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سه

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

نشــدنی را بــرای آینــدگان بــه ودیعــه بگذارنــد.«

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

امام خمینی )ره(

***

ــا  ــا م ــت. آی ــج اس ــک گن ــگ ی ــن جن ــه ای ــم ک ــم بگوی          »می خواه
ــال  ــت س ــم؟ آن هش ــتفاده کنی ــج اس ــن گن ــت از ای ــم توانس خواهی

ــه کنــد.« ــا را تغذی ــخ م جنــگ، بایســتی تاری

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

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



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

صحیفه امام خمینی)ره(، جلد21، صفحه283

 ما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه ها بهره جسته ایم.
 ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم.

 ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم.
 ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان خواران کنار زدیم.

 ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته ایم.
 ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.

 ما در جنگ اُبهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم.
 ما در جنگ ریشه های پربار انقالب اسالمی مان را محکم کردیم.

 ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.
 ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت ها و 

ابرقدرت ها سالیان سال می توان مبارزه کرد.
 جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست.

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

 جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام¬های فاسد در مقابل اسالم احساس ذلت 
کنند.

 ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر 
فراموش کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجه، فرع آن بوده است.

 از همه اینها مهم تر، استمرار روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ است، همه اینها از برکت 
خون های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تالش مادران، پدران و مردم عزیز در ده 

سال مبارزه با آمریکا، غرب و شوروی نشأت گرفته است.

ر چها



 ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل نمود... 
آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقالب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به وظیفه 

خود عمل کرد.

پنج

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

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



معارف جنگ
      »معــارف جنــگ« مجموعــه ای از یافته هــا، ذخایــر و دســتاوردهای جبهه هــای نبــرد حـــق علیـــه 
ــهدای  ــون ش ــت خ ــا و برک ــا، ایثارگری ه ــاس فداکاری ه ــه پ ــال ب ــد متع ــه خداون ــت ک ــاطل اسـ بـ
واالمقــام، نصیــب رزمنــدگان اســام نمـــوده و از سینـــه های جوشــان آنهــا بــه ســینه های پــاک و 

تشــنه  نســل جــوان انقــاب اســامی منتقــل می گــردد.
      »هیئت معـــارف جنـــگ« از پاییـــز ســال 1373 با همت واالی امیر ســرافراز ارتش اســام »شهید 
ســپهبد علــی صیــاد  شــیرازی« شــکل گرفــت و در ســال 1374 بــا تصویــب کریمانــه و حمایت هــای 
مــادی و معنــوی حضــرت امــام خامنــه ای )مدظلــه(،  مقــام معظــم رهبــری و فرماندهــی کل قــوا، 
بــه صــورت رســمی ایــن رســالت مهــم را بــا روحیه متعالــی بســیجی بر عهــده گرفتــه و مفتخــر اســت 
ُهم ُســُبَلنا َو ِانَّ  کــه بــا الهـــام از کام نورانــی خداوند متعــال مبنی بر »َوالـــّذیَن جـــاَه دوا ِفینــا َلَنهِدینَّ
اللــَه َلَمــَع الُمْحِســنین«، بــا صداقــت و تــاش دســته جمعی در ایــن وادی مقــدس گام نهــاده و ایــن 
رســـالت افتخـار آمیـــز را کــه بــا گـــرایش »پژوهشــیـ  فرهنگــیـ  عملیاتــی و آموزشــی« شــکل گرفته 

اســت ادامــه دهــد و در ایــن راه امیــد بــه لطــف و یــاری خداونــد متعــال دارد.  
      * شــیوه کار هیئــت معــارف جنــگ در گــردآوری تجــارب جبهه هــای نبــرد از ســال 1373 تا ســال 
1378 بدیــن ترتیــب بـــوده اســـت کــه براســاس زمــان و مــکان هــر عملیــات، جمعــی از رزمنــدگان 
اســام کــه در آن عملیــات نقــش مهمی را بر عهده داشتـــه اند بـــه منـطقـــه عملیات عزیمــت نموده 
و بــا یادآوری خاطـــرات خـــود در صحنـــه ی نبـــرد و بـرداشـــت های تحـریـــری، صوتــی و تصویری، 
مجموعــه ای از حقایــق و واقعیت هـــای تلـــخ و شــیرین را گــردآوری نمــوده اســت. هیئــت معــارف 
ــع  ــاره  وقای ــتند درب ــاب مس ــوان کت ــداد 160 عن ــال 1397 تع ــان س ــا پای ــال 1378 ت ــگ از س جن

هشــت ســال دفــاع مقــدس منتشــر نمــوده اســت.
ــر دوره از  ــرای ه ــی ب ــری و میدان ــورت نظ ــال 1374 به ص ــز از س ــگ نی ــارف جن ــوزش مع       * آم
دانشــجویان ســال3 دانشــگاه افســری امــام علــی)ع( نیــروی زمینــی و از ســال 1382 بــرای کلیــه 
دانشــگاه های افســری زمینــی، هوایــی، دریایــی و فارابــی ارتــش ج.ا.ا بــه اجــرا در آمــده و تــا پایــان 
ســال 1397 ، تعــداد 30759 نفــر از فارغ التحصیــان دانشــگاه های مزبــور را در دو مرحلــه نظــری 
و میدانــی مــورد آمــوزش داده اســت. از ســال 1394، آمــوزش معــارف جنــگ بــرای دانشــجویان 

ســال ســوم دانشــگاه قــرارگاه پدافنــد هوایــی خاتم االنبیــاء)ص( نیــز  بــه اجــرا درآمــد. 
      * هیئــت معــارف جنــگ همچنیــن از ســال 1387 آمــوزش کارکنــان وظیفــه در مقاطع تحصیلی 
فوق دیپلــم، لیســانس، فــوق لیســانس و دکتــرا در مراکــز آمــوزش وظیفــه را پی ریــزی نمــود و ایــن 

شش



ــه مــدت  ــه یگان هــای ســازمانی خــود ب ــی و قبــل از عزیمــت ب ــزان در زمــان آمــوزش مقدمات عزی
شــانزده ســاعت آمــوزش معــارف جنــگ را برابــر برنامــه آموزشــی طــی نمــوده کــه تــا پایــان ســال  
1397، بیــش از 425433 هــزار نفــر از کارکنــان وظیفــه کــه فارغ التحصیــل دانشــگاه ها و مراکــز 

آمــوزش عالــی کشــور می باشــند، آمــوزش نظــری معــارف جنــگ را فــرا گرفته انــد.
      * از ســال 1390 افســران دوره ی عالــی رســته ای، در هــر دوره بــه مــدت هشــت ســاعت و تــا پایان 

ســال 1397 تعــداد 8802 نفــر آمــوزش معــارف جنــگ را طــی نموده اند.
      * از بهمــن ســال 1393 تــا پایــان ســال 1397، تعــداد 449300 ســربازان دیپلــم و زیــر دیپلــم نیز 

در هــر دوره بــه مــدت هشــت ســاعت تحــت آمــوزش معــارف جنــگ قــرار گرفته اند.
    هیئت معارف جنگ »شهید سپهبد علی صیاد  شیرازی«

هفت



هشت

معرفی نویسنده

ــال  ــینی در س ــوب حس ــید یعق ــتاد،  س ــی س ــرهنگ زره         س
1311 در خانــواده ای مذهبــی در ابهــر بــه  دنیــا آمــد. تحصیــالت 

خــود را در ابهــر و ســپس در تهــران ادامــه داد و در ســال 1331 وارد دانشــکده افســری و 
ــوزش  ــان دوره آم ــس از پای ــل شــد. پ ــی فارغ التحصی ــا درجــه ســتوان دوم ســال 1334 ب

رســته زرهــی، در لشــکر اصفهــان مشــغول بــه خدمــت شــد.
ــواز  ــکر 92 اه ــه لش ــتاد ب ــی و س ــکده فرمانده ــی دوره دانش ــس از ط ــال 1346، پ در س
منتقــل شــد کــه آن زمــان مصــادف بــا آغــاز اختالفــات مــرزی ایــران و عــراق و صف آرایــی 
ــود. وی به عنــوان افســر عملیــات و طــراح طرح هــای عملیاتــی مربوطــه  نظامــی طرفیــن ب
ــال1356،  ــود. از س ــال ب ــر فع ــرارداد 1975 الجزای ــد ق ــال 1354 در عق ــا س ــکر ت در لش
ــروزی انقــالب  ــد و پــس از پی فرماندهــی تیــپ ســوم لشــکر 92 زرهــی را عهــده دار گردی
اســالمی، در مدیریــت آمادگــی رزمــی معاونــت عملیــات و اطالعــات ســتاد نیــروی زمینــی 
ــی  ــین عملیات ــوان جانش ــال 1359، به عن ــی در س ــگ تحمیل ــاز جن ــا آغ ــرد. ب ــت ک خدم
نزاجــا بــه خوزســتان اعــزام شــد. در ســال 1360 بــا درخواســت شــخصی، بازنشســته شــد.

پــس از بازنشســتگی در دانشــکده فرماندهــی و ســتاد نیــروی زمینــی و ســازمان عقیدتــی 
ــده  ــت فرمان ــا حمای ــد. ب ــگ ش ــخ جن ــم تاری ــه و تنظی ــغول تهی ــش، مش ــی ارت سیاس
ــاره  ــاب، درب ــی کت ــل توجه ــداد قاب ــت تع ــیرازی ـ توانس ــرهنگ صیادش ــا ـ س ــت نزاج وق
ــه شــرح  ــن کنــد کــه تاکنــون تعــدادی از آنهــا ب عملیات هــای هشــت ســال جنــگ تدوی
صفحــه بعــد در مرحلــه انتشــار قــرار گرفتــه و بقیــه نیــز در مراکــز دانشــگاهی و پژوهشــی 

ــد. ــتفاده می باش ــورد اس ــا م اج
در دی ماه سال 1388 وفات یافت و به دیار ابدی پیوست. روحشان شاد.
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پیشگفتار
       کتابــی کــه مالحظــه می فرماییــد از سلســله کتاب هایــی اســت کــه جنــاب ســرهنگ 
ــر  ــه رشــته تحری ــاع مقــدس ب ــینی در ســال های دف ــوب حس ــید یعق ــتاد س ــی س زره
ــش  ــوان »ارت ــا عن ــا ب ــن کتاب ه ــدادی از ای ــی تع ــگ تحمیل ــان جن ــس از پای درآورد. پ
ــی  ــازمان عقیدت ــط س ــدس« توس ــاع مق ــال دف ــت س ــران در هش ــالمی ای ــوری اس جمه
ــدس محســوب و  ــاع مق ــر دف ــای معتب ــره کتاب ه ــت و در زم ــش، انتشــار یاف سیاســی ارت
تاکنــون مــورد اســتفاده بســیاری از نویســندگان و پژوهشــگران ایــن عرصــه قــرار گرفتــه 

اســت.
       هیئــت معــارف جنــگ »شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی« بــا اســتفاده از بایگانــی 
موجــود، کتــاب حاضــر را توســط ســرتیپ2 صادقی گویــا، مجــدداً بررســی و انجــام 
ــق  ــدن حقای ــن ش ــرای روش ــت ب ــد اس ــرار داد. امی ــار ق ــه انتش ــات الزم در مرحل تصحیح

