريعاً تخليه نماييد كه در روحيّة پرسنل ، تأثير مثبت 3

 خواهد داشت .

 ـ ماسك و اقالم دفاا شيميايي را كنترل و در دسترس داشته باشيد .2

 ـ سالح هاي پشتيباني را به جلو ببريد .21

 نارناك به تعداد كافي در اختيار پرسنل رزمنده قرار داده شود .ـ 22

گردان هـا بـراي كمـك بـه فرمانـدهان       8و  1ـ پس از تأمين هدف ، ركن 21

 گروهان و كنترل يگان ها و بررسي وضعيّت و الحاق يگان ها به جلو اعزام شوند .

 ـ از تراكم پرسنل بر روي هدف جلوگيري شود .28

 ات صرفه جويي و انضباط آتش رعايت گردد .ـ در مصرف مهم23ّ

 ـ جناحين خود را مراقبت كنيد و پيش بيني هاي ازم به عمل آورده شود .25

ـ ديده بان هاي توپخانه و خمپاره اندازها را فعال و در مناسب ترين ديدگاه  23

 منطقه مستقر و ارتباط آنان برقرار و كنترل شوند .

مرحلة تحكيم هدف خودداري و فقط به فكر تهيه ـ از جمم آوري غنايم در 25

 موضم پدافندي مناسب باشيد . 

ـ هر نفر از اسلحه و وسايل خود به خوبي مراقبت و آنان را بازديـد و آمـاده   23

 نمايد .

 ـ مواضم متصرّفي خود را تا پاي جان حفظ كنيد .22

 ـ حميّت قسمتي داشته باشيد و به همرزمان خود كمك نماييد .11
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ـ هدف تصّرف شده گروهان بـين دسـته هـا و گـروه هـا تقسـيم و منـاطق        12

 مسئوليت مشخّ  شود .

ـ در صورت پاتك و اجراي آتش سنگين دشـمن ، موضــم خـود را تــرك     11

 نكنيـد زيـرا بـيشتـر آسيـب پذير مي گرديد .

 ـ تلفات و ضايعات سريعاً گزارش شود .18

لة تحكيم هدف ، با حضور شخصي در ـ فرماندهان گروهان و گردان در مرح13

خط تماس در سازماندهي يگان ها تالش نموده و مسئوليت ها را مشخّ  و عناصر 

 ركن سوّم تيپ ها از منطقه بازديد و مشكالت را در محل برطرف سازند .

ـ همه پرسنل صبر و استقامت را شعار خود كنند زيـرا ايـن عوامـل آنهـا را     15

 ند .زودتر به پيروزي مي رسا

ـ در تمام مراحل عمليات از خداي باريتعالي ، استمداد كنيد و بـه او توكّـل   13

جوييد و با پايمردي و رشادت عمل كنيد تا انشـاءا... هـدف هـا تـأمين و تثبيـت و      

 دشمن نابود و مناطق اشغالي ميهن اسالمي آزاد گردد .





 

 

 بخش سوّم

 

 اجراي عمليات

 

 

  و تأمين سرپل(هدايت عمليات مرحلة يكم عمليات( 

  هدايت عمليات مرحلة دوّم و رسيدن به مرزهاي جمهوري اسالمي ايران 

 هدايت عمليات قرارگاه نصر در تأمين شلمچه 

  عمليات قرارگاه نصر در تصرّف شلمچه و محاصره خرمشهر 





 

 

 

 

 

 

 

 

عمليات ، تأمين سرپل و رسـيدن  يكم الف ـ هدايت عمليات قرارگاه نصر در مرحله  

 اهواز ـ ه خرمشهربه جادّ

كيلـومتري غـرب كـارون در     5تا  3همان گونه كه اشاره شد دشمن در فاصله 

مقابل دارخوين تا سلمانيه آن هم به صورت ناپيوسـته گسـترش يافتـه و گسـترش     

اصلي آن در كنار جادّه خرمشهر ـ اهواز و منطقه خرمشهر و شـمال آن بـود و لـذا     

كارون به منظـور ضـربه زدن متمركـز بـه نقطـه      انتخاب    راه كار عبور از رودخانه 

ضعيف دشمن و توسعه وضعيّت تا رسيدن به جادّه آسفالته مد نظـر قـرار گرفـت و    

نيروي عظيم رزمندگان اسالم يورشي سهمگين را در غرب كارون بـه مرحلـه اجـرا    

درآورد كه دشمن قادر به مقابله با آن نبود و چون تداوم عمليات به دليل عمق زياد 

 نطقه و وضعيّت دشمن مشخّ  نبود عمليات مرحله بندي گرديد .م

 

 مرحله يكم :  

 علي يا الابارين القاصم …با رمز بسم ا 21/1/2832روز  1181عمليات در ساعت 

 . شد آغاز ابيطالب ابن

مأموريت قرارگاه نصر در مرحله يكم عمليات عبور از كارون و انهـدام دشـمن و   

ـ اهواز و تأمين سرپل واگذاري بود امّـا مسـئولين سـپاه      پيشروي تا جادّه خرمشهر

 11نوهـد و تيـپ   18)تيـپ  5پاسداران در قرارگاه نصر اصرار مي ورزيدند كـه نصـر  
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سپاه( پس از عبور از جادّه خرمشهرـ اهواز به طرف نهر عراي  پيشروي و خرمشهر 

سپاه( نيز  فار 33و تيپ 12لشكر 8)تيپ 8را از محل پل نو محاصره و قرارگاه نصر

كمك نمايد كه اين پيشـنهاد هـر    5در جناح جنوبي عمليات خود را ادامه و به نصر

حمـزه نبـود امّـا پذيرفتـه شـد و نظـر سـپاه         12چند موافق نظر فرمانـدهي لشـكر  

پاسداران قرارگاه نصر تأمين گرديد و دستور عمليات و كالك عمليات بر اساس اين 

سپاه در قرارگاه نصـر در   5باقري فرمانده لشكر طرح تهيه و ابالغ شد . )برادر حسن

حمزه كه اظهار مي نمود اجراي ايـن عمليـات بـه دليـل      12پاسخ به فرمانده لشكر

عـمـق زيـاد و حاـم نيـروي دشمـن امكــان پـذير نيســت اظــهار مـي نمايــد       

كيلومتر پيشروي كرد مي تـواند ســي كيلومتر هم پيشروي خـود   25بسياي كه 

 ه دهد .(را ادام

هنگام عبور از جـادّه خرمشهرــ اهـواز و     5با شروا و ادامه عمليات قرارگاه نصر

پيشروي به طرف پل نو به دليل مقاومت سنگين دشمن و حام زياد آنان متحمّـل  

تلفات و ضايعات سنگيني گرديد و تعداد زيادي از پرسنل عمل كننده گردان ها در 

به هدف  5د و بدين ترتيب نه تنها قرارگاه نصركنار جادّه آسفالته به شهادت رسيدن

گرديـد و   8و1خود نرسيد بلكه باعث به وجـود آمـدن فاصـله و شـكاف بـين نصـر      

مأموريت قرارگاه نصر را با خطر جدّي و مشكل مواجه سـاخت و بـه همـين دليـل     

تأمين كامل سرپل و جادّه آسفالته خرمشهرـ اهواز در حد واگذاري در قرارگاه نصـر  

 روز به طول انااميد .، شش 

در  2نصـر تدبير عملياتي قرارگاه نصر در اين مرحله از عمليـات عبـارت بـود از    

 در احتياط قرارگاه . 3در جنوب و نصر 8به ترتيب در مركز و نصر 5و1شمال و نصر

ادغام نيروهاي ارتـش و سـپاه در عمليـات بيـت المقـدس  بـرخالف عمليـات               

ركيبي تا رده گروه و تيم ادغام شـده بودنـد بـه صـورت     فت  المبين كه به صورت ت

گرداني و با حفظ موجوديت يگاني خود و هر كدام جدا امّا در كنار هم براي تـأمين  

 هدف ها تالش مي نمودند .



 16اجراي عمليات / 

يكي از مشكالت و اقدامات مهم قرارگاه نصر در مرحله يكم عبـور از رودخــانه  

و پـل پـي ام پـي در منطقـه مسـعوديه و            كارون بــود كه بــا در اختيـار داشتن د

پيچ سلمانيه و به كارگيري طراده هاي جي اس بي و قايق هاي جمينـي بـه شـرح    

اشاره شده فوق با تعيين ترتيب تقدّم عبور يگان ها و نظارت دقيق فرماندهان ايـن  

مهم به خوبي اناام شد ازم به  كر است كه با توجّه به استقرار دشمن در سـاحل  

ربي كارون از جنوب پيچ سلمانيه و مارد و حفار تا خرمشهر در صورتي كـه حتّـي   غ

يك قايق واژگون مي گرديد و يا وسيله اي در آب مي افتاد كـافي بـود تـا دشـمن     

متوجّه و عمليات افشا شود امّا با نظارت دقيق همه فرماندهان عبور يگان ها بـدون  

در منطقه مسعوديه )جنوب انـرژي   حادثه صورت پذيرفت در اين مرحله پل شمالي

قرار گرفت امّا پل منظـور   3و1و2اتمي دارخوين( زودتر روانه شد كه در اختيار نصر

شده در پيچ سلمانيه به دليل نزديكي به دشمن و در تيررس آتـش هـاي توپخانـه    

دشمن قرار داشتن و به منظور جلوگيري از سر و صـدا و رعايـت اصـل غـافلگيري     

ل شمالي روانه گرديد و لذا پرسـنل هاـومي و تـك ور در قرارگـاه     كمي ديرتر از پ

عموماً با قايق و طرّاده از رودخانه عبور و عمليات خـود را بـه موقـم     8و نصر 5نصر

 شروا نمودند كه به طور روزشمار به حواد  اين مرحله مي پردازيم .

 

 

 در جبهه قرارگاه نصر 22/1/32و  21ـ حواد  عمليات در روزهاي 2

عبور يگان ها از پل شمالي به موقم اناام شد ،  21/1/32از شروا تاريكي شب 

 1335م م نيز  قبل از شروا عمليات تا ساعت  215به نحوي كه دو گردان توپخانه 

پيشروي خود را به سمت دشمن آغاز  1و2از رودخانه عبور نمودند و يگان هاي نصر

دتر اناام مي شد و بـه علّـت عـدم    عبور يگان ها كن 8و نصر 5كردند در محور نصر

فار سپاه با وجود تالش بـيش از حـد قرارگـاه     33حضور به موقم گردان هاي تيپ

در  12لشكر 8عمل نمايد به طوري كه تيپ 1و نصر 2نتوانست همگام با نصر 8نصر
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از رودخانه عبور كـرده و   253و252گزارش مي نمايد كه گردان هاي 1881ساعت 

فاـر هنـوز بـه منطقـه          33مي كنند امّا گردان هاي تيپبه طرف دشمن پيشروي 

وليعصـر و تـأخير در    5نرسيده اند . ضمناً به دليل تأخير در حضور يگان هاي تيپ

نيز نتوانست به موقم عمليات خـود را شـروا    2قرارگاه نصر 12لشكر 2ادغام با تيپ

 نمايد در نتياه پيشروي يگان هاي قرارگاه نصر هماهنگ نبود .

گزارش مي نمايد كه حـدود يـك كيلـومتر از     12لشكر 2تيپ 1881ساعت  در

 كيلومتر پيشروي نموده است . 5اعالم كرد كه  1مشارا رد شده و تيپ

گزارش مي كند كه يگـان هـاي    1113در ساعت  5نوهد در قالب نصر 18تيپ

 تيپ از پل عبور نموده و در حال تغيير موضم هستند .

ز دشـمن در منطقـه مـارد و حفـار و جنـوب پـيچ       تحرّكاتي ا 1335در ساعت 

سلمانيه كه محل استقرار گروه رزمي حرّ بود شروا شد كه با اجراي آتش سـنگين  

 در آن منطقه فعاليت دشمن خنثي گرديد .

ابالغ گرديد كه  1از طريق قرارگاه نصر به نصر 21/1/32مورخ  1151در ساعت 

از مي گردد و اين در شرايطي بـود  دقيقه ديگر عمليات آغ 21براي شروا درگيري 

وليعصـر بـه محـل عمليـات      5فار و تيـپ  33كه هنوز تعدادي از گردان هاي تيپ

 نرسيده بودند .

 براي شروا عمليات اعالم آمادگي نمود . 12لشكر 2تيپ 1215در ساعت 

به هر ترتيب كليه يگان هاي قرارگـاه نصـر كـه مـي بايسـت عمليـات عبـور از        

از رودخانـه   21/1/32روز  1281دهند توانستند تا حـدود سـاعت   رودخانه را اناام 

عبور و به طرف دشمن پيشروي و براي اجراي عمليات كسب آمادگي و مهيا گردند 

. 

فرماندهان قرارگاه نصر براي شروا عمليات اعـالم    21/1/32روز  1281ساعت 

شـد و در بـين   به يگان ها ابالغ  1231آمادگي نمودند و لذا رمز عمليات در ساعت 

  …حمزه و تيـپ محمّـد رسـول ا    12لشكر 1تيپ 1قرارگاه هاي نصر ، قرارگاه نصر

 سريم تر به هدف هاي خود نزديك و براي اجراي عمليات ، اعالم آمادگي نمود .



 17اجراي عمليات / 

با ابالغ رمز عمليات عمالً درگيري يگان ها با نيروهاي دشمن در غرب رودخانه 

موفّق شد با عبور از هـدف نخسـت در مشـارا ،     1كارون آغاز گرديد و قرارگاه نصر

 به يك كيلومتري جادّه آسفالته نزديك نمايد . 1115خود را در ساعت 

پس از انهدام نيروهـاي دشـمن بـر روي جـادّه      1813در ساعت  1قرارگاه نصر

آسفالته خرمشهرـ اهواز از آن عبور نموده و به يـك تيـپ زرهـي دشـمن در غـرب      

و گردان هايي از اين قرارگاه بـه پيشـروي خـود ادامـه و بـه      جادّه حمله ور گرديد 

 1مواضم توپخـانه دشمــن  رسيدند و سـرهنگ شاهيـن راد فرمانده قرارگـاه نصـر  

اعالم    مي نمايد كه يگان هاي دشمن در حال محاصـره شـدن هسـتند و طـولي     

نيمـت  دستگاه تانك دشمن در شرق جادّه را منهدم و يا به غ 85نخواهد كشيد كه 

عرّاده توپ دشمن در غرب جادّه به غنيمت در آمده كه دسـتور   3بگيرند . ضمناً    

با جـادّه آسـفالته    2جابه جايي آنها داده  شده است در چنين شرايطي قرارگاه نصر

حدود سه كيلومتر فاصله داشت و قادر نگرديده بود بـه هـدف هـاي خـود برسـد و      

نيز اياـاد   8و نصر 1عمالً شكافي بين نصر نيز متحمّل تلفات سنگيني شده و 5نصر

نيز قادر به احدا  خاكريز مورد نياز در جناح جنوبي براي ايااد يـك   8شده و نصر

 خط پدافندي نگرديده بود .

و  12لشكر 8تيپ 8خاكريز دشمن در خانه خرائب توسط نصر 1885در ساعت 

يعاتي به دشـمن  فار سپاه تصرّف تعدادي از تانك هاي دشمن منهدم و ضا 33تيپ

/ منهـــدم گرديـد و   21/1مـورخ  1833وارد و يك انبار مهمّات دشـمن در سـاعت   

عبـور و بـه طـرف جـادّه      1311موفّق مي شود از خانه خرائـب در سـاعت    8نــصر

 آسفالته پيشروي نمايد .

حمـزه از رودخانـه كـارون     12زرهي لشكر 3شامل تيپ 3نصر 1851در ساعت 

نيـــز همزمـــان از پـل واقـــم در پـيچ       12انك لشـكر تـ 155عبور نمود و گردان

 و خانه خرائب پيشروي مي كند .  8سلمانيه عبور و به طرف نصر

به توپخانه لشكري دستور مي دهد  1852فرماندهـي قرارگاه نـصر در ســاعت 

كه كاتيوشاهاي موجود سريعاً با مهمّـات كـافي از رودخانـه عبـور داده شـوند و در          
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مستقر شوند كه قادر باشند از يگان ها به نحو مؤثّري پشـتيباني آتـش     محل هايي

 نمايند .

دسـتور داد كـه بـه پيشـروي      8فرماندهي قرارگاه نصر به نصر 1381در ساعت 

 نوهد برسند . 18خود افزوده و به تيپ

گزارش نمود كه خرائب كامالً سـقوط نمـوده و    8/ نصر21/1ـ 1385در ساعت 

 ز اصلي رسيده و در حال گرفتن اسير از دشمن مي باشند .به خاكري 252گردان

تانك و گـردان سـوارزرهي تحـت كنتـرل      155/ گردان21/1ـ  1353تا ساعت 

و گـردان   1و نصـر  2از پل عبور نمودند و توپخانه هاي كمك مسـتقيم نصـر   8نصر

 كاتيوشا از رودخانه عبور و در غرب رودخانه سريعاً استقرار يافتند .

حمزه دستور داد كه در  12زرهي لشكر 3قرارگاه نصر به تيپ 1515در ساعت 

گزارش مي كند  1محدوده شرق گرمدشت مستــقر گردند و در همــين زمان نصر

 دستگاه تانك نيز تمام شده است . 85كه يگان هاي زرهي دشمن منهدم و مسئله 

    اعالم مي كنـد كـه شـرق جـادّه درحـــال پــاكسازي          1581در ساعت  2نصر

زرهي تحت كنترل نيز از پل عبور نموده و در حال پيشروي  138مي باشد و گردان

 است . 

بـه علّـت نرسـيدن     1به منظور احتـراز از وارد شـدن تلفـات سـنگين بـه نصـر      

ابالغ مي نمايد كه بر روي جـادّه   1به جادّه آسفالته قرارگاه نصر به نصر 5و8و2نصر

 5مايد و از جناح چپ تالش نماينـد بـا نصـر   آسفالته مستقر و منطقه را پاكسازي ن

حركـت نمـوده و از    18پاسخ مي دهد كه به طرف تيپ 1الحاق حاصل نمايد و نصر

عـرّاده تـوپ بـه غنيمـت      22طرفي در شرق جادّه در حال پاكسازي مـي باشـند و   

گرفته و تلفات و ضايعات سنگيني به دشمن وارد كرده اند و تعدادي از افراد دشمن 

 سارت درآمده اند .نيز به ا

وضعيّت را استعالم نمود و ضمناً دسـتور    8قرارگاه نصر از نصر 1555در ساعت 

تانك در خرائب مسـتقر گردنـد تـا در مقابـل تانـك هـاي             155مي دهد كه گردان

نيز دستور داد كـه   1باقي مانده دشمن در منطقه آسيب پذير نگردند ضمناً به نصر



 11اجراي عمليات / 

ك دشمن اشاره شده در گزارشات قبلي چيزي باقي مانـده  دستگاه تان 85اگر از آن 

 نسبت به انهدام آنها اقدام شود .

قرارگاه كربال به قرارگاه نصر ابالغ مي نمايد كـه طبـق اطـالا     1325در ساعت 

دشمــن اجـازه داده اسـت كـه يگـان هـا                22واصله از پست شنود فرمانـده لشـكر  

 مستقر گردند . عقب نشيني و در پشت جادّه آسفالته

گزارش مي كنـد كـه درگيـري در غـرب جـادّه       1قرارگاه نصر 1311در ساعت 

گزارش مي نمايد كـه هلـي كوپترهـاي     8آسفالته خيلي شديد است و همزمان نصر

 دشمن در منطقه فعال شده اند و تقاضاي پشتيباني هلي كوپتري مي نمايد . 

نمايـد كـه نيازمنـدي    ابـالغ مـي    8فرماندهي نصـر بـه نصـر    1 5 11در ساعت

سئوال  8پشتيباني شما از نظر هواپيما و هلي كوپتر در راه است و وضعيّت را از نصر

دستگاه تانك دشمن به غنيمت  11مي كند كه پاسخ داده مي شود در حال حاضر 

نفر به اسارت گرفته شده و توپخانه دشمن در حال عقـب   511گرفته شده و تعداد 

 نشيني است . 

حمـزه   12به توپخانه لشـكري ، لشـكر   1523قرارگاه نصر در ساعت فرماندهي 

 دستور داد كه پل نو ، شلمچه و كنارة اروندرود را به شدّت زير آتش قرار دهند . 