ــد. ــده باش ــام ش ــدگار انج ــد و مان ــی مفی ــن کشــور، اقدام ــی ای ــخ نظام بخشــی از تاری
در ماه هــای پایانــی ســال 1388، متأســفانه مطلــع شــدیم کــه نویســنده محتــرم در تاریــخ 

ــد. ــات یافته ان 88/10/14 وف
       ایشــان دوران پــر افتخــار و زندگــی ســالم و آبرومندانــه را در کســوت نظامــی و ســال های 
بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی، بویــژه در ابتــدای جنــگ تحمیلــی، طــی نمودنــد. پــس از 
بازنشســتگی نیــز، تاریــخ نظامــی دفــاع مقــدس را در چنــد جلــد تدویــن نمــود و خدمــت 
بزرگــی در عرصــه علمــی نظامــی کشــور از خــود بــه یــادگار گذارده انــد. آرزو داریــم خداونــد 
متعــال، ایشــان را بــا مجاهــدان فــی ســبیل اهلل محشــور و بــه بازمانــدگان آن مرحــوم نیــز 

ســالمتی و ســعادت دنیــوی و اخــروی نصیــب فرمایــد.
 هیئت معارف جنگ »شهید سپهبد علی صیاد شیرازی«
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نویسنده ای گفته است: 
»بعد از کتب آسمانی، بهترین راهنمای زندگی انسان ها مطالعه شرح حال )بیوگرافی( گذشتگان است.«

زندگینامه مختصر سرهنگ سید یعقوب حسینی
        مــن بــدون اینکــه خــود در تصمیم گیــری بــه وارد شــدن بــه ایــن ماجــرا اختیــاری داشــته 
باشــم، از آغــاز زندگــی در ایــن مســیر تاریــخ قــرار گرفتــه ام و در جریــان حــوادث زندگــی، 
شــاهد پیشــامدهای ایــن قســمت از تاریــخ بــوده ام کــه در حقیقــت، گوشــه ای از تاریــخ معاصر 

کشــور و ملــت ایــران می باشــد. 
ــت  ــر وضعی ــه نمایانگ ــران ک ــر ای ــخ معاص ــی از تاری ــه برگ ــن اســت ک ــی ای ــدف اصل         ه
سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و نظامــی دوران زندگــی مــن می باشــد، بــه آینــدگان منتقــل 

ــر مــا چــه گذشــته اســت. ــا بداننــد در نبــرد زندگــی ب شــود ت
        دوران کودکــی را در شــهر ابهــر اســتان زنجــان گذرانــدم. در خانــواده ای مذهبــی در ســال 
1311 بــه دنیــا آمــدم. پــدرم حجت االســالم ســبوح حســینی بــود و اجــدادم بعــد از برقــراری 
حکومــت صفویــه در ایــران در همیــن لبــاس بوده انــد. مــادرم نیــز روحانــی زاده بســیار متدیــن 
ســنتی بــود. پــدرم طبــق رســوم ســنتی مذهبــی آن زمــان، ُمبلّــغ مذهبــی چنــد روســتا واقع 
ــه مرحــوم حــاج حســن امین الضــرب،  ــی ورث ــود کــه جــزو امــالک موروث ــه ابهــر ب در حوم
اولیــن واردکننــده کارخانــه بــرق بــه ایــران بــود. پــدرم عــالوه بــر تبلیــغ مســائل مذهبــی در 

آن روســتاها بــه نوعــی مباشــر مالکیــن آنهــا نیــز بــود. 
        در آن روزگاران، وضــع زندگــی ایرانیــان، بــه ویــژه در روســتاها بســیار محقــر و ســخت بــود. 
آثــار تمــدن جدیــد ماننــد بــرق و آب تصفیه شــده و جــاده ارتباطی و تســهیالت زندگی مناســب و 
مدرســه در آن منطقــه وجــود نداشــت. آمــوزش علمــی منحصــر بــه مکتب خانه هایــی بــود کــه به 
وســیله ماّلهــای مــرد و زن اداره می شــد و آمــوزش هــم منحصــر بــه خوانــدن قــرآن کریــم بــود.

        از پنــج ســالگی در مکتــب محلــه زندگی مــان مشــغول یــاد گرفتــن خوانــدن قــرآن شــدم 
و قریــب بــه دو ســال در آن مکتــب، خوانــدن قــرآن را فراگرفتــم. در آن موقــع، در شــهر یــک 

ــن الزم  ــت، بنابرای ــده اس ــر ش ــون منتش ــنده تاکن ــه از نویس ــمندی ک ــی ارزش ــخ نظام ــار تاری ــه آث ــه مجموع ــه ب ــا توج *. ب
دانســتیم کــه در ایــن کتــاب، زندگینامــه نویســنده مرحــوم را بــه قلــم خودشــان کــه در ســوابق مرکــز اســناد »هیئــت معــارف 

ــا(. ــاد )ویراســتار تخصصــی، ســرتیپ2 صادقــی کوی ــود درج نماییــم. روانشــان شــاد ب جنــگ« موجــود ب
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مدرســه بــه روش جدیــد بــه نــام دبســتان ابتدایــی ســپهر تأســیس شــده بــود؛ لــذا بعــد از 
یادگیــری قرائــت قــرآن، در هفــت ســالگی وارد آن مدرســه شــدم. 

ــه شــروع  ــروزی مواجــه شــدم، ک ــای ام ــا مســائل جنگ ه ــه ســالگی ب ــار در ن ــن ب         اولی
جنــگ جهانــی دوم بــود. در یکــی از روزهــای دهــه اول شــهریورماه ســال 1320، هواپیماهــای 
متجــاوز شــوروی ایســتگاه راه آهــن خرمــدره را کــه در حاشــیه شــمالی ابهــر بــود، بمبــاران 
کردنــد. در آن لحظــات بمبــاران، مــن در بــاغ انگورمــان در نزدیکــی خانــه بــودم. شــعله های 
ــت  ــود و وحش ــابقه ب ــاًل بی س ــن کام ــن م ــر و همچنی ــی ابه ــرای اهال ــاران ب ــب بمب مهی
فوق العــاده ای بــرای همگــی ایجــاد کــرده بــود؛ همچنیــن بــرای مــن کــه بــه نظــرم رســید 
محلــه و خانه مــان آتــش گرفتــه. هراســان بــه خانــه برگشــتم و دیــدم بیشــتر اهالــی محــل، 
ــزرگ  ــه و از خــدای ب ــر ســر گرفت ــرآن ب ــه و ق ــه پشــت بام ها رفت ــن، ب ــواده م ــه خان از جمل
درخواســت کمــک می کننــد. ایــن حادثــه اولیــن ضربــه روانــی را بــه مــن وارد کــرد و حالــت 
ــه  ــن حمل ــد از ای ــد. روز بع ــاد ش ــن ایج ــاوز در م ــگان متج ــه بیگان ــبت ب ــی نس کینه جوی
هوایــی، هواپیمایــی در آســمان ابهــر بــه پــرواز درآمــد و اعالمیــه ای پرتــاب کــرد کــه مــردم 
شــهر ـ همچنیــن مــن ـ بــرای بــه دســت آوردن نســخه ای از آن تــالش می کردیــم. مــن کــه 
بــه نســبت ســن خــود، خوانــدن را خــوب یــاد گرفتــه بــودم، نســخه ای را بــه دســت آوردم و 

توانســتم آن را بخوانــم.
        در اول نامــه نوشــته بــود: »ایرانیــان! هــزاران آلمانــی در کشــور شــما هســتند. یــا خــود 

آنهــا را بیــرون کنیــد، یــا مــا بــه هــر طریــق آنهــا را بیــرون خواهیــم کــرد.«
چنــد روز بعــد قســمتی از قشــون شــوروی در جــاده تبریــز، زنجــان، ابهــر و قزویــن بــه ســمت 
تهــران بــه حرکــت درآمدنــد و در ابهــر نیــز یــک پــادگان کوچــک تشــکیل دادنــد کــه تــا 

پایــان جنــگ جهانــی دوم برقــرار بــود. 
        در پایــان جنــگ جهانــی دوم کــه کشــورهای متجــاوز نیروهــای نظامــی خــود را از مناطــق 
اشــغالی خــارج می کردنــد، ارتــش متجــاوز شــوروی تمایلــی بــه تخلیــه ایــران نداشــت کــه 
باألخــره بــا دخالــت دولت هــای متفقیــن، نیروهــای خــود را از قزویــن و زنجــان و آذربایجــان 
ــرد. در مــدت اشــغال، نیروهــای خــود فرقــه دموکــرات آذربایجــان را کــه ســال ها  بیــرون ب
قبــل بــه هــدف تجزیــه آذربایجــان از ایــران ســازمان داده بــود، در ایــن منطقــه بــه وجــود 
آورد کــه زادگاه مــنـ  ابهــرـ  نیــز در اشــغال فرقــه دموکــرات قــرار گرفــت. ایــن گــروه متجاوِز 
تجزیه طلــب و کمونیســتِ طرفــدار شــوروی کمونیســتی یــک ســال دوام آورد و در پایــان یــک 
ســال سیاســت کلــی جهانــی بــه ســرکَردگی آمریــکا، شــوروی را وادار کــرد از طمــع تجزیــه 
آذربایجــان دســت بــردارد. در نتیجــه، عوامــل فرقــه دموکــرات باإلجبــار از منطقــه اشــغالی 
خــارج شــدند و اکثــراً بــه شــوروی فــرار کردنــد و ارتــش ایــران از شــهر قزویــن بــه ســوی 
ــه میهــن  غــرب ایــران حرکــت کــرد و مناطــق پاره شــده از پیکــر کشــور عزیزمــان ایــران ب

بازگردانــده شــد. 
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ــد از  ــل، بع ــه تحصی ــرای ادام ــا ب ــه دادم. ام ــم ادام ــه درس ــی ب ــم ابتدای         در کالس شش
پایــان کالس ششــم ابتدایــی، دچــار مشــکل فوق العــاده ای بودیــم، زیــرا در آن موقــع در ابهــر 
دبیرســتان تأســیس نشــده بــود؛ لــذا بچه هــا یــا بایــد از ادامــه تحصیــل دســت می کشــیدند 
ــوزی  ــر دلس ــر مدی ــتان ابه ــع دبس ــبختانه آن موق ــد. خوش ــرت می کردن ــر مهاج ــا از ابه و ی
ــاد از فرهنــگ شــهر زنجــان اجــازه تأســیس دبیرســتان را گرفــت و  ــا تــالش زی داشــت و ب
کالس هفتــم )اول دبیرســتان( در همــان دبســتان دایــر شــد. مشــکل دیگــر ایــن بــود کــه 
بــرای تشــکیل کالس هفتــم بایســتی حداقــل ده نفــر شــاگرد نام نویســی می کردنــد و اغلــب 
ــح  ــل را ترجی ــرک تحصی ــد، ت ــت بودن ــه کم بضاع ــاً از طبق ــه عموم ــن ک ــی های م هم کالس
دادنــد. در نتیجــه تعــداد ده نفــر آمــاده نام نویســی نشــدند، امــا بــا تــالش مدیــر دبیرســتان 
جدیدالتأســیس، ده نفــر شــاگرد تکمیــل شــد کــه مــن هــم یکــی از آنهــا بــودم و در نتیجــه، 