در مورد پيشروي تانك هـاي خـودي    8فرماندهي نصر از نصر 1512در ساعت 

 هستند .  سئوال مي كند كه پاسخ مي دهند در حال پيشروي

به فرماندهي نصر گزارش مي كند كه پيام زيـر از   1515در ساعت پست شنود 

يگان هـاي مـا در حال محاصــره بـوده و تعــدادي از     "دشمن شنود كرده است ، 

  "پـرسنل كشته و زخمـي شده اند و وضعيّت غير عادي است .

گزارش مي كند كه دو نفر افسر عراقـي را بـه    12لشكر 8تيپ 1551در ساعت 

 ه و در حال پيشروي به طرف هدف اصلي خود مي باشند . اسارت گرفت

ابــالغ و تأكيـد مـي     12زرهي لشكر 3فرماندهي نصر به تيپ 1311در ساعت 

نمايد كه سريعاً نسبت به جابه جايي خود به منطقه تعيين شده اقدام و تغيير مكان 
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ارش نمايد تانك را به محل تعيين شده اعزام و نتياه را گز 131دهند و فوراً گردان

 . 

در شمال  8فعاليت نيروي زرهي دشمن در منطقه نصر 1381در حدود ساعت 

خرمشهر شدّت يافت و وضعيّت يگان ها به خطر مي افتد و در پاسخ قرارگاه نصـر ،  

اعالم مي كند كه حدود يكصد دستگاه تانك دشمن از شـمال خرمشـهر بـه     8نصر

 جابه جايي هستند . طرف خاكريز تصرّف شده در شرق جادّه در حال 

تانـك را بـه    131ابالغ نمود سريعاً گردان 12زرهي لشكر 3قرارگاه نصر به تيپ

مكانيزه را به محل تعيين شده اعـزام نمايـد و    288جلو اعزام و به دنبال آن گردان

به رابط هـوانيروز دسـتور مـي دهـد بـراي       1385اين امر حياتي است و در ساعت 

من در خاكريز جنوبي سريعاً يك تيم آتـش را وارد عمـل   مقابله با    تانك هاي دش

هـر چنـد نتوانسـته     12نمايد توضي  اينكه جهاد سازندگي و گردان مهندسي لشكر

خاكريز مورد نظر را از پـيچ سـلمانيه تـا جـادّه خرمشهرــ       بودند در شب عمليات 

نطقه تـا  اهواز احدا  كنند امّا موفّق شدند خاكريزهاي ناپيوسته در جناح جنوبي م

 خرائب احدا  كه مورد استفاده يگان ها در هنگام پاتك هاي دشمن واقم شد .

به علّت فشار تانك هاي دشمن در جبهه جنوبي قرارگاه نصر فرماندهي نصر در 

به افسر رابط هوانيروز دستور مي دهد سريعاً به جاي يك تيم دو تيم  1315ساعت 

 . آتش اعزام نمايد زيرا يك تيم كافي نيست

به فرماندهي نصر گزارش مي كند گردان سـوارزرهي را   8نصر 1225در ساعت 

را كـه از   1به همراه چند قبضه موشك انداز تاو به جادّه آسفالته فرستادم تـا تيـپ  

 جناح چپ مورد تهديد است تقويت نمايد .

پست شنود قــرارگاه نصــر پيام زير را از دشمن شـنود مـي    1231در ساعت 

 كند . 

رمانده گردان عــراقي گزارش مي كند كه تانك هـاي ايرانـي بـه جـادّه اصـلي      ف "

نزديك مي شوند و آتش توپخانه آنها بر روي مواضم ما خيلي مؤثّر مي باشد ضـمناً  

 "احتياج شديد به تانك داريم .
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به فرماندهي نصر گزارش مي كند هواپيماهـاي دشـمن    8نصر 1235در ساعت 

ان نمودند كه به خواست خداونـد خسـاراتي بـه پـل وارد     شرق پل سلمانيه را بمبار

به قرارگاه نصر اطالا داد كه در سيل بند مستقر  1251نشد و همچنين در ساعت 

 شده اند .

وارد عمل مي شوند و  1هلي كوپترهاي خودي در منطقه نصر 1255در ساعت 

يــاد        بر روي تانك هاي دشمن در غرب جادّه آتش گشـودند و بـه علّـت فعاليـت ز    

/ ماـدّداً درخواسـت اعـزام هلـي     21/1ـ   2111در ساعت  1تانك هاي دشمن نصر

 كوپتر تك ور مي نمايد .

به علّت برخورد با موانم مين و زمين باتالقي حركت آنها  12زرهي لشكر 3تيپ

كمـك كننـد و در سـاعت     1كند و تصميم مي گيرند موانم را دور بزنند و بـه نصـر  

 8و تيـپ  18دستور مي دهد با حفظ تماس با تيـپ  1به نصر فرماندهي نصر 2215

 فعالً در شرق جادّه پدافند نموده و تالش نمايد سمت چپ گرمدشت را حفظ كند .

توضي  اينكه سمت چپ گرمدشت ، شـرق جـادّه اهوازــ خرمشـهر در منطقـه      

سرپل ، زميني باتالقي و غير قابل عبور بود . از قبل پـيش بينـي چنـين وضـعيّتي     

وي عكس هوايي نشده بود . در نتياه باعث شد كـه يگـان هـاي مسـتقر در ايـن      ر

 منطقه ديرتر به خط سرپل رسيده و عمل الحاق ديرتر اناام شود .

سپاه آخـرين   11نوهد و تيپ 18تيپ 5فرماندهي نصر از نصر 2215در ساعت 

 گزارش مي نمايد نيروهاي آن تيـپ شـديداً   18وضعيّت را سئوال مي كند كه تيپ

مستقر  1در محاصره بوده و ميزان ضايعات بسيار است و در پهلوي راست هنوز تيپ

 بازمانده است . 3نشده و پهلوي چپ هم به علّت نرسيدن تيپ

به فرماندهي نصـر گـزارش داد كـه دو فرونـد      12لشكر 8تيپ 2221در ساعت 

 هواپيماي دشمن در هوا متالشي و سرنگون شده است .

آتش توپخانه طرفين سنگين و توپخانه هـاي دشـمن از    تبادل 2111از ساعت 

شمال خرمشهر حوالي پل واقم در پيچ سلمانيه را به شدّت زير آتش مي گيرند امّـا  

 به پل خساراتي وارد نشد .
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/ به نتياه اي نمي رسـد و  21/1تالش نيروي زرهي دشمن در بعد از ظهر روز 

 يثار حفظ نمودند .يگان هاي نصر مواضم متصرفي را با فداكاري و ا

ــاه نصــر  ــين روز قرارگ ــان هم ــه   2در پاي ــوز در قســمتي از خــط ســرپل ب هن

موفّق بـه   1سرپل)جادّه( نرسيده و هدف خود را به طور كامل تصرّف ننموده و نصر

نيـز از   8ضايعات زيادي داشته و به عقب آمده و نصر 5تأمين هدف گرديده امّا نصر

اهوازـ خرمشهر شديداً تحت فشار بوده و بين دو جناح شمال خرمشهر و غرب جادّه 

شكافي به وجود آمـده بـود و قرارگـاه نصـر      5به دليل مشكالت نصر 8و نصر 1نصر

كه همانا رسيدن به جادّه آسـفالته   2عمليات خود را براي تأمين هدف ها در مرحلة

يـت  )خط عمومي سرپل( بود ادامه داد ، توپخانه قرارگاه نصر در روز اوّل عمليـات ب 

 گلوله از انواا مختلف بر روي دشمن اجراي آتش نمود . 5251المقدس 

موفّـق    8تبادل آتش بين طرفين سنگين امّا  قرارگاه نصر 22/1در شب مورخه 

و جهـاد سـازندگي    12/ بـا كمـك گـردان مهندسـي لشـكر     22/1مي شود در شب 

خرائب و جادّه كيلومتر را از پيچ سلمانيه به سمت  23خاكريزي به طول متااوز از 

 135آسفالته خرمشهر با ايثار پرسنل گردان مهندسي و جهادگران احدا  و گـردان 

سوارزرهي و تعدادي از يگان هاي خـود را در پشـت آن و بـه سـمت خرمشـهر در      

مقابل دشمن مستقر و جبهه جنوبي قرارگاه نصـر را تثبيـت و تقويـت نمايـد و بـه      

يزهاي هاللي شكل شـرق جـادّه را تصـرف    طرف جادّه آسفالته نيز پيشروي و خاكر

 مي نمايد .

تغييراتي در خط تماس بـه وجـود نيامـد و نيروهـاي خـودي       22/1در مورخه 

تالش دشمن را در دو بار پاتك سنگين خنثي و مواضم خـود را حفـظ و يگـان هـا     

حملـه ماـدّد خـود را بـراي تـأمين سـرپل و        21/1آماده شدند تا در شب مورخة 

 ه آسفالته خرمشهرـ اهواز ادامه دهند . رسيدن به جادّ
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 در جبهه قرارگاه نصر : 21/1/32ـ سير عمليات در مورخه 1

 آغاز شد .                                                      22/1/32روز  1811قرارگاه نصر از ساعت  2عمليات آفندي

 يل از دشمن دريافت حمزه  پيام  12پست شنود لشكر21/1ـ 1151در ساعت 

آتش توپخانه ايراني شديد است و نفرات پياده فرار مي كننـد و فرمانـده    "مي كند 

 "واحد اطالا مي دهد نمي توانم جلوي فرار آنها را بگيرم . 

گزارش مي كند كه در حال پيشروي است و در  1281در ساعت  2قرارگاه نصر

 ه است گزارش مي كند كه با دشمن درگير شد 1251ساعت 

پست شنــود قرارگاه نصر پيام  يل را از دشمن دريافـت مـي    1121در ساعت 

كند. حام آتش دشمن بسيار سنگين و نيروهاي پياده ايراني زياد مـي باشـند كـه    

 فرمـانده پاسـخ داد مقاومت كنيـد نيروهاي كمكي براي شما مي فرستيم .

دسـتور مـي دهـد     2صـر / فرماندهي قرارگاه نصر ، بـه ن 21/1  1155در ساعت 

تأكيـد كـرد    1تالش شود كه هدف ها را قبل از روشنايي روز تأمين كنند و به نصر

هماهنگي كند و دست هم ديگر را بگيرند تا هدف به طور كامل تأمين  2كه با نصر

نيز تأكيد مي شود كه منطقه واگـذاري بـر روي جـادّه آسـفالته را      8شود و به نصر

 تأمين نمايند .

( ابالغ نمـود  12زرهي لشكر 3)تيپ 3فرماندهي نصر ، به نصر 1811در ساعت 

تمـاس   8و از سـمت چـپ بـا نصـر     1شما بايد به طور كامل از سمت راست با نصـر 

بگيريد و به هيچ وجه نبايد فاصله اي باشد و ضمناً حالت تراكم هم وجـود نداشـته   

 باشد .

                                                           
 آفند : تك نمودن يك نيرو را آفند مي نامي  . - 1
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قرارگـاه نصـر    وليعصر سپاه بـه  5و تيپ 12لشكر 2تيپ 2نصر 1381در ساعت 

حاصل نمـوده و جـادّه آسـفالته را     2و تيپ ناف الحاق 8گزارش مي كند كه با فت 

 تصرّف و جاي نگراني نيست .

از قرارگاه نصر درخواسـت واگـذاري آمبـوانس بيشـتر      2نصر 1535در ساعت 

براي تخليه ماروحين خود مي نمايد كه توسط قرارگاه نصـر دسـتوراتي داده مـي    

 لي كوپتر هم پيش بيني مي گردد .شود ، ضمناً ه

به قرارگاه نصر گزارش داد ، دسـتوراتي   2/ قرارگاه نصر21/1  1553در ساعت 

كه در مورد ترميم خط سرپل ابالغ گرديده بود كامالً اجرا شد و در نيم ايستگاه نود 

موفّـق مـي شـوند       8و2مستقر شده و تأمين برقرار است و يگان هاي قرارگـاه نصـر  

 خود را كامالً تأمين نمايند . هدف هاي

دو فروند جت فانتوم نهاجا مواضـم و اسـتحكامات دشـمن در     1515در ساعت 

 غرب جادّه را شديداً بمباران نمودند .

/ در كل منطقه قرارگاه نصر شـديد بـود و   21/1فعاليت دشمن در صب  مورخه 

ز و       گـزارش مـي نمايـد كـه پيشـروي دشـمن آغـا        1515در سـاعت   3قرارگاه نصر

 1551تانك هاي آنان از جنوب غربي گرمدشت به طرف ما مي آينـد و در سـاعت   

گزارش مي كنند كه هلي كوپترهاي دشمن در جنوب غربي گرمدشت در مقابل ما 

در حال پياده كردن نيرو هستند بدين ترتيب دشمن در صـدد اجـراي پاتـك مـي     

وز دو تـيم آتـش را بـراي    باشد و تبـادل آتـش سـنگيني برقـرار گرديـده و هـوانير      

 پشتيباني يگان ها اعزام نمود .

گزارش داد كه سه دستگاه از نفربرهاي دشـمن   2قرارگاه نصر 1311در ساعت 

را منهدم و تانك هاي دشمن در حال فرارند و آتش هلي كوپترهاي خـودي بسـيار   

گـزارش مـي كنـد كـه دشـمن فعـالً        321در ساعت  3مؤثّر واقم شده است و نصر

                                                           
الحاع : واژه اي است مورد استفاده در جنگ هاي نامنّظ  كه  - 1

وستن نيروهاي چريك و يگان هاي تاكتيكي منظ  به يكديگر به پي

اطالع مي گردد و در عمليات منظ  پيوستن يگان هاي همجوار به 

 يكديگر را الحاع گويند .



 136اجراي عمليات / 

ف گرديده است و پست شنود كسب اطالا مي كند كه يك گروه از دشمن كه متوقّ

در سمت خاكريز مستقر مي باشد شديداً تحت فشـار قـوي نيروهـاي ايرانـي قـرار      

گرفته و لذا تقاضاي يك دسته تانك نموده تا بتواننـد در پنـاه آنـان عقـب نشـيني      

 كنند .

دسـتگاه تانـك و    31تا  51گزارش مي كند كه از تعداد  3نصر  381در ساعت 

نفربر مستقر شده در مقابل آنان تعدادي به طرف شمال حركت و تعـدادي نيـز بـه    

پيشروي مي كنند كه عمالً با اجراي آتش توپخانـه و مقابلـه نيروهـاي     3طرف نصر

 قرارگاه نصر اين حركت ها خنثي و تالش دشمن نتياه اي در برنداشته است .
پاتـك نمـود كـه بـا      1ن به جناح راست نصـر / دشم21/1روز  1351در ساعت 

 دشمن عقب نشيني مي كند . 1دستگاه تانك توسط نصر 3انهدام 
/ تشديد شـد و  21/1فعاليت هلي كوپتري و بمباران هاي دشمن از حوالي ظهر 

پدافند هوايي نيروهاي خودي نيز عكس العمل مناسب را بـه مـورد اجـرا گـذارد و     

 8و نصر 2راتي به يگان ها صادرنمود ضمناً به نصرقرارگاه نصر در اين خصوص دستو

كه تانك هاي دشمن در مقابل آنان صف آرايي داشتند دستور مي دهند بـا سـالح   

نسـبت بـه انهـدام ادوات     213هاي ضد تانك به خصوص موشك دراگـون و تفنـگ  

دسـتگاه تانـك    3و1دستگاه تانك در منطقه نصـر  3دشمن اقدام كنند كه با انهدام 

پاتك زرهي دشمن متوقّف و دشمن در غرب جادّه آسفالته  8منطقه نصر دشمن در

 متوقّف و به اجراي آتش پرداخت .

به بعد جابه جايي هـاي زيـادي از نظـر نيـرو در منطقـه      21/1 2311از ساعت 

خرمشهر ديده مي شود كه به نظر مي رسيد دشمن در حال عقب نشيني است امّـا  

ش كرد كه نيروي زيـادي از دشـمن در شـمال    گزار 2311در ساعت  8قرارگاه نصر

خرمشهر در كنار سيل بند متمركز گرديده و احتمااً قصد پاتك به خاكريز احداثي 

در جناح جنوبي دارند كه در اين رابطه قرارگاه نصر دستورات ازم را به توپخانـه و  

  به يگان ها صادر و با اجراي آتش سنگين خودي فعاليت دشمن متوقّف گرديد .
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/ نيـروي متمركـز شـده دشـمن در شـمال خرمشـهر و       21/1 1311در ساعت 

پيشـروي و اقـدام بـه پاتـك نمودنـد كـه بـا         8خاكريز عصايي شكل به طرف نصـر 

هوشياري و مقاومت رزمندگان و اجراي آتش سنگين اين حركات متوقّف و تلفات و 

اي بـزرگ بـا   / به يـاري خـد  21/1ضايعاتي نيز به دشمن وارد شد به طور كلّي روز 

پيروزي قرارگاه نصر در مقابل دشمن  با تأمين هدف ها و تكميل خاكريزها و دفـم  

پاتك هاي دشمن سپري و تلفات و ضايعات سنگيني نيز به دشمن وارد شد و بدين 

/ عمالً سـرپل قرارگـاه نصـر تصـرّف و تحكـيم گرديـد و       21/1ترتيب در پايان روز 

وضـعيّت و مأموريـت يگـان هـاي      1جزء شماره قرارگاه نصر با صدور دستور جزء به

تابم را براي ادامه عمليات و رسيدن به مرزهاي ميهن اسالمي به منطقـه مشـخّ    

 نمود .  

 

 

 / در جبهه قرارگاه نصر28/1ـ حواد  مورخه 8

/  منحل مي گردد و حفاظـت از شـرق رودخانـه    28/1گروه رزمي حرّ در تاريخ 

ژاندارمري واگذار شد و پس از  215مارد به  گردان كارون در شمال آبادان تا حوالي

قـرار گرفـت و ايـن     8در تحت كنترل قرارگـاه نصـر   318انحالل اين گروه ، گردان

 مستقر شد . 8گردان در خاكريز تازه احدا  شده در منطقه نصر

/  بـه وجـود آمـد و از جملـه     28/1تغييراتي در سازمان رزم يگان ها در تـاريخ  

نوهـد و   18)تيـپ  5ا  شده و جبهة جنوبي قرارگاه نصـر بـه نصـر   خاكريز تازه احد

و  8پياده تحـت كنتـرل نصـر    318سوارزرهي و گردان 135سپاه( و گردان 11تيپ

فاـر سـپاه پاسـداران(     33) تيـپ  3زرهي سپاه پاسداران و نصر 81عناصري از تيپ

 82پبـراي ادامـه عمليـات آغـاز و تيـ      8محوّل و جابه جايي  يگان ها و رهايي نصر

را تشكيل و يگان هاي قرارگـاه نصـر    8حمزه ادغام و نصر 12لشكر 8عاشورا با تيپ

 خود را براي ادامه عمليات آماده مي نمايند .
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/  هوانيروز در سه نوبت با تيم هاي آتش و شكار تانـك خـود در   28/1در تاريخ 

  به تامّم تانك هاي دشمن در غـرب جـادّه اهوازــ خرمشـهر     1و نصر 2منطقه نصر

 حمله ور شده و تعدادي از ادوات زرهي دشمن را منهدم نمود .

/ در حوالي جنوب غربي گرمدشت بـا  28/1روز  2111دشمن مادّداً در ساعت 

پيشروي ، كه به علّت پايمردي  3نيروهاي زرهي پاتك خود را شروا و به طرف نصر

ن بـي  و مقاومت و اجراي آتش انبوه توپخانه و آتش دقيـق ضـدتانك پاتـك دشـم    

نتياه و فعاليت آنان سركوب گرديد و اين درگيري ها به طور خطرناك و جدّي تـا       

 ادامه مي يابد . 2135ساعت 

/ دشمن نيروي پياده و زرهي قابل توجّهي را در شمال 28/1در بعد از ظهر روز 

خرمشهر در دژ شمالي و خاكريز عصايي شكل متمركـز نمـود تـا از سـمت شـمال      

حمله كند كه با هوشـياري يگـان هـا و اجـراي      5و3و8ان هاي نصرخرمشهر به يگ

آتش دقيق ضد زره و آتش انبوه توپخانه فعاليت دشـمن در ايـن منطقـه خنثـي و     

 تلفات و ضايعاتي به دشمن وارد گرديد .

 12لشـكر  2)تيپ 2/ تمركز نيروي دشمن در مقابل نصر28/1ـ2385در ساعت 

و توپخانـه          2با اجراي آتش تانك هـاي نصـر  وليعصر سپاه( شدّت يافت كه  5و تيپ

دستگاه كاميون دشمن كه قصد پياده كردن نيرو داشتند منهدم و نفرات دشمن  3

 نابود و يك دستگاه نفربر دشمن نيز به آتش كشيده شد .