کالس هفتــم را نیــز در ابهــر گذرانــدم.
ــم  ــس از خت ــرد. پ ــاز ک ــری ب ــرگ دیگ ــن ب ــت م ــم، سرنوش ــان کالس هفت ــد از پای         بع
غائلــه فرقــه دموکــرات آذربایجــان، ارتــش حکومــت مرکزی ایــران ســربازگیری جوانــان در آن 
منطقــه را فعــال کــرد و دو بــرادر مــن بــا هــم بــه ســربازی بــرده شــدند. یکــی از برادرانــم کــه 
دوره ســربازی را در تهــران می گذرانــد، بــا یــک موتورســوار تصــادف کــرد و بــازوی راســتش 
ــی  ــزار تخت خواب ــتان ه ــران، بیمارس ــتان در ته ــن بیمارس ــع، مهم تری ــت. در آن موق شکس
)بیمارســتان امــام خمینــی کنونــی( بــود. بــرادرم در آن بیمارســتان بســتری شــد. پزشــکان 
بیمارســتان تصمیــم بــه قطــع بــازوی او داشــتند. اتفاقــاً در همــان موقــع، شــاه بــرای بازدیــد 
بــه آن بیمارســتان رفــت و بــه حکــم قضــا و قــدر از تخــت بــرادرم نیــز بازدیــد کــرده بــود. 
ــه  ــد. شــاه ب ــود کــه دســتور دهــد دســت او را نبرن ــه و زاری تقاضــا کــرده ب ــا گری ــرادرم ب ب
پزشــکان دســتور اکیــد داده بــود کــه بــه خواســت بــرادرم توجــه کننــد، در نتیجــه دســت 
بــرادرم را نبریدنــد و مــداوا کردنــد. ایــن حادثــه بــه خانــواده ام اطــالع داده شــد و پــدر و مادرم 
از ابهــر بــه تهــران رفتنــد تــا از فرزنــد خــود عیــادت کننــد. همیــن موضــوع ســبب مهاجــرت 

خانــواده ام از ابهــر بــه تهــران شــد.
        از کالس هشــتم، تحصیــالت خــود را در تهــران ادامــه دادم کــه برایــم چنــدان ســاده نبود، 
زیــرا مــن یــک نوجــوان شهرســتانی آذری زبــان و از طبقــه کم بضاعــت جامعــه آن روز بــودم 
ــد، هــم کالس  ــه جامعــه بودن ــاً از طبقــه مرف ــی فارســی زبان کــه عموم ــان تهران ــا نوجوان و ب
ــر و  ــودم و در آن کالس شــاگرد اول شــدم. مدی ــا ب ــر از آنه ــی از نظــر درســی برت شــدم. ول
ناظــم آن دبیرســتان کــه افــرادی مســن و مذهبــی بودنــد، بــه خاطــر معّمــم بــودن پــدرم 
ــرای  ــدم و ب ــَرد گذران ــتان ِخ ــم را در دبیرس ــال هشــتم و نه ــد. س ــت می کردن ــن حمای از م
ــم وارد دبیرســتان  ــم گرفت ــود، تصمی ــع ســیکل دوم دبیرســتان ب ــه آن موق ــم، ک کالس ده
نظــام شــوم تــا بــاری از هزینــه زندگــی خانــواده بــردارم، ولــی بــه علــت ضعــف جســمی در 
دبیرســتان نظــام پذیرفتــه نشــدم؛ لــذا ســال دهــم را در دبیرســتان دیگــری بــه نــام محمــد 
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قزوینــی بــه تحصیــل پرداختــم، ولــی باألخــره سرنوشــت کار خــود را کــرد و در کالس یازدهم 
وارد دبیرســتان نظــام شــدم و مــرا بــه آن احســاس دفــاع از کشــور کــه از دوران کودکــی و 

مشــاهده بمبــاران بیگانــگان بــه زادگاهــم در مــن ایجــاد شــده بــود، کشــاند.
ــد  ــر محم ــری دکت ــه رهب ــران ب ــت ای ــت نف ــدن صنع ــی ش ــت مل ــال ها، نهض         در آن س
مصــدق شــروع شــده بــود. مــن هــم بــه خاطــر تأثیــرات حــوادث دوران کودکــی کــه ســبب 
ایجــاد احســاس روح ناسیونالیســتی نســبتاً قــوی در مــن شــده بــود، گرایــش بــه جبهــه ملــی 
پیــدا کــرده بــودم و بــا وجــود اینکــه وارد ســازمان ارتــش شــده بــودم، ولــی باطنــم چیــزی 
دیگــری را بــه مــن نهیــب مــی زد و آن مخالفــت بــا روش حکومــت ســلطنتی بــود. اتفاقــاً در 
دانشــکده افســری کــه بــودم، چــون زبــان فرانســه می خوانــدم، روزی کتابــی از کتابفروشــی 
کنــار خیابــان ناصرخســرو خریــدم کــه قطعــات ادبی بــود. در ایــن کتــاب، قطعــه ای از ژان ژاک 
ــه شــدت  ــلطنتی ب ــت س ــه در آن، از روش حکوم ــود ک ــتبداد« ب ــوان »اس ــو تحــت عن روس
انتقــاد شــده بــود و مــن بــه شــدت تحــت تأثیــر آن قطعــه ادبــی قــرار گرفتــم و بعــد از آن 
کتــاب، قــرارداد اجتماعــی روســو را تهیــه کــردم کــه شــرح بیشــتری دربــاره روش حکومــت 
مرکــزی ســلطنتی ارائــه شــده بــود. در نتیجــه، احســاس ضدســلطنتی در مــن تقویــت شــد.

ــری  ــکده افس ــال1331 وارد دانش ــاه س ــام، در مهرم ــتان نظ ــان دوره دبیرس ــد از پای         بع
شــدم. در همــان ســال اول دانشــکده افســری، کودتــای 28 مــرداد 1332 بــه وقــوع پیوســت 
و گروهــان مــا مســئول حفاظــت از محــل اســتقرار ســپهبد زاهــدی، رئیــس کودتــا شــد کــه 
در ســاختمان باشــگاه افســران تهــران )غــرب ســاختمان وزارت خارجــه( مســتقر بــود. بعــد از 
کودتــای 28 مــرداد، تصفیــه ارتــش از وجــود عناصــر مخالــف ســلطنت، بــه ویژه کمونیســت ها 
آغــاز شــد کــه تعــدادی از افســران و دانشــجویان دانشــکده افســری نیــز دســتگیر و تعــدادی 
از آنهــا اعــدام و تعــدادی هــم اخــراج یــا زندانــی شــدند، امــا از افــرادی کــه گرایشــات ملــی 

داشــتند و مــن هــم یکــی از آنهــا بــودم، صرفنظــر کردنــد.
ــق  ــاندم و طب ــان رس ــه پای ــهریور 1334 ب ــری را در ش ــکده افس ــاله دانش ــه س         دوره س
ــه رئیــس  ــه توصی ــا ب ــی افســری می کــردم. بن ــد انتخــاب رســته خدمت ــش بای ــررات ارت مق
شــاخه نظامــی نهضــت مقاومــت ملــی، ســرهنگ جهانگیــر ایروانــی، کــه مــن هــم جــزو آن 
شــاخه بــودم، رســته زرهــی را انتخــاب کــردم و از اول مهرمــاه 1334 بــا درجــه ســتوان دومی 

وارد خدمــت در واحدهــای زرهــی ارتــش شــدم.
        از ابتــدای خدمــت در ارتــش تــالش کــردم افســر شایســته ای باشــم و در انجــام وظیفــه ام که به 
خاطــر آن از مــال مملکــت بــه مــن حقــوق پرداخــت می شــد، حقوقــم حــالل باشــد. بــه همیــن 
دلیــل، در تمــام درجــات نظامــی مــورد توجه فرماندهــان باالتر قــرار می گرفتــم. در دوران افســری 
 دو بــار در آمریــکا، دو بــار در انگلســتان و یــک بــار در آلمان غربــی دوره نظامــی را طــی کــردم.

ــر مســائل  ــه نوعــی درگی         در ســال 1337 کــه در لشــکر اصفهــان خدمــت می کــردم، ب
کشــور عــراق شــدم، زیــرا در آن ســال، ارتــش عــراق بــه رهبــری ژنــرال عبدالکریــم قاســم 
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ــه منظــور جلوگیــری از  ــران ب ــا کــرد و ارتــش ای علیــه حکومــت ســلطنتی آن کشــور کودت
ســرایت آن کودتــا بــه ایــران، مأموریــت یافــت مرزهــای غربــی را تقویــت نمایــد. مــن جــزو 
لشــکر زرهــی اصفهــان بــه مراغــه منتقــل شــدم؛ لــذا از همــان زمــان در تمــام مــدت خدمــت 
ــی دوره  ــد از ط ــال 1346، بع ــدم. در س ــر ش ــراق درگی ــائل ع ــا مس ــی ب ــه نوع ــی ام ب نظام
دانشــکده فرماندهــی و ســتاد بــه خوزســتان و لشــکر92 زرهــی منتقــل شــدم کــه مصــادف با 

شــروع اختالفــات سیاســی و نظامــی ایــران بــا حکومــت جمهــوری عــراق بــود. 
        در پاییــز ســال 1346، در خوزســتان و منطقــه اســتحفاظی لشــکر92 زرهــی، نیروهــای 
ــر  ــوان افس ــه عن ــن ب ــه م ــد ک ــرا کردن ــی اج ــگاه فرمانده ــن پاس ــک تمری ــران ی ــلح ای مس
عملیــات آن پاســگاه تعییــن شــدم. راهنمــای طرح ریــزی ایــن پاســگاه بــر اســاس مقابلــه بــا 
تجــاوزات احتمالــی ارتــش عــراق و حامیانــش بــه خوزســتان بــود. ایــن تمریــن اولیــن اقــدام 
عملــی بــرای آمادگــی مقابلــه بــا تجــاوز احتمالــی ارتــش عــراق بــه ایــران بــود کــه باألخــره 
تــا ســال 1367 بــه انــواع مختلــف ادامــه یافــت و مــن در ایــن مــدت 20 ســاله بــه نوعــی بــا 
ایــن مســئله درگیــر شــدم کــه بــه اختصــار جریــان ایــن مبــارزه 20 ســاله را بــه عنــوان یــک 

ــم. ــان می کن ــاهد بی ش
        بعــد از کودتــای ژنــرال عبدالکریــم قاســم در عــراق، اختالفــات مــرزی ایــران و عــراق، بــه 
خصــوص در مســئله آبــراه ارونــدرود بــه شــدت بــه وســیله حکومــت کودتــای عــراق مطــرح 
ــات از  ــاره اختالف ــرای مذاکــره درب ــی ب ــک هیئــت سیاســی و نظام شــد. در ســال 1347، ی
ایــران بــه عــراق اعــزام شــد کــه هیئــت نظامــی آن بــه ریاســت ارتشــبد بهــرام آریانــا رئیــس 
ســتاد ارتــش بــود. ایــن هیئــت نظامــی پــس از قطــع مذاکــرات کــه بــه نتیجــه ای نرســیده 
بــود، از مســیر بغــداد، کــوت العمــاره، بصــره، خرمشــهر، اهــواز بــه ایــران مراجعــت کــرد. در 
اهــواز، ارتشــبد آریانــا ســخنرانی کوتاهــی بــرای افســران لشــکر92 زرهــی ایــراد نمــود که من 
هــم در آن ســخنرانی شــرکت داشــتم. خالصــه ســخنرانی ایشــان ایــن بــود کــه کشــور مــا 
ایــران از جانــب ســه نیــروی مخالــف مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه اســت کــه عبارتنــد از: نیــروی 
ــراق و  ــری ع ــه رهب ــراب( ب ــیاه )اع ــروی س ــوروی، نی ــری ش ــه رهب ــرخ )کمونیســت ها( ب س