 

 

 : 25/1/32و 23ـ حواد  روزهاي  3

ها تـا آخـر    به تدريج تعوي  ، كه اين تعوي  3و نصر 8يگان هاي قرارگاه نصر

/ ادامه مي يابد و شناسايي ها براي تعيـين دقيـق گسـترش نيروهـاي زرهـي      23/1

دشمن تشديد و گروه هاي شكار تانك در داخـل يگـان هـا ماـدّداً سـازماندهي و      

 تعيين گرديدند. 
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/ همچنـان برقـرار و فعاليـت هواپيماهـاي دشـمن      23/1تبادل آتش در تـاريخ  

/ هواپيماهاي دشمن پل هاي قرارگاه نصر را 23/1ـ   2511شديدتر شد . در ساعت 

 بمباران كردند لكن خساراتي به بار نيامد .

تحرّكاتي از دشمن در چند مورد ديده مي شود ليكن  25/1/  و 23/1در تاريخ 

هوشياري و مقاومت يگان ها و به كارگيري دقيق آتش ها و اسـتفاده از تـيم هـاي    

 رديد . آتش هوانيروز اين تحرّكات سركوب  گ

وضعيّت قرارگاه نصر از نظر زمين و دشمن متفاوت از ساير قرارگاه ها بود زيـرا  

كيلـومتر رو در روي دشـمن و بـا نيـروي عظـيم       11تـا   25جناح جنوبي به طول 

مستقر در شمال خرمشهر درگير و جنـاح غربـي نيـز مواجـه بـا واحـدهاي زرهـي        

و از دو جنـاح بـه قرارگـاه     زرهي بود 21و25زرهي ، تيپ 8سنگين دشمن از لشكر

 نصر پاتك و اجراي آتش مي گرديد .

/ بسيار شديد مي شود و نيروهاي دشمن 25/1ـ   1151آتش دشمن در ساعت 

 تـا  كـه  نمايـد  مـي  پاتـك  …مخصوصاً منطقه تيپ محمّد رسـول ا  1به طرف نصر

 عمـالً  و وارد دشـمن  بـه  سنگيني ضايعات و تلفات كه يابد مي تداوم 1281ساعت

 سركوب و دفم گرديد . 1111ك دشمن در ساعت پات

با  12لشكر 8/ خاتمه و تيپ25/1جابه جايي يگان هاي خودي تا پايان مورخه 

روز نبرد مداوم و سـنگين بـا    5تيپ عاشورا ادغام و يگان هاي قرارگاه نصر عليرغم 

دشمن آمادگي اجراي مرحله بعدي عمليات و پيشروي به ســوي مـــرز را كسـب     

/ خاتمـه  23/1عمليات بيـت المقـدس در تـاريخ     2مايند و بدين ترتيب مرحلهمي ن

بـا   23/1/32ـ    1281يافته و قرارگاه نصر برابر دستــور قرارگاه كربال در ســـاعت 

 را آغاز نمود . 8مرحله دوّم عمليات طرح ريزي شده كربال يا علي ابن ابيطالبرمز 
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رارگاه نصر در تأمين اهداف خود در علل و عواملي كه باعث گرديد عمليّات ق

 شش روز به طول اناامد را مي توان به شرح  يل بيان نمود : 2مرحله

 33وليعصر و تيپ 5ـ اوّلين عامل موجود عدم حضور به موقم گردان هاي تيپ2

بـه   8و نصـر  2فار سپاه را مي توان نام برد و همين عمل باعث شد كه ادغام نصـر 

عمالً عمليات خـود را ديرتـر از سـاير     8و نصر 2نتياه نصر موقم اناام نگرديد و در

قرارگاه ها شروا نمودند و از طرفي تعداد گردان هاي تيپ هاي سپاه برابر تعهّـدات  

و صورتالسه موجود حاضر نشدند كه اين امر تـوان قرارگـاه هـاي عمـل كننـده را      

 ابند . نتوانستند به موقم به هدف هاي خود دست ي 8و2پايين آورد و نصر

ـ دوّمين عامل موجود اصـرار فرمانـدهان سـپاهي در قرارگـاه نصـر در ادامـه       1

سـپاه بـه طـرف پـل نـو و       11نوهد ارتـش و تيـپ   18تيپ 5مأموريت قرارگاه نصر

متشكّل از گردان هـاي نوهـد    5محاصره خرمشهر بود و با در نظر گرفتن اينكه نصر

ن هـاي سـبك بودنـد و در    سپاه و عمدتاً گـردا  11نيروي مخصوص و تيپ 18تيپ

مقايسه با نيروي عظيم دشمن نيـروي مناسـبي بـراي در هـم شكسـتن دشـمن و       

رسيدن به پل نو و محاصره خرمشهر نبودند و لذا ايـن قرارگـاه ضـربه سـنگيني از     

دشمن دريافت و متحمّل تلفات و ضايعات سنگيني گرديد و موجوديتش بـه خطـر   

بـه وجـود    8و نصـر  1لكه شكافي هم بين نصرافتاد و نه تنها به هدف خود نرسيد ب

ساعت اوّل نبرد بارها سعي نمود از آن شكاف اسـتفاده و بـه    33آمد كه دشمن در 

 نيروهاي قرارگاه نصر نفو  و تالش قرارگاه نصر را سركوب نمايد . 

ـ عامل سوّم طواني شدن مرحله يكم عمليات نزديكي پل سلمانيه با خاكريز 8

ر جنوب سلمانيه بود در نتياه اين پـل بـراي رعايـت اصـل     عصايي شكل دشمن د

غافلگيري و متوجّه نشدن دشمن در شب عمليات روانه گرديـد در نتياـه قرارگـاه    

موفّق نگرديد ادوات سنگين مهندسي را طوري از رودخانه عبور دهد كه قادر  8نصر

ادّه كيلـومتر در جنـاح جنـوبي از پـيچ سـلمانيه تـا جـ        25گردند خاكريزي حدود 

و جهادهـاي مسـئول    12آسفالته را احدا  نمايند . هر چند گردان مهندسي لشكر
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تالش ايثارگرانه و بسيار وسـيعي را بـه عمـل آوردنـد امّـا تنهـا موفّـق بـه احـدا           

در شـب شـروا    8خاكريزهاي ناپيوسته در بعضي از محورهاي عملياتي قرارگاه نصر

ادر نگرديد در شب اوّل عمليـات بـه   ق 8عمليات شدند كه در نتياه اين تأخير نصر

 طور كامل به هدف هاي خود برسد .

ـ عامل چهارم طواني شدن مرحله يكم عمليات ، باتالقي بودن قسمت هاي   3

زيادي از زمين هاي مقابل قرارگاه نصر به خصوص در حوالي جادّه خرمشهرـ اهـواز  

ايي نيـز مشـخّ         را مي توان بيان نمود كه اين موضوا در تفسير عكس هـاي هـو  

زرهي  3)تيپ 3به نصر 22/1/32و21نمي شد فلذا هنگامي كه قرارگاه نصر از مورخ 

حمزه( دستور داد بـه پيشـروي خـود ادامـه داده و شـكاف موجـود بـين         12لشكر

تـأمين   5را در جناح جنوبي و در حوالي جادّه به دليل ناموفّق بـودن نصـر   8و1نصر

زمين در اين محـدوده تعـدادي از تانـك هـاي حملـه      نمايد به دليل باتالقي بودن 

كننده در باتالق موجود متوقّف و مشكالت پيچيده اي براي تخليه آنهـا آن هـم در   

نتوانست به سرعت عمل الحـاق   3زير ديد دشمن فراهم نمود در نتياه قرارگاه نصر

 را تحقّق بخشد و شكاف موجود را پر نمايد . 8و1نصر

ني شدن مرحله يكم عمليات قرارگاه نصر را مي توان در ـ يكي از عوامل طوا5

شرايط منطقه و دشمن بررسي كرد . دشمن در منطقه قرارگاه نصر بـا يگـان هـاي    

كيلومتر بيشتر فاصله نداشت و يگـان هـاي عمـل كننـده      3تا  8خودي نزديك به 

در تيررس آتش هاي توپخانه دشـمن قـرار داشـتند و منطقـه      5و حتّي نصر 8نصر

و پل سلمانيه عمالً زير آتش دشمن قرار داشت از طرفي حاـم   8تقرار اوّليه نصراس

انبوه و گسترده نيروهاي دشمن در شمال خرمشـهر و دژهـاي احـداثي ، تهديـدي     

جدّي را بر عليه قرارگاه نصر ايااد كرده بودند و يگان ها را آسيب پذير نموده بودند 

سمت غرب بـا دشـمن درگيـر و مـي      و قرارگاه نصر در دو سمت ، سمت جنوبي و

بايست پاتك هاي سنگين آنها را دفم نمايد . اضافه بر اين گسترش دشمن در خط 

دفاعي مستحكم بر روي جادّه خرمشهرـ اهواز در مقابل قرارگاه نصر بسيار سـنگين  

و گسترده و موانم موجود بيشتر از ساير مناطق ديده مـي شـد زيـرا دشـمن ابتـدا      
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را در خطر مي ديـد و در ادامـه عمليـات موقعيّـت بصـره را لـذا        موقعيّت خرمشهر

بيشترين مقاومت و پاتك هاي سنگين دشمن و بمباران هاي بي وقفه شبانه روزي 

در منطقه قرارگاه نصر ديده    مي شد كه اين امـر موجـب اياـاد تـأخير و اياـاد      

ليـات اسـت در   ضايعات به يگان ها و از عوامل مهم طواني شدن اين مرحلـه از عم 

حالي كه اين شرايط براي سـاير    قرارگـاه هـاي عمـل كننـده قرارگـاه كـربال بـه         

 خصوص قرارگاه فت  وجود نداشت .

 

 

 بسمه تعالي

 3/8ـ 112ـ 12ـ 82 شماره :    ـ عمليات( 8قرارگاه تاكتيكي نصر )ر از :

 23/1/2832 تاريخ :       گيرندگان مراجعه شود به :

 23/1/2832ـ3/8ـ112ـ12ـ838پيرو شماره 

 

 (1)دستور جزء به جزء شماره

تعيــين مــي گــردد ، دســتور  23/1/2832روز  1281ســاعت )س( روز )ر( ســاعت 

فرماييد با اعالم رمز بسم اهلل الـرحمن الـرحيم ، وا حـول و ا قـوه اا بـاهلل العلـي       

 ر % العظيم ، يا علي ابن ابيطالب عمليات را آغاز و نتياه را گزارش نماييد

 

 قرارگاه عملياتي نصر

 حسن باقري    سرهنگ پياده حسني سعدي
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 گيرندگان :  

 خرمشهر( ، توپخانه نصر  11فار و  33)تيپ  3و 5و 3و 8و 1و2ف . نصر 

 سپاه پاسداران انقالب اسالمي 5ل 

 ف . عمليات آبادان ـ شرق كارون



 113نتيجه عمليات / 

1نقشه شماره





 

 ن به مرزهاي جمهوري اسالمي ايرانو رسيد 1ب ـ هدايت عمليات تا پايان مرحله

همان طور كه گفته شد نيروهاي قرارگاه عملياتي نصر در مرحله يكم عمليـات  

پس از عبور از رودخانه عظيم كارون و پيكاري سخت با دشـمن تلفـات و ضـايعات    

سنگيني به آنان وارد و قادر گرديدند تا جـادّه اهوازــ خرمشـهر پيشـروي و جنـاح      

كيلومتر خاكريز و استقرار نيرو حفظ و تثبيت نموده و  25احدا   جنوبي خود را با

عاشـورا تحـت    82بـا تيـپ   12لشكر 8با تغيير در سازمان رزم يگان ها و ادغام تيپ

حمزه از خط دفـاعي خـود را بـراي     12زرهي لشكر 3و رها شدن تيپ 8عنوان نصر

 اجراي مرحله بعدي آماده نمودند .

طقه حسّـاس ومهـم و ناكـام بـودن در تـالش و        دشمن با از دست دادن اين من

پاتك هاي پياپي خود محاصره خرمشهر و تهديد بصره را جدّي تلقي نموده و اقدام 

به تقويت سريم خطوط دفاعي شمال خرمشهر و خطوط دفاعي احـداثي شـرقي ـ     

غربي در منطقه عمومي گرمدشت نمود به طوري كـه در شـمال و جنـوب منطقـه     

قبل از شروا عمليات در سه رده از شـرق بـه غـرب بـه طـرف      گرمدشت دشمن از 

شمال سه خط دفاعي احدا  و كانال و موانم در جلوي اين خطوط به وجـود آورده  

بود و مي دانست كه ادامه عمليات بر عليه نيروهاي او قطعي و لذا زبده ترين يگان 

با توجّه به زرهي گسيل نمود و  8هاي خود را به اين منطقه در جهت تقويت لشكر

اينكه ديگر مسئله اي تحت عنوان غافلگيري وجود نداشت نيروهاي دشمن مدام در 

شرايط آمادگي قرار داشته و بر روي نيروهاي خودي اجراي آتش و بمباران سنگين 

مي نمودند و به حق مي توان گفت كه سنگين ترين استعداد نيروي زرهي دشـمن  

ي را در رسيدن به طرف مرز و ادامه عمليات در اين منطقه مستقر تا نيروهاي خود

ناموفّق گرداند و استراتژي دشمن دفاا سرسختانه از خرمشهر و شلمچه و بصـره و  

اجراي پاتك هاي متوالي در نظر گرفته شده بود و با اجراي اين استراتژي نيروهاي 

 خودي حمله ور را با مــشكل عـديـده اي مـواجـه كـرده بـود و بيشتــرين فشـار    

دشمن در طول عمليات            بيت المقدس در اين منطقه و در مقابـل قرارگـاه   
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نصر وجود داشت امّا تنها امتياز اين مرحله براي نيروهاي عمل كننده اين بـود كـه   

دشمن موفّق به احدا  موانم در غرب جادّه اهواز ـ خرمشـهر نگرديـد و در نتياـه     

ين عمليـات خـود را شـروا و بـه اناـام      نيروهاي خودي بدون نگراني و ترس از مـ 

 رساندند .

بـه راسـت و    2در اين مرحله از عمليات تدبير قرارگاه نصر بر اين بود كـه نصـر  

در احتياط قرار گرفته و به  3در جناح جنوبي و نصر 8به چپ در خط و  نصر 1نصر

زرهي و يگان هاي تقويتي اين لشكر كـه در   8عمده نيروهاي دشمن ، شامل لشكر

ابل قرارگاه نصر  گسترش يافته بودند )نيروهاي زرهي ، پياده و پياده مكانيزه در مق

سه رده خاكريز در غرب جادّه و يا دژ شرقي ـ غربي كه از جادّه آسفالته در حـوالي   

ايستگاه گرمــدشت تا مــرز احدا  كرده بودند( ، تك نموده ، خط مرز را تأمين و 

 21يـد . عمـق پيشـروي در ايـن مرحلـه حـدود       جناح جنوبي خود را نيز حفظ نما

كيلومتر بود و يگان ها مي بايست نيروهاي دشمن را در اين فاصـله منهـدم و مـرز    

جمهوري اسالمي ايران را در منطقه محوّله تأمين نمايند ازم به توضي  اسـت كـه   

قرارگاه فت  نيز همزمان عمليات آفندي خود را به منظور تأمين جادّه حسـينيه تـا   

 مرز و قسمتي از مرز در منطقه مربوطه در شمال منطقه قرارگاه نصر اجرا مي كرد .

 

 

 / در قرارگاه عملياتي نصر 03/2حوادث مورخة 

با ابالغ رمز عمليـات يگـان هـاي قرارگـاه نصـر از خـط سـرپل )جـاّده اهوازــ          

خرمشهر( عبور نموده و پيشروي خود را به سمت مرز آغاز نمودند و پس از حـدود  

سه كيلومتر پيشروي بــا نيــروهاي دشمن درگير شدند تانك هـاي دشـمن يكـي    

پــس از ديگري مــورد اصـابت قـرار گرفته و مــنهــدم شـدنــد بـه نحـوي كـه      

دستگاه تانـك را منهـدم و يكـي از قرارگـاه      21/  ، 25/1ـ   1151تا ساعت  2نصـر

 هاي دشمن به محاصره آنها درآمد .
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موفّق گرديد حدود يـك تيـپ زرهـي دشـمن را      1211اعت تا س 1قرارگاه نصر

 زرهي دشمن را محاصره نمايد . 3منهدم و قرارگاه تيپ

در حوالي مرز مشترك به مواضم توپخانه دشمن رسـيد   1255در ساعت  2نصر

 و نيروهاي دشمن كشته و زخمي و يا به اسارت در آمدند .

توجّه به گسترش نيروهاي  در مناطق مربوطه پيشروي نموده و با 3و نصر 8نصر

 155و گـردان  3زرهي دشمن در جلو و جناح جنوبي منطقه گردان هاي تانك نصر

تانك در سه محور به پيشروي خود ادامـه و يگـان هـاي درگيـر را پشـتيباني مـي       

بنا به دستور يكي از خاكريزهـاي شـرقي ـ غربـي جنـوب        8نمودند و قرارگاه نصر

 به طرف مرز پيشروي نمود .گرمدشت را تصرّف و بر روي آن 

تـا   1طبق گزارشـات واصـله از يگـان هـاي درگيـر بـه خصـوص قرارگـاه نصـر         

پياده مكانيزه دشمن نـابود و تعـداد قابـل تـوجّهي از آنـان بـه        3تيپ 1151ساعت

 اسارت نيروهاي خودي در آمدند .

بـه نزديـك مـرز رسـيدند و        25/1ـ    1811در حدود ساعت  1يگان هاي نصر

ي تانك خودي نيز در حال پيشروي بودند لـيكن فشـار نيروهـاي زرهـي     گردان ها

 بسيار سنگين شده بود . 8دشمن از سمت شمال شلمچه به طرف نصر

آتشبارهاي كاتيوشا در قرارگاه نصر به جلو اعزام شـدند تـا بـر روي دشـمن در     

حوالي مرز اجراي آتش نمايند و ساير يگان هاي توپخانه خودي نيـز بـي وقفـه بـر     

 روي دشمن اجراي آتش مي كردند .

در صحنه ميدان نبرد همه جا دود و آتش بود و تيم هاي شـكار تانـك خـودي    

مداوماً تانك هاي دشمن را مورد اصابت آر پي جي و سالح هاي ضد تانك قرار داده 

و آنها را منهدم مي نمودند . توپخانه هاي طرفين لحظـه اي آرام نگرفتـه و پيـاپي    

. آمبوانس ها با سرعت در حال تخليه ماروحين بودند و گروهي  شليك مي كردند

ديگر از نيروهاي خودي مشغول جابه جايي اسرا به عقب بودند . در يك كانـال كـه   

دسـتگاه   51قبالً ايااد شده بود حدود  8توسط دشمن در جناح راست قرارگاه نصر

دنـد . بـه طـور كلّـي     از تانك ها و نفربرهاي دشمن گيركرده و خدمه آنها فـرار نمو 
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وضعيّت به نفم نيروهاي خودي پيش مي رفت و يگان هاي قرارگاه نصر تا نزديـك  

روشنايي صب  در زير آتش شديد توپخانه و بمباران هاي مداوم شـبانه دشـمن بــا    

رشــادت    بي نظير خود به شكار تانك هاي دشمن پرداخته و قسمتي از خـاكريز  

مرز تأمين و اشتباهاً تصوّر كردند كه بـر روي خـاكريز   دژ مرزي ايران را در نزديك 

دژ مرزي عراق قرار گرفته اند به همين علّت از طرف قرارگاه نصر دسـتور داده شـد   

كه يگان هاي تك ور به پيشروي خود به طرف مرز ادامه دهنـد . يگـان هـا موفّـق     

د امّـا بـين   شده بودند قسمتي از خاكريز دژ مرزي را در حد واگذاري تـأمين نماينـ  

فاصله و شكافي به وجود آمده بود . كه علّت آن عـدم تـداوم    8و1قرارگاه هاي نصر

خاكريز دشمن به طول حدود سه كيلومتر در جناح جنوبي بود و ضرورت داشت كه 

 الحاق نمايد . 8با احدا  خاكريز شكاف موجود را تصرّف و تكميل و با نصر 1نصر

/ تشـديد شـد بـه    25/1در صـب  مورخـه   فعاليت دشمن عليه نيروهاي خودي 

با استعداد دو تـيم در   1335نحوي كه هلي كوپترهاي هاومي هوانيروز در ساعت 

 وارد عمل شدند . 1منطقه نصر

و  8با توجّه به تمركز تانك هاي دشمن در شمال شلمچه و احتمال تهديد نصر

و به توپخانه ها  دستور داد خاكريز جنوبي را تقويت كند 8قرارگاه نصر به نصر 1نصر

كليه يگان هـاي   8نيز ابالغ نمود كه دشمن را شديداً زير آتش بگيرد . قرارگاه نصر

خود را در جناح جنوبي و در پشت دژ تصرف شده مستقر نمود جنگ شدّت گرفته 

 بود.

آغاز شـد   8پاتك دشمن از شمال شلمچه به طرف نصر 1381در حدود ساعت 

و دفاا مؤثّر ضـد زره پاتـك يـاد     8و مقابله نصر 3كه با كمك يگان هاي زرهي نصر

 شده خنثي و تعدادي از تانك هاي دشمن منهدم شدند .

نيز به خاكريز دژ مرز رسيد و يگان هاي قرارگـاه   2قرارگاه نصر 1381تا ساعت 

فت  نيز در شمال منطقه نصر به مرز رسيده و هدف هاي واگذاري را تأمين نمودند 

شـكافي    8و1به مرز رسيدند . امّا در منطقـه قرارگـاه نصـر    1و2و بدين ترتيب نصر

وجود داشت و يگان ها موفّق نشده بودند نيروهاي دشمن را در اين شكاف سركوب 
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كنند و پاتك هاي سنگين زرهي دشمن نيز از غرب مرز و از شمال شلمچه به طور 

مـي كـرد امّـا    وارد  8و1مداوم اناام مي شد و بيشترين فشار را بر روي قرارگاه نصر

مقاومت و ايثار رزمندگان سلحشور ارتشي و سپاهي و بسـياي و اسـتفاده مـؤثّر از    

باعـث گرديـد كـه نيروهـاي      2موشك هاي ضد تانك به خصوص موشـك دراگـون  

دشمن در هر بار پاتك خود با دادن ضايعات سنگين مواضم خود را حتّي عقـب تـر   

دشمن هنوز در منطقه ديده مـي شـد ،   ببرند امّا با وجود اين، تانك هاي زيادي از 

زمين در حد فاصل شلمچه تا جنوب گرمدشت كامالً صاف و براي مـانور نيروهـاي   

 زرهي دشمن مناسب بود .

از سـمت جنـوب بـه شـمال حملـه       25/1/32  1211دشمن مادّداً در ساعت 

سنگين زرهي و مكانيزه خود را در منطقه عمومي شـلمچه بـراي در هـم كوبيـدن     

براي مقابله با پاتك هاي دشـمن   8نيروهاي خودي آغاز نمود . قرارگاه نصر مقاومت

قسمت عمده يگان هاي خود را در خاكريز جناح جنوبي مستقر كرده بود و قرارگاه 

براي تأمين شـكاف و پركـردن فاصـلة موجـود بـين       3نصر اقدام به استفاده از نصر

تانك  131مكانيزه و گردان 288شامل گردان 3نمود . يگان هاي نصر 8و نصر 1نصر

 12تانك لشـكر  155حركت خود را براي تأمين هدف واگذاري آغاز نمودند . گردان

بـراي تقويـت اعـزام و     2و نصـر  1نيز در خط حوالي مرز در محدودة قرارگـاه نصـر  

گسترش پيـدا كرد    هلـي كوپترهاي هاـومي هوانيروز فعاليت خـود را بـر عليـه    

اري بمب افكن هاي نيروي هوايي ، بر عليه مراكز تامّم دشمن تشديد كردند و شك

 8و عقبه دشمن وارد عمل شدند و سراناام تالش دشمن براي نفو  به مـواضم نصر

متري به مواضـم   511ناكام ماند . تانك هاي دشمن موفّق نشدند از فاصلة  1و نصر

تصرفي ما خودي نزديك تر گردند و دشمن با همه تالش خود نتوانست به مواضم م

                                                           
 1333موشك دراگون : يك اسلحه بد تانك قوي است كه برد آن  - 1

متر و با نفر حمل مي گردد . به وسييله دوربيين و سيي  رابيط 

سيانتي متير در زره  63د و قدرت تخرييب آن نفيو  هدايت مي شو

 تانك و انهدام تانك است .
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و خطوط دفاعي رخنه كند و خـط مـا را بشـكند و ايـن مقاومـت ناشـي از ايمـان        

 رزمندگان ما بود .

و  213و سالح هاي ضد تانك به خصوص موشـك دراگـون و    3تانك هاي نصر

يگان هاي پياده نيروهاي زرهي دشـمن را از فاصـله دور هـدف قـرار داده      2تاوهاي

ه خوبي ديده مي شدند . آتش طرفين به حـدّي  بودند و دود و شعله سوختن آنها ب

سنگين بود كه آسمان منطقه را گـرد و خـاك و دود فـرا گرفتـه و ديـد را  بسـيار       

محدود ساخته بود . هواپيماهاي دشمن نيز به طور مداوم مواضم خودي را بمباران 

متـري   311دو بار پاتك سنگين زرهي دشـمن كـه تـا     2181مي كردند تا ساعت 

خودي پيشروي داشتند سركوب و پيشروي آنان سد و ضـايعات سـنگيني   نيروهاي 

در عمليات بيت المقـدس را بايـد روز مقاومـت     25/1/32به آنان وارد گرديد . روز 

نامگذاري كرد زيرا دو لشكر زرهي تقويت شده دشمن از دو جنــاح قرارگـاه نــصر   

ودي و استفاده صـحي   مــداوم پاتك مي نمود امّا مقاومت و ايستادگي نيروهاي خ

از توانايي هاي موجود ، دشمن را از رسيدن به هـدف مـأيوس و تلفـات و ضـايعات     

 سنگيني به آنان وارد و تعداد زيادي نيز به اسارت نيروهاي خودي درآمدند .

دو فروند هواپيماي دشمن مورد اصابت قرار گرفته كـه   2211در حوالي ساعت 

 آمد . يكي از خلبانان آن به اسارت در 

و  131حمزه( با گردان هاي 12زرهي لشكر 3)تيپ 3با وجودي كه قرارگاه نصر

مكانيزه خود وارد عمل شـد ، لـيكن دشـمن تـالش مـي نمـود        288تانك و  138

محمّـد رسـول اهلل(    15حمزه و تيپ12لشكر 1)تيپ 1مادّداً در جناح جنوبي نصر

گاه نصر را به هم بريـزد بـه   نفو  و وضعيّت را توسعه دهد و وضعيّت يگان هاي قرار

سال دفـاا   3جرأت  مي توان گفت كه بزرگترين نبرد زرهي و دفاا زرهي در طول 

                                                           
موشك تاو از روي سه پايه بر روي خودرو يا مستقر بير روي  - 1

سه پايه در روي زمين پرتاب  مي شود . سيالح بيد تانيك بسييار 

متر و به وسيله دوربين و سيي   3373دقيق و قوي است . برد آن 

سانتيمتر در زره تانيك  33قدرت آن نفو   رابط هدايت مي شود و

 و انهدام تانك است .
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و در منطقة عمليات قرارگاه نصـر و در محـدودة شـمال     25/1/32مقدّس ، در روز 

 8و نصر 1شلمچه و پاسگاه زيد رخ داده است . حوالي ظهر فشار دشمن بر روي نصر

عاشوراي سپاه( بسيار سنگين شد و دشمن تـالش كـرد    82و تيپ 12لشكر 8)تيپ

نيز نفو  كند آتش دقيق توپخانه خودي يگان هاي دشمن را هدف  2در مواضم نصر

نيز تالش نمود كه گردان هاي زرهي خود را به محل هاي درگيري  3قرار داد و نصر

خاك ناشي نزديك و يگان هاي پياده تك ور را پشتيباني نمايد در اين زمان گرد و 

از حركت تانك ها و انفاارات به حدّي بود كه هـوانيروز قـادر بـه اناـام مأموريـت      

 دقيق نشد .

/ پاتـك بسـيار سـنگيني را از سـمت     25/1ـ    2311دشمن مادّداً در سـاعت  

جنوب تدارك و شروا به پيشروي نمود و تانك هاي دشمن به يگان هـاي خـودي   

ي به خود راه نداده و با تمام توان و با انـواا         نزديك شدند امّا رزمندگان اسالم هراس

سالح هاي ضد تانك ، تعداد زيادي از تانك هاي دشـمن را هـدف قـرار داده و بـه     

 آتش كشيدند و سراناام اين پاتك دشمن نيز دفم گرديد .

نيروهـاي زرهـي    8/ در مقابل منطقه نصر25/1 2381دشمن مادّداً در ساعت 

سمت جنوب به طرف مواضم خودي آتش و پيشـروي نمودند .  خود را متمركز و از

در همين زمان هواپيماهاي دشمن مواضم خودي را بمباران مي كردنـد كـه  يـك    

فروند از آنان مورد اصابت قرار گرفته و خلبان به اسارت رزمندگان اسالم در آمـد .  

ا از فشـار  اين پاتك دشمن نيز با مقاومت رزمندگان دفم شد و با تاريك شـدن هـو  

يگان ها اين فرصت را پيدا كردنـد تـا بـه     25/1/32دشمن كاسته شد . در شبانگاه 

تاديد سازمان و تدارك مهمّات اقدام و اندكي بياسايند و براي ادامـه نبـرد در روز   

روزي بسيار سخت و دشوار براي قرارگاه نصر  25/1/32آماده گردند. روز  23/1/32

و پايداري است و حاصل آن شكست هاي پياپي دشـمن  بود اين روز ، روز مقاومت 

روز مقاومت و ايثار بـود كـه دشـمن بـا همـه       25/1/32در تمام پاتك ها بود و روز 

توانايي هاي خود نتوانست حتّي در يك نقطه مقاومت ما را بشكند و رخنه نمايـد .  

 2و  مكـانيزه  5زرهـي و   3نتياه اين ايثار و فداكاري عقب نشيني سريم لشكرهاي
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زرهي دشمن از منطقه جنوب بستان و جنوب غرب اهواز از مقابـل قرارگـاه قـدس    

بود كه بخش زيادي از خاك مقدّس جمهوري اسالمي در اين مرحله آزاد شـد هـر   

 چند لشكرهاي ياد شده بعداً مشكالتي را براي قرارگاه نصر به وجود آوردند . 

 

  در قرارگاه عملياتي نصر 23/1/32حواد  مورخة 

به پيشروي خود براي تأمين كامل  23/1يگان هاي قرارگاه نصر در شبانگاه روز 

/عمالً حملة خود را شروا كردند در 23/1 1281هدف هاي واگذاري ادامه دادند و از

درگيري بين نيروهاي خودي و دشمن شدّت يافـت و پرسـنل يگـان     1811ساعت 

دسـتگاه تانـك دشـمن را    موفّق شدند به سمت مـرز پيشـروي و چهـار     1هاي نصر

 1381منهدم و به تعدادي ديگر نيز آسيب وارد نمودند . اين درگيري ها تا سـاعت  

/ ادامه يافت و وضعيّت به نفم نيروهاي خودي خاتمه يافت و هدف هـاي  23/1روز 

واگذاري مرحله دوّم عمليات كه مرز جمهوري اسالمي بود در حد واگـذاري تـأمين   

اد دشمن به اسارت در آمدند . با رسيدن نيروهاي خودي بـر  گرديد و تعدادي از افر

/ دشـمن  بـراي   23/1و  25روي مرز و شكست پاتك هاي سنگين آنان در مورخـة  

پرهيز از محاصره شدن نيروهاي خود كه در منطقه عمومي هويزه و جفيـر مسـتقر   

از  بودند و به منظور جلوگيري از تهديد بصره شروا به عقب كشيدن نيروهاي خود

/ عقب نشـيني  25/1،  2281منطقه هويزه و حميد و جفير نمود و از حدود ساعت 

زرهـي دشـمن از    2زرهي و  3مكانيزه و  5ماهرانه و      طرح ريزي شده لشكرهاي

جبهه كرخه كور و هويزه و حميد در مقابل قرارگاه قدس با سرعت اناام  شد و اين 

فت  و نصر از طالئيه تا شلمچه و نهر خيّن يگان ها به تدريج در مقابل قرارگاه هاي 

 مستقر شده و   يگان هاي موجود را تقويت نمودند .

/ يك فروند هواپيماي بمباران دشمن مورد اصـابت قـرار   23/1 2581در ساعت 

 گرفت و منهدم شد .
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با گذشت زمان و عدم موفقيت نيروهاي زرهي دشـمن و صـدمه ديـدن تعـداد     

وضعيّت به نفم نيروهاي خودي تغيير يافت و رزمندگان زيادي از تانك هاي دشمن 

كلية هدف هاي خود   23/1ـ   2211دلير قرارگاه نصر موفّق شدند تا حدود ساعت 

اناام و يك خـط پدافنـدي مطمـئن بـر روي دژ مـرزي و       2را تصرّف و عمل الحاق

خاكريز شرقي ـ غربي جناح جنوبي در جنوب منطقة گرمدشت بـه وجـود آورنـد .     

چه در اين مرحله از عمليات قابل توجّه است پايداري شديد نيروهاي خودي ، در آن

مقابل       پاتك هاي سنگين زرهي و بمباران هـاي متـوالي دشـمن بـود در ايـن      

تيپ زرهي دشمن منهـدم و   1( حداقل 8مرحله )مرحله دوّم عمليات طرح كربالي

المقدس نيز آسيب زيادي  به ساير يگان هاي دشمن مستقر در منطقه عمليات بيت

وارد شد و نكته مهم ديگر اينكه دو لشكر تقويت شده دشمن از جنوب كرخه نور و 

/  از مقابل قرارگاه قدس عقب نشيني نمودند 23/1حميد و جفير و هويزه در تاريخ 

و در مقابل جبهه    قرارگاه هاي نصر و فت  براي حفـظ بصـره و شـلمچه متمركـز     

منطقه هويزه و منطقة حميد از چنـگ نيروهـاي دشـمن آزاد     شدند و بدين ترتيب

گرديد و با اين تحرّكات دشمن تمركز سنگيني در خاكريز دفاعي خـود در امتـداد   

مرز كوشك ، طالئيه ، شلمچه به وجود آورد تا بتواند پيشروي نيروهـاي جمهـوري   

ينـاني سـد   اسالمي ايران را به سمت شرق بصره و شلمچه به نحو مؤثّر و قابـل اطم 

 نمايد و نبرد وارد مرحله تازه اي شد.

                                                           
 73الحاع : همان صفحه - 1
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4نقشه شماره





 

 هدايت عمليات قرارگاه نصر در تأمين شلمچه -ج

 8)تيـپ  8به دنبال اجراي مرحله دوّم عمليات بيت المقـدس بـه قرارگـاه نصـر    

بـه   22/1عاشوراي سپاه( مأموريت داده شد كه در شـب   82حمزه و تيپ 12لشكر

پيشروي نموده و نيروهاي دشـمن را منهـدم و شـلمچه را تـأمين و     سمت شلمچه 

كيلـومتر   5/3خرمشهر را محاصره نمايد . عمليـات در زمـان مقـرّر آغـاز و حـدود      

موفّق گرديد خاكريزهاي هاللي شكل شمال شلمچه را  8پيشروي شد و قرارگاه نصر

و يـك   253به فرماندهي سرگرد حسن براتي و دو سوّم گردان 252تصرف و گردان

گردان از سپاه پاسداران را در آن خاكريز مستقر نمايد ، امّا به دليل وجـود نيـروي   

و تيپ عاشوراي سپاه  12لشكر 8تيپ 8متمركز دشمن و موانم گسترده مين ، نصر

قم سپاه قــادر نگرديــد شـلمچه را تـأمين نمايـد و عقـب      25و سه گردان از تيپ

ليل آسيب پذير شدن به مصلحت نبود لـذا قرارگـاه   نشيني به مواضم اوّليه نيز به د

مواضم متصرفي را حفظ نمايـد . بـا    8نصر تصميم گرفت با پشتيباني بيشتر از نصر

از سه جهت مورد تهديد قرار گرفتند اگر چه  8روشن شدن هوا       يگان هاي نصر

انه پايـداري  تلفات و ضايعاتي به آنها وارد گرديد امّا مواضم خود را نگهداري و قاطع

و جهـاد سـازندگي سـعي كردنـد      12/ گردان مهندسي لشكر22/1نمودند . در روز 

را تكميل كنند امّا تانك هاي دشمن مهلـت نمـي دادنـد و     8خاكريز متصرفي نصر

ضايعاتي به وسايل سنگين مهندسي خودي وارد شد و توپخانه قرارگاه نصر ، عمده 

/ دشـمن  22/1قـرار داد . در روز    8از نصرتوان و تمركز آتش خود را در پشتيباني 

سه بار در منطقه قرارگاه نصر اقدام به پاتك نمود كه يگان هاي خودي آنها را دفـم  

 به اين ترتيب پايان يافت . 22/1/32و خنثي كردند و روز 

قرارگـاه كـربال را    8در اواخر اين روز قرارگاه نصر دستور جـزء بـه جـزء شـماره    

تغييراتـي در سـازمان رزم قرارگـاه نصـر داده شـده بـود و        دريافت كرد كه طي آن

 / براي تأمين شلمچه بود . 11/1مأموريت نيز ادامه تك در شب
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و عـدم شناسـايي دقيـق از نيروهـاي دشـمن و       8تعايل در به كار بردن نصـر 

ناكافي بودن نيروي تك ور خودي ، آن هم نيرويي كه سـنگين تـرين حملـه هـاي     

شبانه روز مداوم  2سركوب نموده و نيرويي كه  23/1و  25ي دشمن را در تاريخ ها

در تك شلمچه در  8با دشمن دست و پناه نرم كرده بود از عوامل مهم ناكامي نصر

عاشورا ، جمعاً  82و تيپ 12لشكر 8، شامل تيپ 8/ بود كه در اين مرحله نصر22/1

 گردان رزمي در عمليات شركت نموده بود . 3به استعداد 

يگان هاي زيـر   22/1در مورخه  8ه كربال طي دستور جزء به جزء شمارهقرارگا

 را براي ادامه عمليات و تأمين شلمچه به قرارگاه نصر اختصاص داد : 

 /       22/1،  2111از  21زرهي لشكر 1الف ـ تيپ

 قم از سپاه پاسداران  25ب ـ تيپ

 هوابرد  55پ ـ تيپ

 كربال از سپاه پاسداران  15ت ـ تيپ

محـوّل و   1و2رارگاه نصر مأموريت دفاا از خـاكريز دژ مـرزي را بـه نصـرهاي    ق

/ با سازمان 22/1را نيز از خط رها نمود بدين ترتيب قرارگاه نصر در آغاز روز  3نصر

عمليـات بيـت المقـدس و     1و 2زيرين خود را براي حفظ مواضم متصرفي مرحلـه  

 نمود . ادامه تك براي تأمين شلمچه و احاطه خرمشهر آماده
فاـر سـپاه و گـردان     33)تيـپ  3نصـر سـپاه( و  11نوهد و تيپ 18)تيپ 5نصر

( با مأموريت حفظ جناح جنوبي قرارگاه نصر از كارون تا جـادّه   12سوارزرهي لشكر

 آسفالته اهواز ـ خرمشهر . 

 با مأموريت پدافند قطعي از خاكريز دژ مرزي در منطقه محوّله . 1و نصر 2نصر

عاشورا ( با مأموريت تك براي تأمين شـلمچه   82و تيپ 12لشكر 8)تيپ 8نصر

 و احاطه خرمشهر در اين نقطه .