نیــروی ســبز )مخالفیــن داخلــی(.
ــاز کــردن دریچه هــای  ــا ب         بعــد از رفتــن ایــن هیئــت از اهــواز، یــک ســیل مصنوعــی ب
ســدّ دز در منطقــه جنوب غربــی اهــواز و شــرق مــرز ایــران و عــراق بــه وســیله ایــران ایجــاد 
شــد کــه تمــام اراضــی مســطح منطقــه در طرفیــن جــاده اهــواز ـ خرمشــهر تــا ارونــدرود در 
جنــوب بــه زیــر آب فرورفــت و مــن بــه عنــوان افســر مبــارزه بــا ســیل منطقــه تعیین شــدم و 
باألخــره در ســال 1348، دامنــه اختالفــات مــرزی شــدت یافــت و ســتاد ارتــش بــه لشــکر92 
زرهــی دســتور داد یــک ســتاد عملیاتــی بــه نــام ارونــدرود بــه اختصــار »عّمــا« تشــکیل دهند 
و یــک هیئــت نظامــی شــامل چنــد امیــر بــرای ایــن منظــور بــه اهــواز آمــد. فرمانــده لشــکر، 
سرلشــکر رضــا زاهــدی، بــه مــن دســتور داد طــرح مقابلــه بــا ارتــش عــراق را در منطقــه غرب 
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و جنــوب خوزســتان تهیــه کنــم. مــن طــرح مــورد نظــر را بــه نــام طــرح عملیاتــی شــهباز 
تهیــه کــردم کــه ســپهبد کریملــو، رئیــس اداره ســوم ارتــش، آن را بــا هواپیمــای اختصاصــی 
نیــروی هوایــی بــه تهــران بــرد تــا بــه شــاه ارائــه دهــد. شــاه بــا آن طــرح کــه بــر اســاس 
پیشدســتی حملــه ارتــش ایــران تــا کرانــه شــرقی رودخانــه دجلــه بــود، موافقــت نکــرده بود و 
دســتور داده بــود ارتــش ایــران در حوالــی مــرز دفــاع کنــد. در نتیجــه، یــک حالــت نــه جنــگ 
و نــه صلــح در مرزهــای ایــران و عــراق برقــرار شــد کــه شــش ســال ادامــه داشــت و مــن در 
ایــن مــدت افســر عملیــات و جــزو گرداننــدگان مســائل نظامــی منطقــه جنوب غربــی ایــران 
ــا عقــد  ــا فــراز و نشــیب هایی در اســفند ســال 1353 و ب ــودم. ایــن مرحلــه از اختالفــات ب ب

قــرارداد 1975 الجزایــر بیــن شــاه ایــران و صــدام حســین تســکین پیــدا کــرد.
        پــس از پایــان ظاهــری منازعــات، قــرارگاه عّمــا منحــل شــد و مــن طبــق مقــررات بــرای 
ارتقــاء بــه درجــه ســرهنگی بــه هفتــگل خوزســتان کــه یــک تأسیســات متروکــه شــرکت 
ملــی نفــت ایــران بــود و یــک تیــپ زرهــی کــه از مراغــه بــه خوزســتان منتقــل شــده و در 
ــگل  ــپ در ســال 1355 از هفت ــن تی ــل شــدم. ای ــود، منتق آن تأسیســات مســتقر گشــته ب
بــه پــادگان جدیدالتأســیس دشــت میشــان در غــرب اهــواز تغییــر مــکان داده شــد کــه در 
ســال 1356 مــن بــه عنــوان فرمانــده ایــن تیــپ تعییــن شــدم. ایــن زمــان مصــادف بــود بــا 
ــر مــن  ــدازی انقــالب اســالمی در ایــران کــه در ایــن شــرایط، روزگار ب شــروع عملیــات بران
بســیار ســخت بــود، زیــرا از طرفــی از دوران کودکــی و نوجوانــی و جوانــی آرزوی ایــن حرکــت 
انقالبــی را داشــتم و از طــرف دیگــر بــه هــر حــال مــن فرمانــده یــک تیــپ زرهــی بــودم کــه 
تعــدادی از افــراد آن بــه نوعــی وابســته بــه رژیــم ســلطنتی بودنــد. ضمــن اینکــه افــراد وظیفه 
عمومــاً طرفــدار انقــالب اســالمی بودنــد. بــه عــالوه، عــده ای هــم طرفــدار عقاید کمونیســتی و 
چپ گــرا بودنــد و مــن احســاس مســئولیت می کــردم کــه هــم پرســنل تحــت فرماندهــی و 

هــم امــوال تیــپ را کــه باألخــره امــوال ملــی ایــران بــود، محافظــت نمایــم.
        بــه هــر حــال، انقــالب در بهمن مــاه 1357 پیــروز شــد و مــن بــه تهــران منتقــل شــدم و 
در مدیریــت آمادگــی رزمــی معاونــت عملیــات و اطالعــات ســتاد نیــروی زمینــی مشــغول بــه 

کار شــدم. 
        پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران، صــدام حســین رهبــر عــراق کــه خــود قــرارداد 
متارکــه منازعــه مــرزی بــا ایــران را در 1975 در الجزایــر امضــا کــرده بــود، بــا اطــالع دقیــق 
از تضعیــف ارتــش و نیروهــای مســلح دیگــر ایــران، آن قــرارداد را ملغی شــده اعــالم کــرد و 
آمــاده حملــه بــه ایــران شــد و جنــگ تحمیلــی بســیار نابرابــر بیــن نیروهــای مســلح ایــران و 
عــراق را در آخــر شــهریورماه 1359 آغــاز نمــود. مــن بــه عنــوان جانشــین عملیاتــی فرمانــده 
نزاجــا و رئیــس ســتاد نیروهــای ایــران در خوزســتان بــه آن منطقــه اعــزام شــدم و ســال اول 
ــه  جنــگ هشــت ســاله را در آن منطقــه انجــام وظیفــه کــردم. بعــد از ســال اول جنــگ، ب
دالیــل ناهماهنگــی بــا روش هدایــت عملیــات، درخواســت بازنشســتگی کــردم و بــه تهــران 
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برگشــتم. در تهــران در دانشــکده فرماندهــی و ســتاد نیــروی زمینــی مشــغول تهیــه و تنظیــم 
ــرتیپ  ــه س ــی ک ــروی زمین ــی نی ــع، فرمانده ــی شــدم. در آن موق ــگ تحمیل ــخ آن جن تاری
ــی  ــه فرمانده ــیرازی ب ــی صیادش ــرهنگ عل ــرد و س ــدا ک ــغل پی ــر ش ــود، تغیی ــژاد ب ظهیرن

نیــروی زمینــی منصــوب شــد.
        ســرهنگ صیادشــیرازی عالقــه مفرطــی بــه تهیــه تاریــخ جنــگ داشــت؛ لــذا بــه ســتاد 
نیــروی زمینــی دســتور داد کلیــه اســناد و مــدارک مربــوط بــه جنــگ، کــه در بایگانــی بــود 
ــد. مــن ابتــدا رونوشــتی از کلیــه اســناد  ــار مــن بگذارن ــدون هیــچ محدودیتــی در اختی را ب
ــد در دانشــکده  ــی نیــروی زمینــی تهیــه کــردم کــه در 23 جل و مــدارک موجــود در بایگان
فرماندهــی و ســتاد نگهــداری می شــد. ایــن فعالیــت مــن حــدود دو ســال طــول کشــید و 
بعــد از خاتمــه ایــن مأموریــت بازنشســته شــدم. در ســال 1364 از طــرف ســتاد مشــترک 
)ســازمان عقیدتــی سیاســی( از مــن دعــوت شــد بــه تهیــه تاریــخ جنــگ ادامــه دهــم و مــن 
در آن ســازمان مشــغول بــه کار شــدم و تــا ســال 1367 بــا اســتفاده از مدارکــی که قبــاًل تهیه 
کــرده بــودم و در اختیــارم قــرار دادنــد، تاریــخ ایــن جنــگ را کــه بــه نــام »دفــاع مقــدس« 
نامگــذاری شــده بــود، در هفــت جلــد تهیــه کــردم و بــه ســازمان عقیدتــی سیاســی ارتــش 
تحویــل دادم و درخواســت معافیــت از ادامــه ایــن فعالیــت را کــردم. در همــان زمــان، موضــوع 
موافقــت ایــران بــا قطعنامــه شــماره598 شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد مطــرح بــود. 
ــود از  ــن ب ــکار م ــاًل هم ــاط داشــت و قب ــاع ارتب ــی دف ــا شــورای عال ــه ب ــرادی ک یکــی از اف
مــن خواســت کــه آخریــن وضعیــت تــوان رزمــی نیروهــای ایــران و عــراق را بــا اســتفاده از 
اســناد و مدارکــی کــه در دسترســم بــود تهیــه کنــم تــا در اختیــار شــورای عالــی دفــاع قــرار 
ــر واقــع شــد  دهــد و مــن ایــن کار را کــردم کــه شــاید در علــل قبــول قطعنامــه 598 مؤث
و جنــگ تحمیلــی هشت ســاله بــه پایــان رســید.من کــه اکنــون دهــه هفتــاد عمــر خــود را 
می گذرانــم، خالصــه بســیار موجــزی از ایــن زندگــی هفتادســاله را در ایــن چنــد بــرگ، کــه 
جزئــی از تاریــخ کهنســال کشــور عزیــزم ایــران می باشــد، بیــان کــردم و بــا ایــن دو بیــت کــه 

در وصــف پاییــز گفتــه شــده، در پاییــز عمــر خــود ایــن نوشــته را بــه پایــان می بــرم.

دفتر خاطرات عمر من است  برگ هایی که می رود بر باد
روح درمانده و اسیر من است آبشاری که می کشد فریاد

َِّذیَن ِمن َقْبُل«   )روم:42( به دستور قرآن مجید »ُقْل ِسیُروا فِی األْْرِض َفانُظُروا َکیَف َکاَن َعاقَِبُة ال
سرهنگ بازنشسته سید یعقوب حسینی
تیرماه1384 
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سخن ویراستار
        در مرکــز اســناد هیئــت معــارف جنــگ »شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی« کپــی نســخه ای از 
ایــن کتــاب را در کنــار ســایر کتاب هایــی کــه بــه قلــم نویســنده محتــرم آن، مرحــوم جنــاب ســرهنگ 

ســید یعقــوب حســینی در زمــان خــود تهیــه شــده اســت، مشــاهده، مطالعــه و بررســی نمــودم.
        بــا مطالعــه و بررســی مطالــب ایــن کتــاب و دیگــر کتاب هــا بــه قلــم ایشــان، متوجــه شــدم 
کــه چــه کار بــزرگ و بی نظیــری توســط نویســنده، در زمــان جنــگ انجــام گرفتــه اســت. شــاید 
اگــر چنیــن همــت  عالــی از ســوی نویســنده و حمایــت از طــرف فرمانــده وقــت نزاجــا، دافــوس 
ــت،  ــود نداش ــد، وج ــرا درآم ــه اج ــد ب ــه بع ــال ۶۱ ب ــه از س ــا ک ــی آج ــی سیاس ــس عقیدت و رئی
ــتیم  ــگارش نمی توانس ــدارک و ن ــن م ــه چنی ــز ب ــان، هرگ ــر آن زم ــد براب ــی چن ــا نیروی ــروز ب ام
دســت یابیــم. بدیــن ترتیــب، تاریــخ نظامــی ایــن کشــور از چگونگــی رویدادهــا، درگیری هــا، 
محدودیت هــا، عملیات هــا و اقدامــات محــروم می مانــد. همیــن کمبودهــا ســبب دور شــدن از 
ــد. همچنان کــه بســیاری از حــوادث جنــگ تحمیلــی،  بیــان واقعیت هــا و تحریف هــا می گردی
بــه ســبب آنکــه از جزئیــات و اطاعــات کمــی و کیفــی آن، مدارکــی باقــی نمانــده و یــا بــه موقــع 
 در اختیــار پژوهشــگران قــرار داده نشــده اســت، امــکان تدوین و تحلیــل دقیق آن وجــود ندارد.
        یــادم می  آیــد در ســال ۱۳۶۲ کــه مشــغول طــی دوره دافــوس بــودم، در یکــی از روزهــا کــه 
فرمانــده وقــت نزاجــا ـ جنــاب ســرهنگ صیادشــیرازی ـ جهــت ســخنرانی بــرای دانشــجویان 
ــان از  ــروج ایش ــیر خ ــد، در مس ــریف آورده بون ــکده تش ــات دانش ــالن اجتماع ــه س ــاتید ب و اس
ســالن، جنــاب ســرهنگ حســینی کــه در آن زمــان بازنشســته و بــا لبــاس شــخصی بودنــد و در 
ــه غیــر از فرمانــده وقــت دافــوس ـ جنــاب ســرهنگ فاضــل ـ کــه هــم دوره ایشــان  آن جمــع ب
ــاع  ــاره دف ــده را درب ــد ش ــای مجل ــدادی از کتاب ه ــد، تع ــن تر بودن ــه مس ــد و از هم ــز بودن نی
ــه و  ــی ارائ ــروی زمین ــده نی ــور فرمان ــه حض ــده، ب ــپ ش ــورت تای ــه ص ــزی ب ــدس در روی می مق
توضیــح دادنــد. از آن صحبت هــا، ایــن طــور یــادم می آیــد کــه ایــن دیــدار و اقدامــات، 
ســابقه قبلــی داشــته و قبــًا فرمانــده نیــرو دســتوراتی دربــاره پشــتیبانی از اقــدام ایشــان و در 
اختیــار گــذاردن مــدارک و نیــروی انســانی مــورد نیــاز صــادر نمــوده بودنــد. در آن جلســه، در 
ــه فرمانــده دافــوس و  پــی گــزارش جنــاب ســرهنگ حســینی، دســتورات تکمیلــی دیگــری ب

ــد. همراهــان ابــاغ نمودن
        ســال ها از زمــان ایــن خاطــره گذشــت، تــا آنکــه 22 ســال بعــد، در ســال 1384 بــه  واســطه 
مســئولیت مدیریتــی کــه در مجموعــه هیئــت معــارف جنــگ داشــتم، بــا ماحظــه نســخه های 
کتاب هــای تایــپ شــده موجــود بــه قلــم ایشــان در مرکــز اســناد و نیــز بــه ســبب آنکــه مأموریــت 
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ــدد  ــتم، درص ــگ را داش ــارف جن ــت مع ــر هیئ ــورد نظ ــای م ــارات کتاب ه ــم و انتش ــه، تنظی تهی
برآمــدم کــه بــا ایشــان تمــاس گرفتــه و راجــع بــه انتشــار ایــن کتاب هــا، نظرشــان را جویــا شــوم. 
ــه  ــه تمــاس تلفنــی شــده و درخواســت نمــودم کــه ب باألخــره بعــد از مدتــی جســتجو، موفــق ب
ــد و در روز  ــت نمودن ــم. محب ــره نمائی ــوری مذاک ــد و حض ــریف بیاورن ــگ تش ــارف جن ــت مع هیئ
تعییــن شــده ـ 84/4/21 ـ از کــرج بــه تهــران تشــریف آوردنــد. خاصــه نظرشــان ایــن بــود کــه 
»مــن هــر چــه در توانــم بــود، در زمــان خــود بــه نــگارش درآوردم و در اختیــار دافــوس و عقیدتــی 
سیاســی اجــا قــرار دادم، اکنــون دیگــر تــوان ادامــه و اقدامــات تکمیلــی در مــورد ایــن موضوعــات 
 نــدارم. شــما آنچــه کــه بــه صــاح و مفیــد بــرای تاریــخ نظامی ایــن کشــور می دانیــد انجــام دهید«
        یــک جلســه دیگــر نیــز بــرای مصاحبــه – 84/5/18- همــراه یکــی از همــکاران افتخــاری 
بــه منــزل جنــاب ســرهنگ حســینی رفتیــم. ای کاش ایــن مصاحبه هــا ادامــه می یافــت، کــه 

متأســفانه از طــرف آن همــکار محتــرم، چنیــن امکانــی حاصــل نشــد. 
ــی  ــخ نظام ــاب »تاری ــوان کت ــه عن ــت س ــگ توانس ــارف جن ــت مع ــه، هیئ ــد از آن جلس         بع
جنــگ تحمیلــی ج ۱ و ۲ و جبهــه جنــوب در شــهریور ۵۹« بــه قلــم ایشــان منتشــر و تعــدادی 
بــه منــزل نویســنده محتــرم ارســال نمایــد. احتمــااًل آنهــا را ماحظــه کردنــد. تــا آنکــه در ســال 

۱۳۸۸، خبــر ناگــوار فــوت ایشــان دریافــت شــد.
        ریاســت محتــرم هیئــت معــارف جنــگ، امیــر ســرتیپ آراســته، همیشــه اصــرار دارنــد تــا 
ــب و  ــه مطال ــتند، کلی ــات هس ــدس درحی ــاع مق ــوتان دف ــه و پیشکس ــت نرفت ــا از دس فرصت ه
مــدارک جمــع آوری شــده، تنظیــم، تدویــن و انتشــار یابنــد، تــا نســل کنونــی و آینــدگان بتواننــد 

ــرداری نماینــد. از مجموعــه افتخــارات دفاعــی کشــور خــود بهره ب
ــتند  ــای مس ــوان کتاب ه ــش از 160 عن ــال 98 ـ بی ــون ـ س ــر، تاکن ــن تدبی ــاس ای ــر اس         ب
ــیاری از  ــع بس ــت مناب ــه و در فهرس ــار یافت ــت انتش ــن هیئ ــط ای ــدس توس ــاع مق ــاره دف درب
ــویق  ــت و تش ــر حمای ــلمًا اگ ــد. مس ــرار گرفته ان ــی ق ــگ  تحمیل ــاره جن ــتند درب ــای مس کتاب ه
ــن  ــه ای ــم ب ــود الزم می دان ــد. برخ ــل نمی ش ــتاوردی حاص ــن دس ــود، چنی ــت نب ــت هیئ ریاس

ــم. ــام نمای ــان اع ــود را از ایش ــگزاری خ ــت سپاس جه
        همان طــور کــه خواننــدگان محتــرم ماحظــه می فرماینــد، مــدارک، مکاتبــات، خاطــرات 
ــی  ــر چگونگ ــت، بیانگ ــده اس ــرم آم ــنده محت ــن نویس ــای ای ــه در کتاب ه ــی ک و اظهارنظرهای
ــدان رزم، در  ــی می ــای نظام ــی یگان ه ــتادی، اجرای ــات س ــا، اقدام ــی از فعالیت ه ــش مهم بخ
آن زمــان اســت کــه از بایگانی هــای غیرقابــل دســترس دیگــران خــارج گشــته و بــه ملــت ایــران 
ــر آن روز  ــلمًا اگ ــت. مس ــده اس ــه ش ــوع ارائ ــای متن ــخ و بهره برداری ه ــدگاری در تاری ــرای مان ب

ــه هیــچ وجــه، چنیــن مدارکــی یافــت نمی شــد. ایــن کار انجــام نمی شــد، امــروز دیگــر ب
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ــخه  ــه در نس ــد ک ــاهده می ش ــا، مش ــن کتاب ه ــدام از ای ــر ک ــازی ه ــاده س ــه آم         در مرحل
موجــود، در مرکــز اســناد هیئــت معــارف جنــگ »شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی« یــک یــا 
چنــد صفحــه از آن وجــود نــدارد. بــه ناچــار بــه مرکــز اســناد ســازمان عقیدتــی سیاســی ارتــش و 
یــا معاونــت پژوهــش و تولیــد علــم دانشــکده فرماندهــی و ســتاد ارتــش )دافــوس اجــا( مراجعــه 
کــرده و از روی نســخه موجــود در آن قســمت ها، صفحــات مــورد نظــر را یافتــه و مــورد اســتفاده 
ــی، و  ــی، نظام ــه علم ــن دو مجموع ــرم ای ــکاران محت ــم از هم ــود الزم می دان ــر خ ــرار دادم. ب ق

فرهنگــی ُپــرارزش کــه اینجانــب را یــاری فرمودنــد، سپاســگزاری نمایــم.
ــورد  ــد، م ــی دارن ــمی و نظام ــان رس ــًا بی ــه صرف ــا ک ــوع کتاب ه ــن ن ــه ای ــت ک ــار نیس         انتظ
پژوهشــی،  بــا هدف هــای  کتاب هــا  ایــن  بلکــه  گیرنــد.  قــرار  و عاقــه عمــوم  اســتفاده 
ــز و  ــران مراک ــران، مدی ــان، افس ــدان، کارشناس ــگران، عاقمن ــرای پژوهش ــی ب ــی، نظام تاریخ
دانشــگاه های نظامــی تدویــن و انتشــار می یابنــد. ایــن نــوع کتاب هــا تعریــف و کاربــرد خــاص 
خــود را دارنــد و نــگارش آنهــا نیــز فقــط از صاحبــان دانــش و تخصــص نظامــی کــه اســتعداد 
ــن  ــزرگان ای ــه از ب ــاب ک ــن کت ــنده ای ــًا، نویس ــد. انصاف ــند برمی آی ــته باش ــم داش ــگاری ه قلم ن
ــد. ــر برآمده ان ــاص موردنظ ــای خ ــا و هدف ه ــن تعریف ه ــده ای ــی از عه ــه خوب ــد، ب ــن بودن ف
ــاب  ــن کت ــه پیام هــا و اســناد آورده شــده در ای ــل توجــه دیگــر آن اســت کــه کلی ــه قاب         نکت
جــای توضیــح، تفســیر، بحــث و اظهارنظــر کارشناســی دارد. بــرای دریافــت نــکات آموزشــی، 
ــده  ــال و آین ــرای ح ــارب ب ــوادث و تج ــن ح ــه از ای ــی ک ــره درس های ــی و باألخ ــی، نظام تاریخ