كربال( با مأموريت تـك بـه شـلمچه از سـمت      15هوابرد و تيپ 55)تيپ 5نصر

 .  8شرق نصر

 (  5يگان دنبال پشتيبان نصر 21زرهي لشكر 1)تيپ 3نصر 
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 قم احتياط قرارگاه نصر  25و تيپ 12زرهي لشكر 3تيپ

اكان زمان براي شناسايي ، كه از مهم ترين عوامل پيروزي  مي باشد كـافي  كم

نبود يگان هاي جديد هنوز به منطقه نرسيده ، بايستي وارد عمل مي شـدند و امّـا   

دشمن تمام توان خود را در منطقة شلمچه متمركز ساخته و حام عظيمي از آتش 

حظه اي قطم نمي شد و مزيد بـر  توپخانه را در پشتيباني آن قرار داده بود و آتش ل

آن بمباران هوايي ، به خصوص شب ها شديداً رزمندگان ما را در فشار گذارده بـود  

هنگام پيشروي نيروي هوايي دشمن بارهـا ، منطقـه را بـه وسـيله      22/1و در شب 

گلوله هاي منوّر )فلر(كه از هواپيما پرتاب مي شدند روشن و بمباران نمـود . تحـت   

نيروهاي قرارگاه نصـر بـدون شناسـايي ازم و بـا خسـتگي مفـرط و        چنين فشاري

تحمّل تلفات و ضايعات نسبتاً سنگين در عمليات قبلي مـي بايسـت ماـدّداً بـراي     

/ تك نمايند ، عليرغم شدّت آتشـباري توپخانـه هـاي    11/1تأمين شلمچه در شب 

انيزه دشمن خودي و اجراي آتش هاي پرحام و مداوم از فشار نيروهاي زرهي و مك

كاسته نمي گرديد. مهندسي دشمن شديداً در فعاليت براي تكميل سـد و موانـم و   

و ايااد مواضم دفاعي  2توسعه ميادين مين و كار گذاردن  بشكه هاي منفاره فوگاز

مستحكم جديد و تكميلي در دو سمت دژ مرزي و شمال شلمچه بودنـد تـا بـدين    

شـرق بصـره و همچنـين شـلمچه      ترتيب از پيشروي نيروهـاي خـودي بـه طـرف    

جلوگيري به عمل آورند و به حق اين سيستم سد و موانم عري  و عميق و تمركز 

مستقل زرهي و 21زرهي و تيپ 8زرهي و باقي مانده لشكر 3مكانيزه و  5لشكرهاي

واحد هاي تقويتي درآن منطقه نه تنها مانم عمده و بسيار مؤثّري در جلـوگيري از  

دي به سوي شلمچه و منطقه شمالي آن محسوب شدند بلكه پيشروي نيروهاي خو

موجوديت و وضعيّت نيروهاي خودي را نيز دچار مخاطره كرده بــودند و هر لحظه 

                                                           
بشكه هاي منفجره فوگاز بشكه هايي پر از ميواد آتيش زا و  - 1

منفجره كه توسط ارتش عراع تهيه شده بود و در زيير خياك و در 

كنار ه  قرار داده و تشكيل يك سّد آتش داده بودند كه همزميان 

  منفجر و توليد انفجار و آتش زايي به مّدت نسبتا  طيوالني با ه

مي نمود و براي جلوگيري از پيشروي نيروي پياده مانع عمده اي 

 محسوب مي شد .
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بيم آن مي رفت كه  يگان هاي دشمن در حمالت متقابل خود موفّق بـه نفـو  بـه    

ي خطوط يگان هاي خودي گرديده و مناطق  از دست داده را پـس بگيرنـد . ولـــ   

روحيـّـه ايثــار و شهادت طلبي و اجراي دستور سربازان اسالم باعث مـي شـد تـا    

 پاي جان از مواضم متصرفي دفاا نمايند .

 

 

  / و پيشروي به طرف  شلمچه11/1حواد  عمليات در شب 

/ آغاز و يگان ها با احتياط و 22/1ـ 1111عمليات يگان هاي خودي در ساعت 

هيچگونـه درگيـري    1811ي نمودند . تـا سـاعت   به كندي به طرف دشمن پيشرو

گزارش نمود كه با نيروهاي پياده دشمن در  8نصر 1812حاصل نشد امّا در ساعت 

 1825در سـاعت   5جلوي كانال خاكريز شمال شلمچه درگيـر شـده اسـت و نصـر    

 درگيري خود را با دشمن اطالا داد .

يكي از خاكريزهاي  /22/1ـ   1881موفّق مي شود در ساعت 8برابر گزارش نصر

در  5دشمن را بـه تصـّرف درآورده و نيروهـاي مـدافم آن را منهـدم نمايـد و نصـر       

گزارش نمود كماكان مشغول پيشروي بوده و از خاكريز يك سيل بند  1853ساعت

 شرقي ـ غربي عبور نموده است .

آتش پرحام و مداوم توپخانه و شدّت مقاومت دشمن و بمباران هـاي سـنگين   

رصه را به نيروهاي حمله ور تنـگ نمـود بـه ويـژه آن كـه از سـمت هـاي        هوايي ع

 مختلف اجرا مي شد .

پيشروي يگان ها هماهنگ نبود و بين آنها فواصلي ايااد شده بود فلذا قرارگـاه  

نصر دستور داد كه در الحاق يگان ها و پيشروي هماهنگ دقّت ازم معمول گردد ، 

/ موفّـق مـي شـود از خاكريزهـاي دوّم     11/1ـ 1211در ساعت  5بنا بر گزارش نصر

نيز هدف هـاي اوّليـه را تصـرّف و بـه توسـعة وضـعيّت        8دشمن عبور نمايد و نصر

 پرداخت.



 133اجراي عمليات / 

گزارش داد كه يگان هـاي جنـاح چـپ آن بـه نزديـك       8نصر 1251در ساعت 

جادّه آسفالته شلمچه ـ خرمشهر رسيده است و تقاضاي افزايش آتش پشـتيباني را   

دستور داد كه سريم تر پيشروي نمايد و در  5ندهي قرارگاه نصر به نصرنمود و فرما

)يكي از يگان هاي احتيـاط قرارگـاه نصـر(     3تانك نصر 131به گردان 1111ساعت

 به جلو حركت نمايد . 8ابالغ گرديد كه براي تقويت نصر

( ابالغ شد كه سريعاً به جلو حركـت  3)نصر 21لشكر 1به تيپ 1155در ساعت 

 برقرار سازد . 5خود را با يگان هاي نصرو تماس 

با روشن شدن هوا و افزايش پايداري و تالش يگان هاي زرهي دشمن ، وضعيّت 

گزارش  1313در ساعت  21لشكر 1نيروهاي خودي دشوارتر شد به نحوي كه تيپ

 كرد كه درگيري به صورت تانك به تانك در آمده و وضعيّت مناسب نيست .

زرهـي بـا دشـمن باعـث وارد شـدن تلفـات و        1ي تيپو درگير 8مقاومت نصر

صب   1511در ساعت  5خسارات سنگين به نيروهاي زرهي دشمن گرديد ولي نصر

 گزارش نمود كه دشمن در حال محاصره يگان هاي ما مي باشد .

درخاكريز دژ مرزي ، دشمن حمله اي را اجرا نمود كه با ايستادگي و مقاومـت  

 رديد . متوقّف گ 1و2يگان هاي نصر

از ساير يگان هاي حملـه كننـده قرارگـاه نصـر در ايـن مرحلـه          8وضعيّت نصر

/  خاكريزهاي شرقي ـ غربـي  را در   11/1مناسب تر بود و توانست كه در صب  روز 

كيلومتري شمال جادّه شلمچه به خرمشهر تصرف و تحكيم هدف نمايـد .   8حدود 

 1هـوابرد و تيـپ   55زيادي بـه تيـپ  دشوار و تلفات نسبتاً  3و5وضعيّت در نصرهاي

 زرهي وارد شده بود . 21لشكر

قرارگاه نصر به كليه يگان هاي عمل كننده دسـتور داد كـه بـا     281در ساعت 

تمام توان به خصوص سالح هاي ضد تانك نسبت به انهدام و يا آسيب رساندن بـه     

 تانك هاي دشمن اقدام كنند .
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نيـز شـديداً    8/ جناح چـپ نصـر  11/1 ـ 1285با تشديد درگيري ها در ساعت 

 8ابالغ نمود سريعاً پيشروي و بـه نصـر   5تحت فشار قرار گرفت قرارگاه نصر به نصر

 نزديك گردد .

به خطر افتاد و پاتك سنگين زرهـي   2281از جناح راست نيز در ساعت  8نصر

همراه با پشتيباني شديد آتش  8دشمن با پذيرش تلفات و مقاومت و ايستادگي نصر

 توپخانه خنثي و دفم گرديد .

/ دسـت  11/1دشمن با تمركز مادّد نيروهايش در ساعت يك بعد از ظهـر روز  

به حمله زد لكن نيروهاي خودي تا شروا تاريكي با مقاومت سنگين مانم پيشـروي  

 نيروهاي دشمن گرديدند .

نشان مي دهد كه دشمن بـا تمـام قـوا سـعي در حفـظ        11/1/32حواد  روز 

خرمشهر و بصره داشته و براي رسيدن به اين هـدف و در هـم شكسـتن    شلمچه و 

تك رزمندگان اسالم از كليه توانايي خود به خصوص توپخانـه و بمبـاران هـوايي و    

نيروي زرهي استفاده كرد به همين علّت خسارات و ضايعاتي بـه نيروهـاي خـودي    

و تلفـات  ايـن ضـايعات    21زرهـي لشـكر   1هـوابرد و تيـپ   55وارد شد كه در تيپ

شديدتر بود و اغلب فرماندهان گروهان شهيد يا ماروح شدند . با اين وصف دشمن 

هرگز نتوانست مقاومت و پايداري رزمندگان اسالم را در هم بشـكند و بـه خطـوط    

 خودي نفو  نمايد .

/ حركات و پاتك هاي دشمن متوقّـف و يگـان هـاي    11/1با شروا تاريكي روز 

ر مورد تدارك مهمّـات ، تخليـة ماـروحين و شـهدا ،     خودي فرصت پيدا نمودند د

تكميل خطوط پدافندي و ايااد خاكريزهاي ازم و كنتـرل سـازمان و سـاير امـور     

 اقدامات زيادي به عمل آورده و خود را براي تداوم عمليات آماده نمايند .
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 در جبهه قرارگاه نصر 12/1/32حواد  شب 

م مي دارد كه آتـش توپخانـه دشـمن    / قرارگاه نصر اعال11/1ـ1285در ساعت 

ديده مي شود  8نصر 313بسيار سنگين و فعاليت زيادي از دشمن در مقابل گردان

. 

به علّت تحرّكات سنگين دشمن در غرب مرز ، نياز به  2و نصر 1در منطقه نصر

 تقويت احساس گرديد كه براي تقويت اين محور يك تيپ سپاه در نظر گرفته شد .

/ نيز با پيشروي و حمله به دشمن خود را 12/1ي بايست در شب قرارگاه نصر م

، حدود سه گردان نيـرو از سـپاه پاسـداران     8به شلمچه برسانند . براي تقويت نصر

 8قرارگاه  نصر 1181شبانه و بدون شناسايي قبلي به منطقه اعزام شدند در ساعت 

مليات ضـعيف اسـت و   اعالم داشت نيروهاي اعزامي آمادگي نداشته و زمينه براي ع

 / اعالم آمادگي نمود . 12/1ـ1151در ساعت  8به هر ترتيب نصر

/ تهاجـــم نيروهـــاي قرارگـاه نصـر بـا رمـز               12/1مورخـه   1113در ســاعت 

به ادامه عمليات پرداختند . در ايـن مرحلـه    3و8،5شروا و نصر يا علي ابن ابيطالب

احتياط در  12زرهي لشكر 3و تيپ 3نصربه چپ و  5كماكان به راست و نصر 8نصر

 نظر گرفته شده بودند . 

در ابتداي امر يگان ها پيشروي خود را به طرف دشمن آغاز و با دشمن درگيـر  

شده و تا حوالي صب  و شروا روشنايي روز موفّق گرديدند خاكريز شرقي ـ غربـي    

رسـيدن بـه   در حدود سه كيلومتري شمال شلمچه را تصرف كنند ، ليكن قادر بـه  

جادّة آسفالته شلمچه ـ خرمشهر نگرديده و بـه دليـل مقاومـت سـنگين دشـمن و       

اجراي آتش انبوه و ناهماهنگي يگان ها )به دليل عدم شناسايي كـافي از دشـمن و   

زمين منطقه( و همچنـين بمبـاران هـاي هـوايي شـبانه قـادر بـه تـأمين شـلمچه          

افزايش يافت به نحوي كه اغلب  نگرديدند و تلفات و خسارات يگان هاي خودي نيز

فرماندهان گروهان شهيد و يا ماروح و از صحنه خارج گرديدند و به همـين علّـت   
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به يگان ها دستور داده شد كه موقعيّت خود را تحكيم و شكاف هاي موجـود را پـر   

 كرده و آماده باشند منطقه متصرفي را حفظ نمايند .

ني در شمال شلمچه و غـرب دژ  / تمركز ، سنگي12/1ـ1311دشمن در ساعت 

مرزي اناام كه به  توپخانه ها دسـتور داده شـد بـر روي آنهـا اجـراي آتـش انبـوه        

 بنمايند .

/ به دليل تلفات سنگين نيروهاي خودي قرارگـاه نصـر   12/1ـ  2221در ساعت 

 طي پيامي اعالم نمود كه قادر به ادامه پيشروي نمي باشد .

كـه بـه عمـل آورد موفّـق نشـد بـا اجـراي                در اين روز دشمن با تمـام تالشـي  

پاتك هاي سنگين بر روي نيروهاي خودي موفقيتي كسب نمايد ليكن آتش انبـوه  

دشمن به خصوص تير مستقيم تانك ها ضمن اينكه به واحدهاي خـودي تلفـات و   

ضايعات وارد مي نمود حركات آنها را دچار اختالل مي كرد فاصلة  نيروهاي خودي 

اندك و امكان فعاليت جهادها و واحد هاي مهندسي وجود نداشت با ايـن   با دشمن

وصف يگانها موقعيّت خود را حفظ نموده و با اجراي آتش متقابل جادّه شلمچه بـه  

خرمشهر را آسيب پذير نمودند . ازم به توضي  است كه زمين منطقه كامالً صاف و 

 د ندارد .هموار و هيچ گونه عوارض طبيعي در اين منطقه وجو

/ طي دستوري به قرارگاه هاي تابعه ابالغ نمود كه از 11/1قرارگاه نصر در تاريخ 

ابتداي شروا عمليات بيت المقدس تاكنون يگان هاي قرارگاه نصر در پـي حمـالت     

پي در پي موفّق به هالكت رساندن عده كثيري از افراد دشـمن گرديـده و تـا سـه     

واگذاري خود را تـأمين نمـوده اسـت لـيكن در     كيلومتري شمال شلمچه از منطقه 

/ در اثر مداومت عمليات و مقاومت سرسـختانه و آتـش انبـوه    12/1عمليات مورخه 

دشمن ضرورت تاديد قواي پرسنل رزمنده و تاديد نظر در طرح هاي عمليـات و  

سازمان رزمي يگان ها براي وارد آوردن ضربة نهايي به متااوز احساس مي گردد و 

امات  يل بايد به عمل آيد و به مارّد كسـب آمـادگي ازم ، مرحلـة بعـدي      لذا اقد

 عمليات اناام خواهد شد .

 ـ تحكيم هدف و تثبيت دشمن 
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 ـ استقرار سالح هاي ضد تانك در خط و آمادگي دفم پاتك هاي دشمن 

 ـ تهيه مواضم مناسب و تكميلي  

 ـ بررسي و سازماندهي مادّد يگان ها 

 از دشمن در منطقه  ـ شناسايي دقيق

 ـ رفم مشكالت و آماده شدن براي ادامه عمليات

/ عـادي بـود و بـه علّـت ديـد      11/1ـ وضعيّت يگان هاي قرارگاه نصر در تاريخ 

محدود ، يگان ها موفّق شدند گشتي شناسايي به جلو اعزام كرده و موقعيّت زمـين  

د ضمناً در تـاريخ  و گسترش دشمن را شناسايي و خاكريزهاي خودي را تقويت كنن

فوق منطقة قرارگاه نصر در حوالي گرمدشت توسط هواپيماهاي دشمن بمباران كه 

 منار به انهدام يك انبار مهمات گرديد .

( و  8)تحـت كنتـرل قرارگـاه نصـر     318در مقابل گردان 18/1/32ـ در مورخه 

ااتي از تحرّكات و نقل و انتق 1و2همچنين در سمت دژ مرزي در مقابل قرارگاه نصر

دشمن مشاهده و تبادل آتش بين طرفين اجرا كه شدّت اين آتش باري در منطقـه  

 بيشتر بود . 8نصر 253گردان

در مقابل دژ مرزي تمركز  1و2دشمن در مقابل نصر 13/1/32ـ در شب مورخه 

نيرو كرده و شروا به اجراي پاتك نمود كه با هوشياري پرسنل و اجراي آتش انبوه 

 ركوب گرديد . تحرّك دشمن س

/ الـي  12/1ـ پاتك هاي سنگين و اجراي آتش شـديد دشـمن در تـاريخ هـاي     

/ نشان از حضور نيروهاي زرهي قدرتمند دشمن در منطقـه مـي داد تـا    18/1پايان 

بدين ترتيب با اغتنام فرصت ، ضمن متوقّف كردن پيشروي نيروهاي خودي موانـم  

تا به زعم خويش بصره و خرمشـهر   گسترده در محور شلمچه و بصره احدا  نمايند

 را محافظت كنند .

دشمن با يگـان هـاي زرهـي خـود در جبهـه       15/1/32تا  11/1/32ـ از تاريخ 

كوشك و طالئيه به قرارگاه قدس و از سمت دژ مرزي به طرف قرارگاه فت  و نصر و 

از شمال شلمچه به جناح جنوبي قرارگاه نصر با اجراي آتش و حمله فشار شـديدي  
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ارد نمود امّا در نهايت تالش آنان منتج به نتياه نگرديد و يگان هاي خـودي نيـز   و

موفّق شدند با تحكيم مواضم و اقدامات متعدّد ديگر خود را براي حملـة نهـايي بـه    

 سوي شلمچه و خرمشهر آماده نمايند .

قرارگـاه نصـر بـه يگـان هـا صـادر         3دستور جزء به جزء شماره 15/1/32ـ در 

 تغييراتي به شرح  يل در سازمان رزمي قرارگاه هاي عمده به عمل آمد : گرديد و 

علي ابن ابيطالب از كنترل قرارگاه نصـر خـارج و در كنتـرل     25الف ـ تيپ 

 قرارگاه قدس قرار داده شد .

از كنترل قرارگاه فت  رها و در اختيار قرارگاه نصر  )ا(ب ـ تيپ امام حسين

 قرار داده شد .

ادغـام   12لشـكر  8جدا و با تيپ 2صر دزفول از قرارگاه نصروليع 5پ ـ تيپ 

ادغام و   12لشكر 2جدا و با تيپ  8عاشورا از نصر 82گرديد و بدين ترتيب تيپ

را نيز عهده دار گرديـد   1در خط پدافندي قرار گرفت كه مسئوليت منطقه نصر

 را تشكيل و بـراي  1نصر  …محمّد رسول ا 15از خط رها كه با تيپ 1و تيپ

 ادامه عمليات آماده گرديد . 

 ( 5تانك ادغام شد . )نصر 131كربال و گردان 15هوابرد با تيپ 55ت ـ تيپ

 زرهي دزفول از كنترل قرارگاه نصر خارج شد .   1  ـ تيپ

جدا و براي تقويت خطوط پدافنـدي دژ مـرزي در    8پياده از نصر 318ـ گردان

به فشار مداوم دشمن و بمبـاران هـاي   قرار داده شد با توجّه  2كنترل عملياتي نصر

سنگين به قرارگاه نصر مأموريت داده شد كه تا دستور ثانوي وضم موجود را حفـظ  

و دشمن را تثبيت و حمالت دشمن را به شدّت سـركوب و دفـم نمـوده و خـود را     

 براي حمله نهايي آماده كند . 

هـا كـه در حـين    به منظور جايگزيني فرماندهان گروهان  12/1/32ـ در تاريخ  

 12نوهـد بـه لشـكر    18حمالت شهيد و يـا ماـروح گرديدنـد ، سـه گـردان تيـپ      

 اختصاص و پرسنل كادر آن بين يگان ها تقسيم گرديدند .
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ـ تالش بسيار فشرده اي در مورد شناسايي يگان هاي دشمن و موانم موجود از 

ه به عمل آمـد  / با تمام عناصر شناسايي ارتش و سپاه در منطق12/1تا  11/1تاريخ 

 و همزمان تيم هاي شكار تانك نيز سازماندهي مادّد گرديدند .

نيز تقويت و توانست بـا   8حمزه نصر 12لشكر 8وليعصر با تيپ 5ـ با ادغام تيپ

 رها كردن نيروهاي خود از خط پدافندي خود را براي حمله نهايي آماده نمايد .