ــت. ــی اس ــی خال ــن مباحث ــای چنی ــود، ج ــب نم ــوان کس می ت
        در ایــن مرحلــه از تدویــن و تنظیــم و نشــر کتــاب، تصمیــم گرفتــه شــد وقــت و تــوان خــود 
ــد  ــا درحــدی کــه خداون ــا شــکل موجــود نمائیــم ت ــده ب ــار باقی مان را بیشــتر صــرف انتشــار آث
ــناد  ــار و اس ــن آث ــم و ای ــام دهی ــت را انج ــن خدم ــد، ای ــا می ده ــه م ــوی ب ــی دنی ــق زندگ توفی
ــکل  ــه ش ــا ب ــار آنه ــا انتش ــم و ب ــارج نمائی ــی خ ــه های بایگان ــور را از قفس ــی کش ــی نظام تاریخ

مناســب، در انظــار و دســترس عمــوم قــرار دهیــم.
ــت  ــم فرص ــا ه ــر م ــا را، اگ ــن کتاب ه ــانه از ای ــرداری کارشناس ــی و بهره ب ــات تکمیل         اقدام
نیابیــم، مســلمًا دیگــران بــا در اختیــار داشــتن ایــن کتاب هــا انجــام خواهنــد داد. آن قســمت 

از خواســته  نهایــی مــا نیــز بــه ایــن ترتیــب بــه خواســت خداونــد بــرآورده خواهــد شــد.
        ضمنــًا بایــد توجــه داشــت کــه بــا توجــه بــه اهمیــت و حیاتــی بــودن موضــوع مــورد نــگارش، 
ــا  ــت. ب ــوده اس ــان نم ــیده، بی ــی رس ــا منف ــت و ی ــرش مثب ــه نظ ــه ب ــه ک ــرم آنچ ــنده محت نویس
همیــن نگــرش، اســناد منفــی نیــز ارائــه گردیــده اســت. امــا متأســفانه مشــکلی کــه افــراد بشــر 
ــه  ــنیده ها ک ــا و ش ــق از دیده ه ــری دقی ــه اندازه گی ــادر ب ــان ق ــن آن ــه ذه ــت ک ــد، آن اس دارن
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به طــور نمونــه ارائــه می شــوند، نمی باشــد. ممکــن اســت بــا دیــدن، شــنیدن و خوانــدن یــک 
نمونــه از موضوعــی، آن نمونــه را خــارج از انــدازه واقعــی در کل موضــوع تعریــف و نتیجه گیــری 
مثبــت یــا منفــی نماینــد، درحالــی کــه هیــچ وقــت ایــن نــوع قضــاوت و نتیجه گیــری درســت 
نیســت. قضاوتــی می توانــد درســت باشــد کــه دقیقــًا تمــام جزئیــات و ابعــاد کمــی و کیفــی و 

شــرایط زمــان، مــکان و اوضــاع و احــوال اجتماعــی آن مشــخص باشــد.
        دربــاره ایــن بحــث، هرکــس مثال هــای زیــادی در ذهــن خــود دارد. مثــًا چقــدر شــنیدید 
کــه همــه این طورنــد، یــا همــه چنین انــد و یــا گوینــده بــا محــور قــرار دادن یــک نمونــه، آن را 

ــه کل موضــوع تطبیــق می دهــد. ب
        بــا توجــه بــه چنیــن آســیبی کــه مطالــب یــا اســناد منفــی در خواننــدگان ایجــاد می کننــد، 

معمــواًل در کتاب هــا از ارائــه آنهــا خــودداری می کننــد. 
        رســانه ها هــم در دنیــای امــروز، وقتــی نظــر خاصــی را می خواهند به مخاطبــان خود به غلط 
یــا درســت بــاور دهنــد، با اســتفاده از همیــن ضعف اندازه گیــری ذهنی افراد بشــر، بــا ارائه چند 
 نمونــه محــدود مثبــت یــا منفــی، نتیجه گیــری مثبــت یــا منفــی را بــه مخاطبــان القــاء می کننــد.
ــب  ــا مطالعــه اســناد و مطال ــود کــه خواننــدگان محتــرم ب ــه جهــت آن ب ــن توضیحــات ب         ای
مثبــت یــا منفــی ایــن کتــاب، از نتیجه گیــری غلــط اجتنــاب نماینــد و یــا بــا برداشــت ناقــص از 

متــن کتــاب بــه بیراهــه کشــانده نشــوند.
        مــا نیــز همــان طــور کــه نویســنده محتــرم ارائــه داده، امانتــداری نمــوده و در کتــاب آوردیــم. 
ــه نقــد کارشناســان و اهــل فــن  ــه شــده نیــاز ب هرچنــد کــه ممکــن اســت بعضــی از مباحــث ارائ
دیگــری هــم باشــد. ایــن برداشــت نیــز طبیعــی و منطقــی اســت. نویســنده محتــرم نیــز خــود بــه 

ــد. ــاره نموده ان ــه آن اش ــود ب ــای خ ــه کتاب ه ــان مقدم ــه و در پای ــه توج ــن نکت ای
        نکتــه آموزنــده دیگــری کــه مســلمًا خواننــدگان محتــرم توجــه خواهنــد نمــود، آن اســت کــه 
در آن شــرایط و زمــان ســخت، چگونــه یگان هــا و رده هــای مختلــف فرماندهــی، بــا باالدســت و 
زیردســت خــود، صادقانــه و مؤدبانــه، مکاتبــه کــرده و بــه دور از رعایــت ماحظــات خوشــایندی 

و یــا ناخوشــایندی رده هــا، بــه بیــان واقعیت هــای موجــود و مدیریــت بحــران پرداخته انــد.
        امیــد اســت کــه درجهــت ادامــه راه شــهدا و شــرح بخشــی از حماســه تاریخــی ملــت بــزرگ 
ایــران در دفــاع مقــدس موفــق بــوده باشــیم. ثــواب ایــن کار را نیــز بــرای نویســنده محتــرم اهــدا 

ــم. می نمائی
                                    با سام و احترام 

سرتیپ2 ستاد نجاتعلی صادقی گویا
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ِذیَن ِمْن َقْبل اْنُظروا َکیَف کاَن عاِقَبُة الَّ
َ
ُقْل ِسیُروا ِفی االَْرِض ف

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

پیشگفتار درباره تهیه مدارک
یادآوری مهم

از بررســی کنندگان، خواننــدگان و اســتفاده کنندگان ایــن مــدارک درخواســت می شــود 
قبــل از بررســی بــه نــکات زیــر توجــه فرماینــد:

1. دستورالعمل تهیه مدارک
ــروی  ــی نی ــت آموزش ــه 60/02/1/85 ـ 61/4/30 معاون ــرای امری ــدارک در اج ــن م ای
ــت. ــده اس ــن ش ــم و تدوی ــردآوری، تنظی ــران گ ــالمی ای ــوری اس ــش جمه ــی ارت زمین

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

 الــف( تجزیــه و تحلیــل هریــک از نبردهــای عمده و بررســی علل پیروزی یا شکســت آنها.
ــروی  ــی نی ــز فرهنگ ــی مراک ــائل آموزش ــه مس ــرای تهی ــوب ب ــه مطل ــاد زمین ب( ایج

ــران. ــالمی ای ــوری اس ــش جمه ــی ارت زمین
ج( بهره برداری آموزشی از تجربیات به دست آمده از جنگ تحمیلی.

3. اسناد اصلی بهره برداری شده برای تهیه این مدارک
الــف( برآوردهــای ســتادی، طرح هــا و دســتورهای عملیاتــی تهیــه شــده در ســتاد مشــترک 
نیــروی زمینــی، لشــکرها و تیپ هــای اجراکننــده عملیــات کــه در پرونده هــای عملیاتــی و 

اطالعاتــی نیــروی زمینــی و رده هــای پایین تــر ثبــت شــده بــود.
ب( پیام هــا، دســتورات و گزارش هــای مبادلــه شــده بیــن قرارگاه هــا، شــامل ســتاد 
ــات کــه در پرونده هــای  مشــترک، نیــروی زمینــی، لشــکرها و تیپ هــای اجراکننــده عملی

ــود. ــده ب ــت ش ــا ثب ــن قرارگاه ه ــی ای ــی و اطالعات عملیات
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ج( خاطــرات شــخصی معــدودی از فرماندهــان و افســران ســتاد کــه شــخصاً در طرح ریــزی 
و هدایــت عملیــات شــرکت یــا حضــور داشــتند.

ــت و  ــوده اس ــتقل ب ــای مس ــکرها و تیپ ه ــرارگاه، لش ــا رده ق ــر ت ــورد نظ ــدارک م د( م
ــه  ــر مبادل ــای پایین ت ــا و رده ه ــا، گردان ه ــرارگاه تیپ ه ــن ق ــه بی ــتوراتی ک ــا و دس پیام ه

ــدارک منظــور نشــده اســت. ــن م شــده در بیشــتر ای
4. درخواست اسناد از سازمان های خارج از نزاجا

ــن  ــل ای ــرای تکمی ــد ب ــت ش ــی درخواس ــروی زمین ــارج از رده نی ــازمان های خ          از س
ــه نبردهــای جنــگ تحمیلــی را در اختیــار  ــوط ب مــدارک، اســناد و مــدارک عملیاتــی مرب
ــا تکمیــل ایــن مجموعــه، مــدارک خواســته شــده را  ــی ت ــرار دهنــد، ول نیــروی زمینــی ق

ــد از: ــازمان ها عبارتن ــن س ــد. ای ــال نکردن ارس
ــران کــه نقــش فعــال و ســهمی بســیار در          الــف( ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی ای

عملیــات داشــتند.
ــت  ــزی و هدای ــه در طرح ری ــران ک ــالمی ای ــوری اس ــش جمه ــترک ارت ــتاد مش         ب( س

ــت. ــته اس ــی را داش ــش اصل ــی نق ــگ تحمیل ــادی جن ــی و اقتص ــای سیاس جنبه ه
ــه          ج( ژاندارمــری جمهــوری اســالمی ایــران کــه قســمت عمــده یگان هــای آن دوش ب
دوش بــرادران ســرباز خــود در یگان هــای نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران 

در نبردهــا شــرکت داشــتند.
        د( نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران کــه در پشــتیبانی نزدیــک هوایــی 

و ترابــری یگان هــای نیــروی زمینــی عامــل مهمــی بــود.
        هـــ( نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران کــه در منطقــه آبادان و خرمشــهر 

قســمتی از تالش هــای پدافنــدی و آفنــدی در ایــن منطقــه را عهــده دار بــود.
        توجــه: بــه تهیه کننــدگان تاریــخ کامــل جنــگ تحمیلــی توصیــه می شــود ضمــن بررســی 
ــد و مــدارک  ــز درخواســت  کنن ــاال را نی ــن مجموعــه، همــکاری ســازمان های یادشــده ب ای
 عملیاتــی آن ســازمان ها را دریافــت و در جریــان حــوادث جنــگ تحمیلــی منظــور کننــد.

5. روش گردآوری مدارک مورد نیاز
ــای  ــی قرارگاه ه ــای عملیات ــتورات و طرح ه ــی و دس ــای عملیات ــن پرونده ه ــف( عی         ال
ــناد و  ــن اس ــای ای ــام برگ ه ــد و تم ــت ش ــت و دریاف ــات درخواس ــرکت کننده در عملی ش

مــدارک مــورد بررســی قــرار گرفــت.
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ــه  ــای ســتادی و دســتورات جــزء ب ــی و برآورده ــا و دســتورات عملیات ــه طرح ه ب( از کلی
ــاب مربوطــه آورده شــد. ــاً در کت جــزء نســخه برداری شــد و عین

        ج( پرونده هــای ســتادی معاونــت عملیــات و اطالعــات نیــروی زمینــی، قــرارگاه مقــدم نیــروی 
ــه  ــاده ک ــرد و 84 پی ــای 55 هواب ــوب و لشــکرهای 16 و 21 و 77 و 92 و تیپ ه ــی در جن زمین
در اختیــار گــروه بررســی قــرار گرفــت، همگــی مطالعــه شــد و پیام هــا و دســتوراتی کــه بیــن 
قرارگاه هــای شــرکت کننده در عملیــات )تــا رده تیــپ داخــل( مبادلــه شــده بــود و تأثیــر قابــل 
مالحظــه ای در هدایــت نبردهــا داشــت، عینــاً نســخه برداری شــد و در کتاب هــا آورده شــد. ذکــر 
ایــن نکتــه الزم اســت کــه فقــط پیام هایــی نســخه برداری شــد کــه از نظــر افســر بررســی کننده 
حائــز اهمیــت تشــخیص داده شــد و ممکــن اســت پیام هایــی وجــود داشــته باشــند کــه از نظــر 

افســران دیگــر مهــم بوده انــد، ولــی در کتــاب منظــور نشــده اند.
ــه داران،  ــران، درج ــه افس ــی، از کلی ــروی زمین ــتاد نی ــق س ــه ای از طری ــی امری         د( ط
ســربازان و غیرنظامیــان شــرکت کننده در جنــگ تحمیلــی درخواســت شــد خاطــرات خــود 
را بنویســند و بــرای گــروه بررســی ارســال کننــد تــا بــه نــام خــود آنــان ثبــت شــود، ولــی 

ــه ایــن خواســته گــروه بررســی داده نشــد. پاســخ مثبتــی ب
6. نکته قابل توجه خوانندگان

ــه اســتنباط  ــوط ب ــب مرب ــرار گیــرد، مطال         نکتــه مهمــی کــه الزم اســت مــورد توجــه ق
ــا  ــوادث ب ــان ح ــی کننده از جری ــر بررس ــخصی افس ــرات ش ــاهدات و خاط ــات و مش و نظری
توجــه بــه مــدارک گــردآوری شــده و ارتبــاط دادن حــوادث بــا یکدیگــر اســت. از ایــن رو، بــه 
صــورت یــک نتیجــه قطعــی و کامــل نبایــد تلقــی شــود. بلکــه ممکــن اســت بررســی کنندگان 
بعــدی مــدارک دیگــری از هــر عملیــات بــه دســت آورنــد یــا شــخصاً در عملیاتــی حضــور 
ــوادث،  ــا ح ــاط ب ــه در ارتب ــد ک ــا بوده ان ــوادث نبرده ــان ح ــی جری ــاهد عین ــته اند و ش داش
ــلماً  ــد. مس ــه کنن ــری ارائ ــات کامل ت ــد و نظری ــات بکنن ــر عملی ــری از ه ــری دیگ نتیجه گی
مــدارک گــردآوری شــده در ایــن کتــاب، ثبــت و ضبــط همــه جریانــات نیســت و چــه  بســا 
اســناد و مــدارک عملیاتــی در پرونده هــای عملیاتــی تیپ هــا، گردان هــا، گروهان هــا و 
ســایر ســازمان ها وجــود داشــته باشــند کــه می توانــد جریــان وقایــع را روشــن تر ارائــه کنــد. 
این گونــه مــدارک در هنــگام تدویــن ایــن کتــاب در اختیــار افســر بررســی کننده نبــود. امیــد 
اســت در آینــده بررســی کنندگان و محققــان دیگــر تاریــخ جنــگ تحمیلــی بــرای تکمیــل این 
مــدرک گــردآوری شــده اقدام کننــد، تــا تاریــخ نظامــی و در صــورت امــکان، تاریــخ سیاســی 
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ــده  ــرای نســل های آین ــا ب ــخ میهــن اســالمی م ــه قســمتی از تاری ــی ک ــن جنــگ تحمیل ای
ملــت ایــران عزیــز خواهــد بــود، هــر چــه کامل تــر تهیــه و تدویــن شــود.

غـرض نقشی است کز ما باز مانـد                    که هستـی را نـمی بینـم بـقایـی
 

                                                                                             افسرتهیه کننده
سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی

                                                                                             فروردین سال 1362 
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 عملیات آفندی لشکر 21 پیاده در پای پل کرخه در 23 مهر ماه 1359
قسمت یکم عملیات

1- مشخصات کلی عملیات
    الف- عنوان

)1(قرارگاه مقدم نزاجا: دستور جزء به جزء شماره 1 مهر 59  
)2(لشکر 21پیاده حمزه: دستور عملیاتی شماره 1 لشکر21 حمزه  

    ب- منطقــه عمومــی: غــرب رودخانــه کرخــه در منطقــه پــای پــل و محــور عیــن خــوش 
ــره زد در 15  ــه علی گ ــوب و تپ ــری جن ــدود 30 کیلومت ــات در ح ــای ابوصلیبی خ ــا تپه ه ت

کیلومتــری غــرب پــل کرخــه
    پ- تاریخ اجرا. 1359/7/23

    ت- نوع عملیات: آفندی
    ث- قرارگاه کنترل کننده:

     قرارگاه مقدم نیروی زمینی در جنوب
    ج- یگان های شرکت کننده :

      )1( لشکر 21 پیاده شامل:
        - تیپ 1 پیاده - تیپ 2 پیاده - گردان های تانک چیفتن لشکر 21 پیاده

        - گروه رزمی 291 تانک لشکر 77 پیاده
      )2( تیپ 2 لشکر 92 زرهی:

         - گردان 283 سوار زرهی )-(
         - گردان 105 مکانیزه

         - گروه رزمی 37 شیراز
      )3( گروه 55 توپخانه

      )4( یگان هوانیروز
      )5( نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران



قسمت یکم : کلیات  19

    چ- یگانهای عمده متجاوز:
      )1( لشکر 1 پیاده مکانیزه

      )2( لشکر 10 زرهی
      )3( تیپ 60 پیاده

 
2- مأموریت

   الف- قرارگاه مقدم نیروی زمینی:
        یگانهــای نیــروی زمینــی مســتقر در منطقــه پــل کرخــه آفنــد میکنــد و تپه هــای علی گره زد 

و ابوصلیبی خــات را تصــرف می نمایــد.
   ب- لشــکر 21 پیــاده در ســاعت س روز )ر( از خــط پدافنــدی تیــپ 2 لشــکر 92 زرهــی عبور 
مــی کنــد و بــه ســمت غــرب و جنــوب تــک مــی نمایــد و ارتفاعــات علی گــره زد و ایســتگاه رادار 
را تصــرف و تامیــن نمــوده و آمــاده می شــوند بنــا بــه دســتور تــک را بــه مظــور تصــرف و تامیــن 

ارتفاعــات تپــه دوســلک و عین خــوش ادامــه میدهد.
   پ- تیپ 2 لشکر 92 زرهی:

        تیــپ 2 لشــکر 92 زرهــی عبــور عناصــر لشــکر 21 پیــاده را از منطقــه ســرپل هماهنــگ و 
ــتیبانی مینماید. پش

   ت- لشکر 16 زرهی:
        بــا یگانهــای ســازمان یافتــه مواضــع پدافنــدی در شــرق رودخانــه در منطقــه پــای پــل را 
اشــغال میکنــد و خــط دوم پدافنــدی را برقــرار می ســازد آمــاده می شــود بنــا بــه دســتور لشــکر 

21 را دنبــال نمایــد.

3- شرح کلی منطقه عملیات
       الــف- جــو: در مهرمــاه معمــوالً هــوای خوزســتان گــرم و خشــک و صــاف اســت در روز 
حملــه لشــکر 21 کــه در 23 مهرمــاه انجــام گرفــت هــوا صــاف و دیــد بســیار خــوب بــود گرمــا 
ــرد. ــاد نمی ک ــات ایج ــرای عملی ــی ب ــوی محدودیت ــت ج ــود و وضعی ــاد نب ــدان زی ــم چن  ه

      ب- زمین:
            )1( عوارض طبیعی

     )الــف( برجســتیگها: بــه طــور کلــی منطقــه ایــن عملیــات یــک منطقــه تپــه 
ــد  ــور میکن ــه عب ــز منطق ــران از مرک ــک دهل ــاده اندیمش ــه ج ــت ک ــور اس ماه
ــره زد  ــای علی گ ــا تپه ه ــل ت ــی پ ــای غرب ــی تپه ه ــه جنوب ــاده از دامن ــن ج طرفی
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در منطقــه ای بــه طــول 8 کیلومتــر و بــه عــرض حــدود 6 کیلومتــر زمیــن بــاز بــا 
شــیب مالیــم قســمت شــمال و جنــوب اســت بقیــه منطقــه تپــه ماهــور اســت 
کــه ادامــه آن تــا ارتفاعــات تینــه در عیــن خــوش و دوســلک امتــداد دارد و دشــت 
عبــاس کــه بزرگتریــن دشــت ان منطقــه اســت بعــد از ارتفاعــات علی گــره زد قــرار 
دارد تپه هــای اســکندر و خنــدان و ســپتون در شــمال جــاده دهلــران در بعضــی 
 قســمت ها شــیب تنــد دارد و بــرای خودروهــا و زرهــی مانعــی محســوب نمی گردد.

      )ب( رودخانــه هــا و آبروهــا: رودخانــه کرخــه در منطقــه غیرقابــل عبور اســت و 
حــرکات بــه طرفیــن آن مســتلزم احــداث پــل می باشــد که یــک پل ثابــت 40 تنی 
در محــل موســوم بــه پــای احــداث شــده و تنهــا محــل عبــور از رودخانــه می باشــد 
ولــی بــرای عملیــات یک پل شــناور 60تنی احداث شــده بــود. غیــر از رودخانه یک 
 مســیل بنــام رفیــه یــا رفائیــه در محــور رادار وجــود دارد که معمــوالً بی آب اســت.