بـه تـدريج آمـادگي ازم را     3رو نص 8، نصر 1بدين ترتيب از قرارگاه نصر ، نصر

براي شروا عمليات و انهدام دشمن در شلمچه و احاطه خرمشـهر كسـب نمـوده و    

كماكـان عهـده دار    5و نصـر  3، نصـر  5، نصـر  2شناسايي ها را تكميل كردند . نصر

 حفظ منطقه متصرفي بودند .

ه در اواخر ارديبهشت ماه قرارگاه كربال براي احاطه خرمشهر طرح جديدي تهيـ 

و به يگان هاي تابم ابالغ نمود . در دستور جزء به جزء مربوطه تغييراتي در سازمان 

از منطقه عمليات فت  المبين رها و به  55لشكر 8رزمي داده شده بود از جمله تيپ

منطقه عمومي بيت المقدس در محدوده قرارگاه نصر اعزام و با ادغام با تيـپ امـام   

ل داد و با راهنمايي و كمك قرارگاه نصر از منطقـه  را تشكي 8قرارگاه فار )ا(سااد

شمال شلمچه تا پل نو را شناسايي و خود را براي عمليات احاطه خرمشـهر در پـل   

/ در محل هاي از پيش تعيين 82/1نو آماده نمود و يگان هاي اين قرارگاه تا تاريخ 

 شده مستقر گرديدند .

ي هـاي ازم را اناـام و ضـمن    گردان هاي توپخانه قرارگاه نصر نيز جابـه جـاي  

اجراي آتش هاي متقابل با تدارك مهمّات و شناسـايي و اعـزام ديـده بـان هـا بـه       

 خطوط مقدّم خود را براي پشتيباني از يگان ها آماده نمودند .

تانك به منظور تقويت مواضم در دژ مرزي تحت  155گردان 15/1/32از تاريخ 

 . قرار گرفت 2كنترل عمليات قرارگاه نصر

به تدريج جابه جايي ها و شناسايي هـا تكميـل و جـايگزيني پرسـنل حسّـاس      

صدمه ديده اناام و قرارگاه كربال فرماندهي و هدايت عمليات تصرف شلمچه و پـل  

نو و رسيدن به اروند و آزادسازي خرمشهـــر را رأســاً بـر عهـده گرفـت و پـس از       
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آمادگي آنها دسـتور جـزء بـه     تشكيل جلسات متعدّد و جابه جايي يگان ها و احراز

 خود را با شرح مأموريت و سازمان  يل صادر نمود . 2جزء شماره

در ادامه عمليات بيت المقدس ، قرارگاه عمليـاتي كـربال در سـاعت     مأموريت :

و تيپ  )ا()س( روز )ر( با به كار بردن قرارگاه فت  )چپ( ،) شامل تيپ امام حسين

( و قرارگـاه  )ا(و تيپ امام سااد 55لشكر 8ز )تيپدر مرك 8ناف( و قرارگاه فار 3

وليعصـر( بـه راسـت ،     5و تيـپ  12لشكر 8)تيپ 8نصر در سمت راست شامل نصر

و تيپ محمّـد رسـول ا... ( بـه چـپ      12لشكر 1)تيپ 1مأمور تأمين شلمچه و نصر

مأمور تأمين ساحل شمالي نهر خيّن و اروندرود تـك نمـوده ، دشـمن را منهـدم و     

 تأمين نمايد . خرمشهر را

با اين تدبير مأموريت قرارگاه نصر مشخّ  و قرارگاه نصر دستور جزء بـه جـزء   

تانـك   131خود را صادر نمود كه در اين دستور اشاره شـده اسـت گـردان    5شماره

قرار گيرد و يـك گروهـان از گـردان     8پس از شروا عمليات در كنترل قرارگاه نصر

 اختصاص يابد . 1مذكور به نصر

و تأمين جنوب جادّه  8ريت قرارگاه نصر تأمين و تصرف شلمچه توسط نصرمأمو

شلمچه تا شهرك وليعصر و تأمين ساحل شـمالي ارونـدرود و انهـدام پـل احـداثي      

محوّل گرديد . با ابالغ اين مأموريـت قرارگـاه    1دشمن بر روي اين رودخانه به نصر

اي ازم را اناـام و بـا   شناسايي هاي خود را تكميل و جابه جـايي هـ   8و1هاي نصر

بررسي همه جانبة منطقه و دشمن يگان هاي خود را بـراي شـروا عمليـات مهيـا     

در كنار قرارگـاه نصـر و قرارگـاه فـت  شـامل تيـپ امـام         8نمودند ، قرارگاه فاــر

/ در منطقـه عمليـات   82/1ناف از سپاه پاسـداران تـا تـاريخ     3و         )ا(حسين

/ تكميـل  82/1ام يگان هاي سپاه و ارتش نيز تـا تـاريخ  جديد مستقر گرديدند . ادغ

شد و توپخانه ها نيز جابه جا و براي پشتيباني يگان هـا آمـاده گرديدنـد . در ايـن     

 3بـا   8گـردان رزمـي و نصـر    2بـا   1مرحله از عمليات قرارگاه نصر متشكّل از نصـر 

و نيـروي   گردان رزمي و يگان هاي پشتيباني خدمات رزمي با پشـتيباني هـوانيروز  
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هوايي عمليات را هدايت مي نمود كه سازمان براي رزم قرارگاه نصـر بـراي اجـراي    

 اين مرحله از عمليات به شرح  يل      مي باشد : 

 

  شامل : 2نصر

عاشورا جهـت   82تانك و تيپ 155پياده و گردان 318و گردان 12لشكر 2تيپ

 دفاا از مرز تصرف شده در مرحله دوّم .

  شامل : 1نصر

محمّـد       15تانـك و تيـپ   131و يك گروهـان تانـك از گـردان    12لشكر 1تيپ

 .  اروندرود به رسيدن و شلمچه شرق به حمله جهت …رسول ا

 شامل : 8نصر

ولـي عصـر جهـت حملـه بـه       5تانك )ـ( و تيـپ  131و گردان 12لشكر 8تيپ 

 شلمچه و تأمين آن . 

 شامل : 3نصر

پيـاده مكـانيزه در    288گـردان  زرهـي و  138بـا گـردان   12زرهي لشكر 3تيپ

سـپاه جهـت دفـاا از     11نوهد و تيـپ  18شامل : تيپ 5احتياط قرارگاه نصر ـ نصر 

 جبهه جنوبي از كارون تا جادّه آسفالته .

 شامل : 3نصر

جهت دفاا از  12سوارزرهي لشكر 135فار و يگان زرهي سپاه و گردان 33تيپ

 اهواز .  جبهه جنوبي از كارون تا جادّه آسفالت خرمشهرـ

  شامل : 5نصر

هوابرد جهت حفاظت از منطقه آزاد شـده در شـمال شـلمچه و جنـاح      55تيپ

 جنوبي.

گردان توپخانه پدافنـد هـوايي عمليـات     1گردان توپخانه صحرايي و  2ـ ضمناً 

 قرارگاه نصر را در كل منطقه پشتيباني مي نمودند .
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 محاصرة خرمشهر د : هدايت عمليات قرارگاه نصر در تصرف شلمچه و

قبل از پرداختن به مرحلة آخر عمليات بزرگ بيت المقدس و با توجّه به اينكـه  

روز نبـرد مـداوم و حـواد      12عمليات در اين مرحله زماني آغاز شـده اسـت كـه    

 متعدّد در جبهه ها را پشت سر گذارده ايم اشاره به نكاتي چند ضروري مي نمايد .

 

 

 

نصـر در  جبهه بيت المقدس قرارگاه روز نبرد در  12از  ( وضعيّت و نتايج حاصله2)

 8و1و2مرحله

قرارگاه عملياتي نصر پس از عبور از رودخانه كارون و پيشروي به سـوي جـادّه   

اهوازـ خرمشهر و تأمين هدف هـاي واگـذاري و تصـرف سـرپل در غـرب رودخانـه       

منطقه و تأمين كارون تا جادّه خرمشهرـ اهواز موفّق گرديد ضمن انهدام دشمن در 

كيلومتر از پـيچ سـلمانيه در كنـار رودخانـه      25هدف ها خاكريزي به طول حدود 

كارون تا جادّه آسفالته خرمشهرـ اهواز به صورت مايل به طرف خرمشهر احـدا  و  

با اين خاكريز يك خط پدافندي در مقابل يگان هاي دشمن در شمال خرمشـهر را  

ردان سوارزرهي لشكر و يك گروهـان تانـك از   پياده و گ 318سازمان داده و گردان

 12زرهي لشـكر  138و131زرهي و دسته هاي خمپاره انداز گردان هاي 155گردان

و همچنين يگان زرهي سپاه را در پشت آن مستقر و بـا ايـن ترتيـب جنـاح چـپ      

قرارگاه را حفظ نمايد . پس از تغييرات در سازمان رزم يگان هـاي قرارگـاه نصـر و    

فار به منظور اطمينان از حفـظ   33لشكر و رهايي تيپ 8عاشورا با تيپادغام تيپ 

پدافند قسمتي از ايـن خـاكريز را    3فار تحت عنوان نصر 33جناح مورد بحث تيپ
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 5سپاه پاسداران نيـز بـا عنـوان نصـر     11نوهد و تيپ 18عهده دار و همچنين تيپ

از اين جناح قادر به  پدافند قسمتي ديگر از اين خاكريز را به عهده گرفته تا دشمن

 نفو  و بستن عقبه و دور زدن يگان هاي قرارگاه نصر نگردد .
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1نقشه شماره





 

قرارگاه نصر موفّق گرديد پـس از   23/1/32با آغاز مرحلة دوّم عمليات در تاريخ 

پيشروي و انهدام نيروهاي دشمن در منطقه غرب گرمدشت قسمتي از خـاكريز دژ  

لومتر تأمين نمايد . در اين زمـان گسـترش قرارگـاه    كي 23مرزي را به طول حدود 

حمـزه از جملـه    12و گردان هايي از لشـكر  3و نصر 5نصر بدين ترتيب بود كه نصر

سوارزرهي در جناح جنوبي سرپل متصرفي ، از رودخانه كارون تا جـادّه   135گردان

خرمشهر در ادامه جناح ياد شده از جادّه آسفالته  3و نصر 8آسفالته و سپس با نصر

در خاكريز دژ مرزي از منطقه قرارگـاه نصـر پدافنـد          1و نصر 2ـ اهواز تا مرز و نصر

 12/1/32و 11، 22مي نمودند . قرارگاه نصر سپس در ادامه عمليات در شب هـاي  

به منظور احاطه خرمشهر به طرف شلمچه تك نمود كه به دايل اشاره شده موفّق 

 ديد .به تأمين هدف هاي واگذاري نگر

 5در اجراي طرح ابالغي قرارگاه كربال براي احاطه خرمشهر ، قرارگاه نصر ، نصر

هوابرد( را مسئول پدافنـد از منطقـه متصـرفي شـمال شـلمچه  نمـوده و        55)تيپ

را رها و جهت اجراي مرحله بعدي عمليات و تصرف شلمچه آماده نمود  3و1،8نصر

دفاا از خط پدافنـدي كـارون تـا جـادّه      3و نصر 5. بدين ترتيب قرارگاه نصر با نصر

 23پدافنـد از خـاكريز دژ مـرزي بـه طـول       3و بخشـي از نصـر   2آسفالته و با نصـر 

پدافند از منطقه متصرفي در شمال شلمچه را به عهده گرفت . با  5كيلومتر و با نصر

اين گسترش قرارگاه نصر كه در جبهـه وسـيعي گسـترش يافتـه بـود پاتـك هـاي        

نيز سركوب و در ضمن خود را براي ادامه عمليات و حمله نهايي سنگين دشمن را 

به سوي خرمشهر آماده ساخت اضافه بر ايـن مسـئوليت دفـاا از جزيـره آبـادان و      

 ساحل شرقي كارون تا پيچ سلمانيه نيز به عهده قرارگاه نصر بود .

 

: وضعيّت گسترش و خط تماس قرارگاه نصر با دشمن در شروا  5نقشه شماره )

 رحله نهايي تصرف شلمچه( .م
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 ( وضعيّت نيروهاي دشمن در منطقه و موانم موجود 1)

به دنبال پيشروي سريم رزمندگان قرارگـاه هـاي نصـر و فـت  بـه طـرف مـرز        

جمهوري اسالمي و انهدام بخش عمده اي از يگان هاي زرهي دشمن در منطقه بـه  

ديگر نيروهاي جمهوري احتمال قوي ، دشمن برآورد نمود كه با يك حركت سريم 

اسالمي ايران عالوه بر محاصره خرمشهر ، بصره نيز به خطر خواهـد افتـاد فلـذا در    

زرهـي عـراق مسـتقر در منطقـه      2زرهـي و   3مكـانيزه و   5لشـكر  23/1/32تاريخ 

عمومي جنوب كرخه نورـ پادگان حميدـ جوفير اقدام به عقب نشـيني اختيـاري و   

صره و شلمچه و خرمشهر اقدام به تمركـز نيـرو در   سريم نموده و به منظور حفظ ب

 حمـالت و  جبهه مقابل قرارگاه فت  و نصر به خصوص در منطقه شلمچه نمودند و

اجرا نمودند كه نه تنها به نتياه نرسيد عليه قرارگاه نصر  پاتك هاي سنگيني نيز بر

ت مشخّ  بود بلكه آسيب زيادي نيز به واحدهاي دشمن وارد گرديد . با اين وضعيّ

كه دشمن تصميم به پدافند قطعي از جبهه خرمشهرـ شلمچه و محورهاي وصـولي  

به بصره دارد و در اثر اجراي پاتك هاي متوالي دشمن و صـدمه ديـدن تعـدادي از    

يگان هاي خودي و لزوم تاديد سازمان و تغييرات ازم در سازمان رزم ، نيروهـاي  

ت پدافندي اتخا  نمودند و دشمن نيز با اغتنام / حال82/1/ تا 11/1خودي از تاريخ 

از فرصت به دست آمده موانم بسيار سـنگين و گسـترده پدافنـدي و عميـق خـود      

شامل ميادين مين ـ شبكه   سيم هاي خاردار ـ بشكه هاي منفاره فوگاز و كانـال    

هاي متعدّد را در منطقه تكميل نمود به نحوي كه عمـق ميـدان مـين در منطقـه     

متر رسيده بود ، كه عبـور از ايـن    511لمچه تا شهرك وليعصر متااوز از شمال ش

موانم پيچيده آن هم در زمين صاف و مسط  و ديده باني و آتش مداوم دشمن در 

 منطقه بسيار مشكل و حتّي غير ممكن به نظر مي رسيد .

 2/8/32بر اساس طرح عمليات قرارگاه كربال قرارگـاه عمليـاتي نصـر در تـاريخ     

 1و نصر 8عت حمله نهايي را به يگان هاي تابعه  ابالغ مي نمايد و يگان هاي نصرسا

 خــود حمله پيروزي اميد به …/ بياري ا2/8ـ 1281مأموريت مي يابند در ساعت 
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 مـي   يـل  شرح به مرحله پايان تا اتّفاقات و حواد  كه نماينــد آغاز دشمــن بر را

 .باشند

 

 

 ي تصرف شلمچه و محاصرة خرمشهربرا 2/8/32( حواد  مورخه 8)

در  )ص( …يـا محمـد ابـن عبــدا     اين مرحله از عمليات بيت المقدس با رمـز 

حمـزه و   12لشـكر  8)شامل تيپ 8در قرارگاه نصر با نصر  2/8/32ـ   1181سـاعت 

وليعصر از سپاه پاسـداران( مـأمور تصـرف و تـأمين شـلمچه و قطـم جـاّده         5تيپ

حمـزه و    12لشـكر  1)شامــــل تــيپ   1نــصـــر مواصالتـي بصره خــرمشــهر و  

 نهـر  تأمين مأمور 8نصر چپ جناح در( پاسداران سپاه از …محمّد رسول ا 15تيپ

 روي پـل ) خرمشـهر  ــ  ابوالخصـيب  مواصـالتي  راه قطـم  و ارونـدرود  شمال و خيّن

 . گرديد شروا احتياط در 3نصر( اروندرود

دين مـين و موانـم گسـترده    پس از نيم ساعت پيشروي با ميا 8يگان هاي نصر

بـه   1دشمن در شمال شلمچه مواجه و حركت آنان كند گرديد امّا يگان هاي نصـر 

دليل ضعيف تر بودن موانم دشمن سرعت بيشتري در عمليات به دسـت آوردنـد و   

يگان هاي اين قرارگاه بـه نزديـك    1885زودتر با دشمن درگير شدند و در ساعت 

متر پيشروي هنوز درگير باز كـردن   2511با وجود  8صرجادّه آسفالته رسيدند امّا ن

معبر در ميدان مين و درگيري با عناصر تأميني و كمـين دشـمن بـود . در سـاعت     

گزارش داد كه تعدادي از تانـك هـاي دشـمن را منهـدم و دو      1/ نصر1/8ـ   1112

 / گزارش ديگري داد1/8ـ1123گردان نزديك جادّه آسفالته رسيده اند و در ساعت 

در جناح چپ اين قرارگاه هنـوز در   8كه كامالً به جادّه رسيده اند در حالي كه فار

نيز در عبور  8نخلستان هاي اطراف پل نو با دشمن درگير و به جادّه نرسيده و نصر

از موانم بسيار گسترده و پيچيده دشمن در شمال شلمچه با مشكل مواجه شده بود 

ن و دشوارترين مرحلـه از عمليـات مهندسـي    . در اين مرحله از عمليات سخت تري



 / عمليات بيت المقدس قرارگاه نصر 163

پاك كردن ميدان مين دشمن آن هم در دشت باز و زمين هموار زير آتش مستقيم 

و مهندسي سپاه  12دشمن اجرا گرديد كه عناصر مين بردار گردان مهندسي لشكر

پاسداران در حد ايثار و روح شهادت طلبي و با پذيرش تلفات به جنـگ بـا مـين و    

رفتند و توانستند گذرگاه هاي مورد نياز يگان هاي تك ور را باز كنند  موانم دشمن

با گذر از اين معابر با دشمن درگير و بـه پيـروزي بزرگـي نايـل      8و يگان هاي نصر

 شدند .

موفّق گرديـد بـا تحمّـل تلفـات در ميـدان مـين يـك         8نصر 1225در ساعت 

با تأمين هاي دشمن درگير و گروهان را از آن عبور داده و در نزديك جادّه شلمچه 

به تدريج اين وضعيّت را توسعه دهد . اندكي بعد نيز موفّق به اياـاد معبـر دوّم در   

با دشمن درگيـر شـد امّـا مقاومـت دشـمن       1281جناح راست گرديد و در ساعت 

باز هم  8سخت و حام آتش آنان سنگين بود و پس از اين موفقيّت يگان هاي نصر

موفّـق   8د كردند و با گذشت زمان بيـم آن مي رفت كه نصـر به ميدان مين برخور

كيلـومتر   5/3نشود شلمچه و بخشي از جادّه آسفالته شلمچه ـ خرمشهر را به طول 

نيـز از دو جنـاح آسـيب     1كه هدف واگذاري به آن قرارگاه بود تأمين نمايد و نصـر 

 پذير گرديده و در نهايت  عمليات با ناكامي مواجه شود .

بــه عمــل آمــد در  8ت قرارگــاه نصــر و تالشــي كــه در قرارگــاه نصــربــا هــداي

به خاكريز نزديك جادّه شلمچه رسيد امّا در جناح  313گردان ادغامي 1133ساعت

تصميم گرفـت از   8قرارگاه نصرشديداً با دشمن درگير و  252راست گردان ادغامي

كرد كه پرسنل مين  احتياط هاي خود استفاده كند و از طرفي از قرارگاه نصر تقاضا

 اين خواسته عملي گرديد . 1351بردار بيشتري به آن قرارگاه اعزام كه تا ساعت 

به جادّه آسفالته رسيده و از آن عبور نمودنـد   1دو گردان نصر 1815در ساعت 

نيز موفّق شد خاكريز دشمن در شمال جادّه آسفالته شـلمچه و بـه    8و قرارگاه نصر

ا تصرف و به طـرف جـادّه پيشـروي نمايـد و در سـاعت      فاصلة يك كيلومتري آن ر

موفّق مي شود در يكي از محورها يـك گروهـان را بـه جـادّه      8قرارگاه نصر 1311

آسفالته برساند دشمن در شلمچه مقاومت بيش از حد انتظاري از خود نشـان مـي   
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ف داد امّا به تدريج با نفو  بيشتر يگان ها از داخل ميدان مـين و پيشـروي بـه طـر    

جادّه شلمچه و نبرد تن به تن بر روي جادّه و آسيب رسيدن بـه تعـدادي از تانـك    

هاي دشمن روحية دشمن متزلزل و يگان هاي خودي موفقيت هايي كسب كردند . 

و يك گردان از سپاه پاسداران كه بـه عنـوان احتيـاط     253گردان 1315در ساعت 

ادغامي با   313و252ك گردان هايبودند از معابر ايااد شده در موانم عبور و با كم

دو گردان از سپاه پاسداران ، دشمن را منهدم و با تالش ايثارگرانه موفّق شـدند در  

خود را به جادّه آسفالته برسانند كه با تصرف اين جادّه ارتبـاط مهـم    1331ساعت 

در قرارگاه نصر ترين محور مواصالتي بصره ـ تنومه ـ شلمچه ـ خرمشهر قطم شد و 

ابالغ مي نمايد تا نگران جنـاح راسـت خـود     1اين موفقيت را به نصر 1331ساعت 

نباشند . امّا درگيري بر روي جادّه و خاكريزهاي جنوبي آن كماكان به شدّت ادامـه  

 داشت و دشمن شديداً مقاومت مي كرد .  

قرارگاه نصر به منظور توسعه گذرگاه ها در ميدان مين منطقه شمال شلمچه و 

كمك كند . همزمـان   8كليه توانايي خود را به كار گرفت تا به نصر 8به نصر كمك

هوابرد( نيز بدستور فرمانـدهي قرارگـاه نصـر كليـه پرسـنل            55)تيپ 5قرارگاه نصر

زرهـي   131مين بردار و مهندسي رزمي خود را بـا يـك گروهـان تانـك از گـردان     

 به جلو اعزام نمود . 8براي كمك به نصر 12لشكر

دستـور مي دهـد سريعاً اسرا را تخليـه   8قرارگاه نصر ، به نصر 1515ساعت رد

 پاگير نباشند . تا دست و

يگان هاي آن قرارگاه از جادّه عبور  1برابر گزارش قرارگاه نصر 1313در ساعت 

و بخشي از نهر خيّن را در كنترل گرفته و پل روي نهر خيّن را منهدم و بـا حضـور   

ن و اروندرود پل شناور عراق بر روي شـط العـرب را عمـالً غيـر     خود در نزديك خيّ

 قابل استفاده نمودند .

فعاليت هوايي دشمن شديدتر شد و منطقه به سختي بمباران گرديد امّا تأثيري 

در ادامه عمليات يگان هاي خودي نداشت و قرارگاه نصر به قرارگاه هاي تابعه ابالغ 

 ارهاي پدافند هوايي خود را فعال نمايند .نمود ضمن پراكندگي ازم جنگ افز
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/  به قرارگاه نصر گزارش مي كند كه جـادّه  1/8ـ1355در ساعت  8قرارگاه نصر

آسفالته را كامالً تصرف و يگان ها در حال تحكيم مواضم هستند كه بانگ تكبير در 

ل قرارگاه نصر به صدا در آمد و بدين ترتيب ، جادّه شلمچه به طرف خرمشهر به طو

آزاد و عمـالً پشـتيباني از        1و پنچ كيلـومتر توسـط نصـر    8كيلومتر توسط نصر 5/3

 يگان هاي دشمن در خرمشهر از اين محور قطم گرديد . 

قرارگاه نصر به يگان هاي آن قرارگاه مسـتقر در آبـادان ابـالغ     1582در ساعت

 كرد مراقبت كنند كه دشمن فرار نكند .

 ي نمايد همه تالش دارند به پل برسند .گزارش م 1نصر 1588در ساعت 

قرارگاه نصر به قرارگاه عملياتي آبادان اعالم نمـود بـه نيـروي     1285در ساعت 

دريايي در آبادان ابالغ شود كه راه اروند را ببندند تا دشمن از طريق اروندرود فـرار  

 نكند .

 در منطقه فعال شـدند و يگـان هـاي    2181هلي كوپتر هاي دشمن در حدود 

را زير آتش گرفتند و دشمن شديداً در حوالي  نهر خيّن با نيروهـاي   8و نصر 1نصر

 خودي درگير و تلفاتي به طرفين وارد گرديد . 

گزارش داد كه هنوز به  خيّن نرسيده اند مقاومت زيـاد   1نصر 2111در ساعت 

است و قرار شده است ترتيبي بدهند كه برونـد سـراغ پـل اصـلي دشـمن بـر روي       

 درود.ارون

نيـز در شـب    5در شلمچه قرارگاه نصر 8و نصر 1همزمان با شروا عمليات نصر

با در اختيار گرفتن وسايل مهندسي سنگين موفّـق مـي شـود بـا احـدا         1/8/32

 2در خـاكريز دژ مـرزي بـا نصـر     2خاكريز در محل ، شكاف موجود بين خود و نصر

 الحاق و از منطقه مزبور پدافند نمايد . 

كه اعـالم   1قرارگاه نصر در پاسخ به گزارش نصر  1/8/32روز  2131در ساعت 

متر با  نهر خـيّن فاصـله دارد ضـمن     2111تا  511كرده بود جناح راستش حدود 

خواسـت كـه از    1تأكيد بر نظارت نزديك و هدايت عمليات يگان ها از قرارگاه نصـر 

 ديده بانان توپخانه به طور كامل استفاده نمايد .
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هـوابرد دسـتور داد كـه يـك      55به تيپ 1صر به منظور كمك به نصرقرارگاه ن

جهت رسيدن به  نهـر خـيّن كمـك كنـد و يـك       1گردان را آماده نموده و به نصر

قرار گرفت و بـه   1در كنتــرل عملياتــي نصــر 8گردان ديگر نيز از قرارگاه فاــر

وح شـدن  )به دليـل ماـر   1ســرهنگ مصطفــي شهــري معــاون عمليـات تيـپ

در مرحله يكم عمليات و تخليه بـه بيمارسـتان    1سرهنگ شاهين راد فرمانده تيپ

را در اين مرحله عمليات عهده دار بود( ابالغ شد با بـرادر   1نامبرده سرپرستي تيپ

محمّد رسول ا... همـاهنگي و طـرح ريـزي     15حاج احمد متوسليان فرماندهي تيپ

 هدف خود را تأمين كنند . نموده و با به كارگيري اين دو گردان 

دشمن در منطقه شلمچه و  خيّن و اروند مقاومت و تالش بيش از حدي نشان 

مي داد زيرا گلوگاه او در اين منطقه بود و در سط  گسـترده اي اقـدام بـه اجـراي     

آتش نموده و تحرّكات و پاتك هاي متوالي مي نمود . قرارگـاه نصـر بـراي بررسـي     

م يگان ها سرهنگ سااركيا افسر عمليات خـود را در  وضعيّت و مشخّ  شدن وض

/ به يگان هاي درگير اعزام تـا همـاهنگي و اقـدامات ازم را در    1/8ـ  2311ساعت 

 به عمل آورد . 1منطقه به خصوص در منطقه نصر

جابه جايي و فعاليت تانك هاي دشمن از  1/8ـ  2281تا   1/8ـ2511از ساعت 

مرزي عراق به سمت جنـوب و شـلمچه گـزارش و     در كنار خاكريز دژ 2مقابل نصر

در  1و نصـر  8بيشترين درگيري در منطقه شلمچه و  نهر خيّن ادامه داشت و نصـر 

مقابل فشار دشمن پايداري نموده و تالش مي نمودند مواضم متصرفه خود را حفظ 

 كنند . 

 هدف هاي خود را تأمين كرده و جـادّه   8نصر 1/8/32در ماموا در پايان روز 

آسفالته خرمشهر ـ شلمچه را در منطقه محوّله تصـرف و تحكـيم موضـم نمـوده و      

پـس از   1خاكريزهاي هاللي شكل جنوب جادّه را نيز به تصرف خود درآورد و نصـر 

عبور از جادّه آسفالته به حوالي نهر خيّن رسيده و با اجراي آتش عمالً پل دشمن بر 

و ازم بود عمليات بـراي تـأمين كامـل    روي شط العرب را غير قابل استفاده نموده 

قرارگـاه نصـر بـه قرارگـاه      2215ادامه يابـد . در سـاعت    1هدف ها در منطقه نصر
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م م پدافنـد هـوايي و    18عملياتي آبادان ابالغ نمود كه بـا اسـتفاده از تـوپ هـاي     

استقرار در محل مناسب در ساحل اروندرود نسبت به انهدام قايق هاي حامل نفرات 

 كه مبادرت به فرار از خرمشهر مي نمايند اقدام كند .عراقي 

قرارگاه نصر به قرارگاه عملياتي آبادان ابالغ نمود سـريعاً   1/8ـ  1225در ساعت 

ظرف همان شب با استفاده از قايق يك سرپل در منطقه خرمشهر اياـاد و سـپس   

پاهي و يك پل شناور زده شود و با كليه نيروهـا اعـم از ارتشـي و ژانـدارمري و سـ     

 بسياي نسبت به انهدام و دستگيري نيروهاي باقي مانده دشمن اقدام نمايد .

/ موفّق گرديـد بـا تصـرف شـلمچه و جـادّه      1/8قرارگاه عملياتي نصر در تاريخ 

آسفالته شلمچه به طرف خرمشهر و رسيدن به نزديك  نهر خيّن عمالً خرمشـهر را  

در خرمشهر از طريق جادّه بصره ـ    محاصره و راه پشتيباني نيروهاي عراقي مستقر

شلمچه ـ خرمشهر را قطم و پل روي اروند را با اجـراي آتـش توپخانـه ببنـدد امّـا       

وصول به اروندرود و انهدام پل دشمن بر روي آن ميسّر نگرديـد لـذا قرارگـاه نصـر     

 ادامه داد . 1با نصر 8/8/32عمليات خود را در شب 

مشاهده كه بر  8و نصر 2قابل قرارگاه نصر/ تحرّكاتي در م8/8ـ 1185در ساعت 

روي آنان اجراي آتش گرديد و به نظر رسيد كه دشمن آماده مـي شـود از طريـق    

شلمچه و جزيره بوارين پاتك نمايد امّا به دنبال درگيري و اجـراي آتـش ، قرارگـاه    

اعالم كرد كه دشمن قادر به مقاومت نبوده و در حـال فـرار هسـتند . بـدين      1نصر

در آمد و عمالً راه ارتباطي دشمن از  1ب بخشي از نهر خيّن نيز به تصرف نصرترتي

 اروند بسته شد . 

نواي پيروزي از صدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران      8/8/32در صب  روز 

طنين انداز شد و شادي و سرور سرتاسر ايران اسالمي را در برگرفت و بدين سان با 

مستقر در خرمشـهر وادار بـه تسـليم شـدند امّـا      محاصره خرمشهر نيروهاي مدافم 

دشمن همچنان در شلمچه و  نهر خيّن تالش مي نمود در صفوف نيروهاي قرارگاه 

نصر نفو  نمايد و راهي به طرف خرمشهر باز نمايد و با الحاق با يگان هـاي مسـتقر   

 در خرمشهر آنها را از محاصره ناات دهد .
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تعدادي خودرو دشمن به همراه نفـرات   8توسط نصر 8/8/32ـ 2321در ساعت 

كه از طرف بصره به طرف شلمچه و خرمشهر بر روي جـادّه در حركـت بودنـد و از    

وضعيّت اطالا چنداني نداشتند را متوقّف و پرسنل دشمن به اسارت گرفته و تخليه 

 نمود . 

در  1ادامه يافت و نصر 1نيز با نصر 3/8/32عمليات قرارگاه نصر در شب مورخه 

 232و232،233/ گزارش داد كه گـردان انصـار سـپاه و گـردان هـاي     3/8ـ   1181

پياده ادغامي با سپاه عمليات خود را شروا و به طرف جزيـره بـوارين و پـل     1تيپ

 دشمن بر روي شط العرب در حال پيشروي هستند .

تعـدادي از نيروهـاي دشـمن بـه اسـارت در آمـد و        3/8/32ـ   1835تا ساعت 

سه گروهان دشمن از  1به غنيمت گرفته شد و طبق گزارش نصر تعدادي تانك نيز

موفّق شدند پل اوّل را تصرف كنند .  1يگان هاي نصر 1351هم پاشيده و تا ساعت 

)پل روي نهر خيّن در واقم يك بخش از پل چهار قسمتي شناور روي اروندرود بود 

 ). 

 1515دشـمن در  مكانيزه  15و13برابر اطالعات واصله از پست شنود تيپ هاي

/ آماده پاتك شده و در سـمت جزيـره بـوارين كـه قسـمتي از آن در كنتـرل       3/8ـ

 در آمده بود تحرّكاتي را اناام دادند .  1نيروهاي نصر

/ در منطقه شلمچه فعال شده و 3/8ـ1511تانك هاي دشمن در حدود ساعت 

ت دشـمن و  تأكيد گرديد كه مراقـب تحرّكـا   1و نصر 8از طرف قرارگاه نصر به نصر

 پاتك آنان باشند .

/ وارد جزيـره بـوارين در جنـوب نهـر     3/8ـ  1581تا ساعـت  1نصر 232گردان

خيّن شد امّا دشمن شديداً مقاومت و از هر سوي از داخل نخلستان ها به طرف اين 

 گردان اجراي آتش مي نمايد . 

د را دستور داد احتياط هـاي خـو   1/ قرارگاه نصر به نصر3/8ـ  1535در ساعت 

 وارد عمل كند . 
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پتروشــيمي  8و 1/ در اثــر آتــش توپخانــه هــاي نصــر 3/8ـ   1311در ســاعت 

ابوالخصيب عراق در چند نقطه دچار آتش سوزي گرديـد و توپخانـه قرارگـاه نصـر     

شديداً جنوب اروندرود و به خصوص مناطق حوالي پـل دشـمن روي ارونـد را زيـر     

 آتش گرفت . 

ارش نمود كـه خـاكريز مـورد نيـاز بـه اتمـام       گز 8/ نصر3/8ـ   1315در ساعت 

قرار مي  1رسيده و لذا در اجراي دستور قرارگاه نصر وسايل مهندسي در اختيار نصر

 گيرد .

به داخل جزيره بوارين و به سمت پل دشمن بر  1به علّت پيشروي قرارگاه نصر

ه نصر به وجود آمده بود كه قرارگا 1و نصر 8روي شط العرب عمالً شكافي بين نصر

هوابرد دستور داد با اعزام يك گردان ايـن شـكاف را پـر كـرده و جـادّه       55به تيپ

 آسفالته را بپوشاند . 

به دليل مقاومت سنگين دشمن در جزيره بوارين و اجراي آتش پر حام آنـان  

/ تقاضاي پشـتيباني آتـش انبـوه جهـت     3/8مورخه  1581در ساعت  1قرارگاه نصر

 1315بوارين به ساحل نهر خـيّن را نمـود و تـا سـاعت     برگشت يگان ها از جزيره 

/كه يگان ها به ساحل خيّن مراجعت كردند تلفات و ضـايعاتي بـه گـردان هـا          3/8ـ

خسـروتاش   1وارد شد و سرهنگ 1و گردان هاي نصر 232و232به خصوص گردان

 به درجه رفيم شهادت رسيد . 232فرمانده گردان

شـروا شـد و    1ك دشـمن در منطقـه نصـر   / پاتـ 3/8ـ   1311از حدود ساعت 

 231دستگاه تانك  21/ گزارش داد كه با انهدام 3/8ـ2111قرارگاه مزبور در ساعت 

 نفر اسير و زخمي شدن تعدادي از پرسنل دشمن پاتك دفم شده است .

بيشترين درگيري ها و نبـرد نزديـك بـا دشـمن           3/8/32قرارگاه نصر در تاريخ 

را داشت و دشمن سعي مي كرد با زدن پـل بـر روي خـيّن    به خصوص با تانك ها 

و بـه   8و نصـر  1رخنه خود را توسعه دهد امّا با مقاومت دليرانـه يگـان هـاي نصـر    

و  1و8حمـزه در منطقـه نصـر    12زرهي لشكر 3زرهي از تيپ 131كارگيري گردان

پشتيباني آتش قرارگاه نصر تعدادي از تانك هاي دشمن منهدم و پاتك هـا دفـم و   



 167اجراي عمليات / 

يگـان هـاي    3/8/32الش دشمن به نتياه نرسـيد و بـدين ترتيـب در پايـان روز     ت

با وارد كردن تلفات و ضايعات سنگيني بـه دشـمن و متوقّـف     8ونصر 1قرارگاه نصر

كردن پيشروي آنان و تحكيم مواضم خود عمالً دشمن را وادار به تحمّل شكست در 

مشهر كـامالً تثبيـت گرديـد .    منطقه شلمچه و خيّن تا اروندرود نموده و احاطه خر

تالش دشمن با تلفات و ضايعات سنگين مواجه شد و نيروهـاي خـودي از مورخـه    

با ورود به داخل خرمشهر و بـه اسـارت درآوردن هـزاران نفـر از نيروهـاي       8/8/32

ماه اسارت آزاد نمـوده و بـا ايـن     12دشمن مستقر در خرمشهر اين شهر را پس از 

شاد و ملّت بزرگ ايران اسالمي غرق در سـرور   )ره(امامپيروزي بزرگ قلب حضرت 

و شادماني شد اين پيروزي بزرگ با عنايت خداوند بزرگ و حاصل تالش و فداكاري 

و از خودگذشتگي همه رزمندگان شركت كننده در عمليات به خصوص جانبـازان و  

ــؤثّر      ــحي  و م ــدايت ص ــدس و ه ــت المق ــات            بي ــدر عملي ــهداي گرانق ش

 شهيد سپهبد علي صـياد شـيرازي  ماندهــان كه ســـرآمــد آنها شهيد واامقام فر
 است مي باشد روان آنها شاد و راهشان پر رهرو باد . 
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9نقشه شماره
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در   5/8/32صورت مهمات مصرفي توپخانه در عمليات بيت المقدس  تا تاريخ 

 قرارگاه عملياتي نصر

رد

 يف

م  011 تاريخ

 م

م  011

 م

م  218

 م

م  021

 م

 كاتيوشا

الي   06 0

00/2/90 

0366 0484 643 636 0691 

الي   00 2

08/2/90 

0811 0033 143 446 0094 

الي  08 8

04/2/90 

0313 622 43 413 62 

الي  04 4

01/2/90 

0138 290 241 024 33 

الي  01 1

09/2/90 

0139 0621 016 339 211 

الي  09 9

03/2/90 

301 918 234 21 010 

الي  03 3

03/2/90 

0866 0018 263 329 101 

الي  03 3

06/2/90 

810 883 004 000 41 

الي  06 6

21/2/90 

813 0184 69 32 291 

 291 933 201 0808 190الي  21 01
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20/2/90 

الي  20 00

22/2/90 

62 448 63 281 21 

الي  22 02

28/2/90 

060 33 18 39 04 

الي  28 08

24/2/90 

62 33 23 96 11 

الي  24 04

21/2/90 

 ـــ 29 68 60 031

الي  21 01

23/2/90 

36 39 99 41 26 

الي  23 09

23/2/90 

094 089 003 21 44 

الي  23 03

26/2/90 

33 48 62 09 49 

الي  26 03

81/2/90 

06 18 240 03 30 

الي  81 06

80/2/90 

32 022 011 83 061 

الي  80 21

80/2/90 

029 033 098 13 20 

 206 19 031 0823 413 2/8/90ي ال 0 20
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 *بازتاب نتـايج عمليـات بيت المقدس

كيلـومتر   5311عمليات بزرگ بيت المقدس كه منار بـه آزادسـازي بـيش از    

مربم از خاك ميهن اسالمي و آزادسازي خرمشهر و تأمين مرزهاي بـين المللـي در   

سال دفاا مقدّس است و  3استان خوزستان گرديد از درخشان ترين پيروزي ها در 

ه عطفي در جنگ ايران و عراق محسوب مي شود . اين عمليات واكـنش هـاي       نقط

 گسترده اي در رسانه ها و محافل بين المللي به وجود آورد .

خبرگزاري هاي بين المللي در گزارش هايي با عنوان بسـيار مهـم از بغـداد بـه     

راف نموده سراسر جهان مخابره و اعالم داشتند كه عراق تلويحاً به شكست خود اعت

 است . 

خبرگزاري رسمي عراق طي يك اطالعيه كوتاه ضمن آنكه از خرمشهر به عنوان 

بندر خرمشهر نام برد اعالم نمود كه نيروهاي عراقي بامـداد روز سـه شـنبه )سـوّم     

( به طوركامل بندر خرمشهر را تـرك نمـوده و تـا مرزهـاي بـين المللـي             32خرداد

 عقب نشيني نمودند .

در گزارشـي از بيـروت    8/8/32روز  21:13ري يونايتـدپرس در سـاعت   خبرگزا

سربازان عراقي را در حال فرار توصيف كرد و نوشت سربازان در حال فـرار و عـراق   

سرگرم گريختن از خرمشهر و مناطق اشـغالي هسـت همچنـين در گـزارش هـاي      

ده و رسمي از بغداد آمده بود كه صدام حسين از دولت مصر درخواست كمـك نمـو  

اعالم داشته كه اگر ارتش مصر به عراق بيايد از سوي وي استقبال خواهـد شـد . )   

اين مسئله عمق نگراني و وحشت سردمداران عراق را از نيروهاي مسـلّ  جمهـوري   

 اسالمي ايران را نشان مي دهد .(

كشورهاي عربي حوزه خليج فارس كماكان در جهت حمايت از حكومت عـراق  

 تبليغات حكومت بغداد در رسانه هاي گروهي خود ادامه دادند . همچنان به تكرار
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* بازتاب عمليات بيت المقدس از تاريخ سياسي جنگ تحميلـي نوشـته دكتـر    
 بهره برداري شده است . 223تا  213علي اكبر وايتي از صفحه 

جبهه پايداري عرب شامل كشورهاي الازاير ، سوريه ، ليبـي ، يمـن جنـوبي و    

اديبخش فلسطين حمايت صري  خود را از ايران اعـالم و بـه كشـورهاي    سازمان آز

 عربي هشدار دادند كه تهديد اصلي از جانب اسراييل و آمريكاست .

پيروزي هاي نظامي ايران به منزلة اهرم فشاري از سـوي ايـران بـراي عـراق و     

جّـه  كشورهاي منطقه و منافم آمريكا و غرب تلقي شد و به نظر مي رسيد كه بـا تو 

 با برتري سياسي و نظامي ايران فروپاشي عراق امكان پذير باشد . 

ريگان رييس جمهور وقت آمريكا با اين توهّم كـه ممكـن اسـت ايـران پـس از      

پيروزي هاي خود عليه عراق براي سرنگوني رژيم كشورهاي جنوبي خليج فـارس و  

رسـت كشـورهاي   اقدام كند عراق را از فه« كشورهاي ميانه روي عرب»به اصطالح 

حامي تروريسم حذف و با اين كار ممنوعيّت صادرات آمريكا به عراق را لغو نمـود و  

مي توان نتياه گرفت كه فت  خرمشهر موجب تشـديد و تسـريم جريـان نزديكـي     

 آمريكا به عراق شد .

ژنرال هيگ وزير امور خارجه وقت آمريكا مي گويد : آمريكا در برابـر هـر گونـه    

ر منطقه خليج فارس كه ناشـي از جنـگ ايـران و عـراق باشـد بـي       تغيير اساسي د

 تفاوت نخواهد بود .

واينبرگر وزير دفاا وقت آمريكا مي گويد كه آمريكا در اين جنگ هر زماني كه  

صالح بداند از دوستان عرب خود حمايت خواهد كرد وي اضافه مي كنـد پيـروزي   

ود ، عربستان و عمان دو متّحد وفادار ايران در جنگ با عراق به نفم آمريكا نخواهد ب

آمريكا در خاورميانه نگراني هاي موجّهي درباره تعرّض ايران دارد و از نتايج آشـكار  

پيروزي ايران در جنگ با عراق نگران هستند ، ما خواهان آن هستيم كه اين جنگ 

تـاً در  به طريقي پايان بيابد كه ثبات منطقه را برهم نزند چون پيـروزي ايـران نتيا  

 جهت منافم ملّي ما نخواهد بود .
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كشورهاي عرب منطقه براي ناات صدام و حكومت عراق به افزايش كمك هاي 
مالي به عراق ترغيب شدند و كمك هاي شاياني به عراق نمودند تا از سقوط صـدام  

 جلوگيري كنند .
 يكي از نتايج فت  خرمشـهر مسـئله بازگشـت مصـر بـه اتحاديـه عـرب بـود و              

سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان در ديدار محرمانه با مقامـات مصـري و بـا    

حسني مبارك رييس جمهور مصر مذاكره نمود در ماموا فعاليت هـاي ديپلمـاتي   

 گسترده اي توسط كشورهاي عرب منطقه براي حفظ صدام اناام مي پذيرفت .

گرديد كه شوراي  قدرت نظامي ايران و پيروزي در عمليات بيت المقدس سبب

امنيّت سازمان ملل به درخواست اردن و حمايت آمريكا موضوا را مـورد رسـيدگي   

گرديد كه اين قطعنامه خواستار آتـش   523قرار دهد كه منار به تصويب قطعنامه 

بس و خاتمه كلّي عمليات نظامي و عقب كشيدن نيروها به مرزهاي شناخته شـدة  

روز فتـرت طـواني    25مـاه و   12امـه پـس از   بين المللي است . صدور ايـن قطعن 

 سازمان ملل نشان از حمايت عراق و نگراني هاي موجود از جنگ بود .

عمليات بيت المقدس و در نهايت فت  خرمشهر نيروهاي مسـلّ  كشـور مـا در     

مقايسه با نيروي متااوز دشمن در موقعيّت برتري قـرار داد و سـردمداران عـراق و    

قه به وحشت انداخت و شكست استراتژيكي و تاكتيكي را براي حاميانش را در منط

دشمن در پي داشت و كشورهاي عرب در خصوص قـدرت نظـامي عـراق بـه رغـم      

ميلياردها دار كمك مالي به آن كشور را به ترديد واداشت . از طرفي در روز بيستم 

راق خبري منتشر نمود كه مالس شوراي انقالب عـ صدا و سيماي عراق  32خرداد 

تصويب نموده است كه نيروهاي عراق بدون هيچ قيد و شرطي ظرف دو هفته آينده 

از خاك ايران خارج و به طور يك جانبه اعالم آتش بس نمايند . هر چند نيروهـاي  

عراقي از بخشي از خاك ميهن اسالمي عقب نشيني نمودنـد امّـا كماكـان قسـمت     

نگه داشتند و اين اقدام نيـز بـه    هاي حسّاس و وسيعي را در مرزها در كنترل خود

منظور به دست آوردن فرصت جهت بازسازي و فريب صورت پذيرفت و مي بينـيم  
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كه حاميان عراق از اين فرصت به دست آمده براي جلوگيري از شكست كامل عراق 

 اقدامات وسيعي در جهت تقويت و پشتيباني از عراق به عمل آوردند .
اري هـاي مهـم جهـان بازتـاب گسـترده اي از      همان گونه كه اشاره شد خبرگز

عمليات بيت المقدس منعكس نمودند و با وجـود نگـرش مغرضـانه بعضـي از آنهـا      
پيروزي عظيم رزمندگان اسـالم و فـت  خرمشـهر را نشـانه برتـري تـوان رزمـي و        

 استراتژي نيروهاي مسلّ  جمهوري اسالمي بيان نمودند .
هبد صياد شيرازي در ارتباط بـا پيـروزي   اميرالشّهداء نيروهاي مسلّ  شهيد سپ

يادآور تالّي اراده و غرور  2832عمليات بيت المقدس بيان نمود : سوّم خرداد سال 
ملّتي مسلمان و آزاده در آزادسازي خونين شهر است ، شهري كه مردم اسـارت آن  

روز بيشتر نتوانستند تحمّل كنند و سراناام طي حماسـه اي خـونين و بـه     553را 
دماندني توانستند اين شهر را به آغوش وطن اسالمي بازگردانده و پرچم جمهوري يا

اسالمي را بر فراز مساد جامم شهر برافراشته كنند . ايشان فرمودند : اهميّت فـت   
خدا آن را آزاد كرد در اين است  )ره(خرمشهر يا بهتر بگويم شهري كه به تعبير امام

ريم ، دلشادي امّت اسالمي نشـاط رزمنـدگان   كه به عمق اين پيروزي عظيم پي بب
اسالم ، به اسارت افتادن حدود بيست هزار نفر از لشكريان كفر ، دستيابي به غنايم 
فــراوان جنگــي ، وارد آوردن هــزاران تلفــات بــر دشــمن ، افــزايش عــزّت و اقتــدار 
جمهوري اسالمي در رسانه هاي گروهي بين المللي و از هم پاشيدن شـيرازه سـپاه   
خصم و همه آثار ظاهري اين نصرت الهي بود و اهميّت اين فت  بزرگ در اين است 
كه بدانيم چگونه قلّت بر كثرت غلبـه كـرد . چگونـه انگيـزه و غيـرت اسـالمي بـر        
تاهيزات مدرن و ساز و برگ پيشرفته دشمن تفوّق يافته و در يك جمله چـه شـد   

ق يافتن وعده حتمـي خداونـد   كه )خرمشهر را خدا آزاد كرد( من شاهد عيني تحقّ
دوا فينـاي      متعال مبني بر   لَنَهْديَنَّهُمْ سَـبُلنناي خداونـد متعـال در ازاء وَالَّـذينَ جاهـ 

بندگانش بودم و فوران اخالص ها در وجود رزمندگان اسالم اعم از ارتشي ، سپاهي 
، بسياي ، جهادگر و مزيّن به حضور روحانيّت زمينـه سـاز نصـرت خـدا گرديـد و      

روري است كه در ادامه راه ياد و خاطره شـهداي گلگـون كفـن خـود را گرامـي      ض
بداريم و در ادامه راهشان بكوشيم ، مخلصانه گام برداريم و در سلسله مراتب وايت 
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بـه   )عج(عظمي آن گونه مطيم باشيم كه گويا مي بينيم در جوار حضرت ولي عصر
 *خدمتگذاري مشغوليم . 

 
 
)آثار نصرت  233مه امير سپهبد شهيد علي صياد شيرازي صفحهصياد دلها ، يادنا *

الهي(





 136/  )ره(متن پيام حضرت امام

شرح به  اختصار مي توان را به طورعلل و عوامل پيروزي درعمليات بيت المقدس 

 نمود :بيان  يل 

 پـذيري  اطاعـت  و عليـه  تعالي …ـ رهبري و هدايت پيامبرگونه امام رضوان ا2

 ضور در جبهه ها به طور گسترده .ح و امام از قهرمانمان مردم و مسلّ  نيروهاي

ـ باا بودن ميل جنگاويي و ايمان و روحيّه و انگيزه رزمندگان اسالم در اين 1

 عمليات . 

ـ ايااد و توسعه وحدت فرماندهي نيروهاي مسلّ  و تركيب مقـدّس ارتـش و   8

سپاه پاسداران كه به حق مي تـوان از نتـايج خصوصـيات بـارز و درخشـان شـهيد       

 پهبد علي صياد شيرازي دانست .بزرگوار س

 ـ هدايت صحي  فرماندهان در تمام رده ها .3

 ـ رعايت نمودن اصول جنگ در طراحي و هدايت عمليات .5

ـ انتخاب شيوه رزم شـبانه و جنگيـدن بـا ارتـش عـراق در شـب بـه منظـور               3

 آسيب پذير نمودن نيروهاي زرهي دشمن در شب .

 منطقه عمومي دارخوين ، سلمانيه . ـ تك به نقطه ضعيف دشمن در5

 ـ رعايت نمودن اصل غافلگيري در تحرّكات ، جابه جايي ها و زمان حمله .3

 ـ رعايت اصل تمركز قوا و كسب برتري نسبت به دشمن .2

 ـ سرعت در عمليات .21

 ـ بهره برداري از حداكثر توان ملّي در عمليات .22





 

 شكوهمند عمليات بيت المقدس پس از پيروزي )ره(متن پيام حضرت امام

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
با تشكّر از تلگرافاتي كه در فت  خرمشهر به ايناانب شده اسـت ، سـپاس بـي    
حد بر خداوند قادركه كشوري اسـالمي و رزمنـدگان متعهّـد و فـداكار آن را مـورد      

نب بـا  عنايت و حمايت خويش قرار داد و نصر بزرگ خود را نصيب ما فرمود و ايناا
يقين به آنكه )ما النصر اا من عنداهلل( از فرزندان اسالم و قواي سلحشور مسلّ  كه 
دست قدرت حق از آستين آنـان بيـرون آمـد و كشـور بقيّـه اهلل ااعظـم )ارواحنـا        
لمقدمه الفدا( را از چنگ گرگان آدمخوار كه آلت هايي در دست ابرقدرتان خصوصاً 

آورد و نداي اهلل اكبر را در خرمشهر عزيز طنين انـداز  آمريكاي جهانخوارند ، بيرون 
كرد و پرچم پرافتخـار االـه اا اهلل را بـر فـراز آن شـهر خـرم كـه بـا دسـت پليـد           
جنايتكاران غرب به خون كشيده شده و خونين شهر نام گرفت تشـكّر مـي كـنم و    

 آنان فوق تشكّر امثال من هستند .
ت و برپاكننده عدل الهي در سراسر گيتـي  آنان به يقين مورد تقدير ناجي بشري

ما رميت ا  رميت و لكـن اهلل  »، روحي لتراب مقدمه الفداء مي باشند . آنان به آرم 
مفتخرند . مبارك باد و هزاران بار مبارك باد بر شما عزيزان و نـور چشـمان   « رمي

ان و اسالم اين فت  و نصر عظيم كه با توفيق الهي و ضايعات كـم و غنـايم بـي پايـ    
هزاران اسير گمراه و مقتولين و آسيب ديدگان بدبخت كه با فريب و فشار تكريتـي  
اين ابرجنايتكار دهر به تباهي كشيده شدند . سرفرازانه براي اسـالم و مـيهن عزيـز    
افتخار ابدي هديه آورديد و مبارك باد بر فرماندهان قدرتمند كه فرماندهان چنـين  

شنده پيروزي هاي آنان بر تارك تاريخ تا نفخ صور فداكاراني هستند كه ستاره درخ
نورافشاني خواهدكرد و مبارك باد بر ملّت عظـيم الشّـأن ايـران اينچنـين فرزنـدان      
سلحشور جان بركفي كه نام آنان و كشورشان را جاودان كرده اند و مبارك بـاد بـر   

ظاهري  اسالم بزرگ اين متابعاني كه در دو جبهه جنگ با دشمنان باطني و دشمن
پيروزمندانه و سرافراز امتحان خويش را دادند و براي اسـالم سـرافرازي آفريدنـد و    
هان اي فرزنـدان قـرآن كـريم و نيروهـاي ارتشـي ، سـپاهي ، بسـيج ژانـدارمري ،         
شهرباني وكميته ها و عشاير و نيروهاي مردمي داوطلب و ملّت عزيز ، هشيار باشيد 

ز است شما را از ياد خدا كـه نصـر و فـت  در    كه پيروزي هرچه عظيم و حيرت انگي
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دست اوست غافل نكند و غرور فت  شما را به خود جلب نكند كه اين آفتي بزرگ و 
دامي خطرناك است كه با وسوسة شيطان به سراغ آدم مـي آيـد و بـراي اواد آدم    
ري تباهي مي آورد و من با آنكه به همه شما اطمينان تعهّد به اسالم دارم ، از تـذكّ 

كه براي مؤمنان نفم دارد بايد غفلت نكنم ، چنانچه از نصيحت بـه حكومـت هـاي    
هماوار و منطقه دريغ ندارم و آنان مي دانند امروز با فت  خرمشهر مظلوم ، دولـت  
و ملّت پيروزمند ما از موضم قدرت سخن مي گويد و من به پيروي از آنان به شـما  

چون و چراي آمريكـا و بسـتگان آن دسـت    اطمينان مي دهم كه اگر از اطاعت بي 
برداريد و با ما به حكم اسالم و قرآن كريم رفتار كنيد از ما جـز خيـر و پشـتيباني    
نخواهيد ديد و شما بدانيد آنقدر كه ابرقدرت ها از صدام اين نـوكر چشـم و گـوش    
بسته پشتيباني كردند ، از شماها كه قدرت هاي كوچك و حكومـت هـاي ضـعيف    

يباني نمي كنند و شما عاقبت اين جنايتكار و هم قطار جنايتكارش شاه هستيد پشت
 مخلوا را به عيان ديده ايد .

قدرت هاي بزرگ پـيش از آنكـه از شـما اسـتفاده نماينـد ، از شـما طرفـداري              
نمي كنند و شماها را براي منافم خويش بـه هالكـت مـي كشـند و مـن نصـيحت       

ي نكنيد كه قرآن كريم براي برخورد با شما تكليف برادرانه به شما مي كنم كه كار
نمايد و ما به حكم خدا با شما رفتار كنيم و يقين بدانيد كه امثال حسـني مبـارك   
مصري و  حسين اردني و ديگر هم جنايتكاران آنان براي شما نفعي ندارند و دين و 

پ ديويد يا دنياي شما را تباه مي كنند و اگر با نشست هاي خود بخواهيد طرح كم
فهد را كه مرده اند زنده كنيد ـ كه ما خطر بزرگ براي كشورهاي اسالمي خصوصاّ  
حرمين شريفين مي دانيم . اسالم به ما اجازه سكوت نمـي دهـد و ايـن جانـب در     
پيشگاه مقدّس خداوند تكليف الهي خود را اداء نمودم . اكنون دست تضرّا و دعا به 

قواي مسلّ  اسالم و فداكاران قـرآن كـريم و مـيهن     سوي خالق يكتا بلندكرده و به
عزيز ايران دعا    مي كنم و سالمت و سعادت و پيروزي آنان را خواسـتار هسـتم .   
سالم و درود بي پايان بر فرماندهان قواي مسلّ  و بر رزمندگان فـداكار و بـر ملّـت    

 دلير ايران عزيز و سرشار از شادي ها .
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 نويسنده كتاب معرفي

در شهرسـتان فسـا متولـد و     2811ستاد سـعيد پـورداراب در سـال     1سرتيپ

تحصيالت ابتدايي و متوسطه در آن شهر طي نمود و براي ادامة تحصيل در رشـته  

وارد دانشـكده   2882در سـال   رياضي به شهر شيراز عزيمت و پس از اخـذ ديـپلم  

با انتخاب رستة پيـاده فـارغ التحصـيل و در طـول      2831افسري گرديد . در سال 

خدمت دورة مقدّماتي و دورة عالي پياده و همچنين دوره هـاي دفـاا غيرنظـامي ،    

ترابري پياده ، اطالعات رزمي، تفسير عكس هاي هـوايي را طـي نمـود . سـپس در     

 سپري نمود .دورة دافوس را  38سال 

وي از ابتداي خدمت خود در مشاغل فرمانده دسته ، فرمانده گروهان ، ريـيس  

ركن سّوم گردان ، فرمانده گـردان آموزشـي و رزمـي تـا قبـل از پيـروزي انقـالب        

شكوهمند اسالمي اناام وظيفه نمود . با شروا جنگ تحميلي بـا سـمت جانشـين     

پـايان جنگ تحميلــي در سمت هاي حمـزه به جبهه اعزام و تا  12لشكر 2تــيپ



 

حمـزه و معـاون و    12لشـكر  8حمزه ، فرمانده تيپ 12لشكر 2معاون عملياتي تيپ

حمزه ، جانشين و سرپرست معاونت عمليات و اطالعـات نيـروي    12جانشين لشكر

زميني ارتش ، سپس جانشين اداره عمليـات ارتـش در سـتاد مشـترك بـا ايثـار و       

ده و به دليل ابزار رشادت و كسب موفقيت هاي درخشان فداكاري اناام وظيفه نمو

در عمليات    فت  المبين و بيت المقدس )در سمت فرماندهي تيپ( موفّق به أخذ 

از دست مبارك مقام معظّم رهبري و فرماندهي كـل   8و1دو قطعه نشان فت  درجه

ت و قوا گرديد . آخرين شغل نامبرده مشاور رياست ستاد مشـترك در امـور عمليـا   

 جنگ بوده است .

بـه افتخـار بازنشسـتگي نايـل و بـا هـدايت اميرالشّـهداء         1/1/53وي در تاريخ 

نيروهاي مسلّ  سپهبد شهيد علي صياد شيرازي و بهره گيري از اسنــاد و مـدارك   

معتبر و مساعدت همكاران در هيأت معارف جنگ ، سرتيپ سيّد حسام هاشـمي و  

 ي ، علمي ، آموزشي را تهيه و تدوين نمود .داود مشيري اين اثر تاريخ 1سرتيپ
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