      )پ( باطالقها و آبگرفتگی: این منطقه فاقد باطالق می باشد.
     )ت( جنــس زمیــن: بطــور کلــی جنــس زمین بجز در مزارع کشــاورزی ســخت و 
محکــم اســت و مانــع حرکــت خودروهــا نمی باشــد ولــی در طرفیــن جــاده تــا ســه 
راهــی رادار زمین هــای کشــاورزی وجــود دارد کــه در مواقــع بارندگــی یــا آبیــاری 
 غیرقابــل عبــور می شــود کــه در موقــع اجــرای عملیــات لشــکر 21 خشــک بــود.
ــدارد. ــل مالحظــه در منطقــه وجــود ن ــی طبیعــی قاب       )ث( روئیدنیهــا: روئیدن

   )2( عوارض مصنوعی زمین:
ــهر و  ــه ش ــات هیچگون ــن عملی ــه ای ــن: در منطق ــهرها و کوت کاپ ــف( ش      )ال
ــه کرخــه  ــار رودخان ــادی کوچــک در کن ــدارد و چنــد آب ــادی بزرگــی وجــود ن آب
وجــود دارنــد بــه نــام ســرخه نــادری، ســرخه فیلیــه و ســرخه صالــح کــه چنــدان 
حائــز اهمیــت نمی باشــد. ایســتگاه رادار پایــگاه هوایــی دزفــول مهم تریــن 
ــات  ــول عملی ــه در ط ــه البت ــود ک ــه ب ــن منطق ــده در ای ــاخته ش تاسیســتات س
ــد. ــدم گردی ــی منه ــه کل ــمن ب ــودی و دش ــای خ ــاران نیروه ــه ب ــر گلول  در اث

      )ب( کانالهــای آبیــاری: در غــرب کوت کاپــن ســرخته فیلیــه و ســرخه صالــح 
کانــال آبیــاری احــداث شــده بــود کــه در اشــغال دشــمن بــود و دشــمن از ایــن 

کانالهــا بــه عنــوان مواضــع ســد کننــده اســتفاده می کــرد.
      )پ( زمین هــای کشــاورزی: قســمتی از دامنــه جنوبــی تپه هــای غربــی پــل و 
اطــراف کوت کاپــن کنــار رودخانــه کرخــه زمین کشــاوری بود کــه در زمــان اجرای 
 حملــه لشــکر 21 پیــاده کشــت نشــده بــود بقیــه منطقــه اصــوالً کشــتزار نبــود.
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ــت  ــود داش ــات وج ــه عملی ــن منطق ــی در ای ــاده اصل ــا: دو ج       )ت( جاده ه
کــه عبــارت بودنــد از جــاده اصلــی شــرقی غربــی اندیمشــک و دهلــران مهــران 
ــمالی  ــیر ش ــن در مس ــه کوت کاپ ــی تپ ــه راه ــه در س ــی رادار ک ــاده فرع و ج
ــای  ــردد. جاده ه ــی می گ ــات منته ــه ابوصلیبی خ ــه ایســتگاه رادار و تپ ــی ب جنوب
ــه  ــی منطق ــور کل ــت و بط ــود داش ــه وج ــز در منطق ــتفاده نی ــل اس ــی قاب فرع
ــت. ــه ای نداش ــل مالحظ ــت قاب ــا محدودی ــرک خودروه ــاظ تح ــات از لح  عملی

ــاز  ــد از آغ ــات 23 روز بع ــن عملی ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــا: ب       )ث( خاکریزه
ــوز  ــد هن ــام می ش ــتان انج ــه، خوزس ــه منطق ــراق ب ــش ع ــی ارت ــاوز عموم تج
احــداث خاکریــز بــه وســیله نیروهــای خــودی و دشــمن عمومیــت پیــدا نکــرده 
ــق  ــمن موف ــود، دش ــای موج ــط در خاکریزه ــات، فق ــه عملی ــذا در منطق ــود، ل ب
 شــد بزرگتریــن تلفــات را بــه نیروهــای زرهــی لشــکر 21 پیــاده وارد آورد.

   پ- جنبه های نظامی زمین:
      )1( عوارض حساس: به ترتیب از شرق رودخانه تا غرب و جنوب غرب ارتفاعات 
 زیــر وجــود دارد کــه تصــرف هر یک از آنهــا در تأمیــن منطقه اهمیت شــایانی دارد.

ــکندرخندان و  ــای اس ــزی - تپه ه ــل فل ــه پ ــرق رودخان ــه در ش ــای کمان تپه ه
ــه  ــن در س ــه کوت کاپ ــه تپ ــرب رودخان ــپتون در غ ــای س ــمه و تپه ه ــه چش تپ
ــای  ــه و تپه ه ــرب منطق ــاوریه در غ ــره زد و ش ــای علی گ ــره تپه ه ــی و باالخ راه
ــوارض طبیعــی هســتند. ــن ع ــه مهم تری ــوب منطق  رادار و ابوصلیبی خــات در جن

     )2(  معابــر وصولــی: بــرای هــر یــک از هدفهــای تعییــن شــده، جهــت لشــکر 
21 پیــاده کــه تپه هــای علی گــره زد در غــرب و تپه هــای ابوصلیبی خــات در 
جنــوب بــود یــک محــور اصلــی کــه همــان جاده هــای آســفالته اصلــی بــود وجــود 
داشــت ولــی بــرای وصــول بــه هــر یــک از هدفهــای یادشــده، مســیرهای فرعــی 
نیــز قابــل اســتفاده بــود بــه ایــن ترتیــب کــه بــرای وصــول بــه تپــه علی گــره زد در 
غــرب ســه مســیر می توانســت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد یــک مســیر از دامنــه 
کــم شــیب تپه هــای شــمال جــاده دهلــران یــک مســیر خــود جــاده و زمین هــای 
ــن و زمین هــای تپــه ماهــور  همــوار از اطــراف آن و یــک مســیر از تپــه کوت کاپ
جنــوب جــاده دهلــران بــه تپه هــای جنوبــی علی گــره زد منتهــی می شــد و بــرای 
وصــول بــه تپــه ابوصلیبی خــات نیــز ســه معبــر وجــود داشــت کــه عبــارت بودنــد 
از: زمین هــای تپــه ماهــور کنــار رودخانــه کرخــه )غــرب کرخه( محــور اصلــی رادار 

ــی جــاده رادار. و تپه هــای غرب
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     )3(  اختفــاء و پوشــش: مرکــز منطقــه عملیــات کــه زمین هــای مســطح طرفین 
جــاده دهلــران بــود، فاقــد هــر گونــه پوشــش و اختفــاء بــود، ولــی زمین هــای تپــه 
ــاء و پوشــش ایجــاد می کــرد.  ــا حــدودی اختف ماهــور شــمال و جنــوب جــاده ت
ــاء و  ــد اختف ــات فاق ــه عملی ــن منطق ــه زمی ــت ک ــوان گف ــه می ت ــور خالص بط

پوشــش قابــل مالحظــه بــود.
     )4(  میــدان دیــد و تیــر: بــه علــت بــاز بــودن نســبی منطقــه میــدان دیــد و 
تیــر خوبــی بــه دشــت مرکــزی داشــتند و در دســت داشــتن هــر تپــه و یــا خاکریز 

ــد. ــل می ش ــای مقاب ــرل زمین ه ــبب کنت س
    )5(  موانــع: تنهــا مانــع قابــل مالحظــه ارتفاعــات بلنــد شــمال جــاده دهلــران 
ــاد  ــت ایج ــدار محدودی ــنی دار و چرخ ــای ش ــت خودروه ــرای حرک ــه ب ــود ک ب
ــس  ــود و پ ــه نب ــی در منطق ــع مهم ــه مان ــه کرخ ــر از رودخان ــذا غی ــرد، ل می ک
ــی  ــه راه ــمت س ــرل قس ــن کنت ــت گرفت ــه دس ــه و ب ــه کرخ ــور از رودخان از عب
ــت. ــود نداش ــاده وج ــکر 21 پی ــر لش ــر راه عناص ــی در س ــه مانع  رادار هیچگون

   ت- اثرات مشخصات منطقه در عملیات دشمن.
     )1(  اثــر بــر تــک دشــمن - چنانچه دشــمن به پیشــروی خود به ســمت شــمال 
شــرق ادامــه میــداد و تپه هــای غربی رودخانــه کرخه در پــای پل را تصــرف می کرد 
ــه شــمال شــرقی  ــرل منطق ــواز اندیمشــک و کنت ــرل جــاده اه می توانســت کنت
رودخانــه را بــه دســت بگیــرد و در صورتی کــه پــل ثابــت را تصرف می کرد و ســرپل 
در شــرق پــل را تامیــن می نمــود می توانســت تهدیــد جــدی بــرای تصــرف گلــوگاه 
 شــمال اندیمشــک و قطــع ارتبــاط بیــن خوزســتان و مرکــز ایــران را ایجــاد کنــد.

ــع  ــظ مواض ــه حف ــق ب ــمن موف ــه دش ــمن: چنانچ ــد دش ــر پدافن ــر ب      )2(  اث
ــد  ــی رادار می ش ــه راه ــکندرخندان س ــای اس ــوب تپه ه ــود در جن ــود خ موج
 می توانســت از توســعه ســرپل نیروهــای مــا جلوگیــری کنــد )همینطــور هم شــد(.

      )3(  اثــر بــر عقب نشــینی دشــمن: چنانچــه دشــمن مواضــع مقــدم خــود را 
کــه درخــط تمــاس ســر پــل  نیروهــای مــا قــرار داشــت از دســت مــی داد مجبــور 
ــا  ــوب ت ــره زد و در جن ــاوریه و علی گ ــات ش ــا ارتفاع ــرب ت ــمت غ ــد در س می ش

ارتفاعــات ابوصلیبی خــات عقــب نشــینی کنــد.
      )4(  اثــر بــر کاربــرد نیــروی هوائی دشــمن: به علت باز بــودن منطقه محدودیتی 
 بــرای کاربــرد هوائــی دشــمن وجــود نداشــت و در صورتی که دشــمن برتــری هوائی 
ــه نیروهــای مــا وارد ســازد. ــات ســنگین ب ــه دســت مــی آورد می توانســت ضرب  ب
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   ت- اثرات مشخصات منطقه در عملیات خودی:
     )1( اثــر بــر تــک خــودی - بــا توجــه بــه اینکــه نیروهــای مــا ســرپل در غــرب 
ــی و جنــوب  ــه غرب ــه را در اختیــار داشــتند و عمــالً تمــام ارتفاعــات کران رودخان
غربــی رودخانــه کرخــه در اختیــار نیروهــای ما بود، توســعه ســرپل ســبب تســهیل 
پیشــروی نیروهــای مــا بــه ســمت غــرب و جنــوب غــرب در ایــن منطقــه می شــد 
و در صــورت تصــرف تپه هــای علی گــره زد در غــرب و ابوصلیبی خــات در جنــوب 
منطقــه نیروهــای مــا می توانســتند در فرصــت مناســب تــک خــود را بــه ســمت 
معابــر اصلــی عیــن خــوش و دوســلک ادامه دهنــد و نیروهــای دشــمن را حداقل به 
 ارتفاعــات مــرزی حمریــن عقــب براننــد و خطــر جــدی را از خوزســتان دور نمایند.

ــای  ــرل تپه ه ــرپل، کنت ــظ س ــورت حف ــودی: در  ص ــد خ ــر پدافن ــر ب      )2( اث
غربــی و جنوبــی کرانــه رودخانــه کرخــه در دســت نیروهــای مــا باقــی مــی مانــد 
ــود  ــرای نیروهــای دشــمن ایجــاد می کــرد و حداقــل امتیــاز ایــن ب و تهدیــدی ب
کــه دشــمن مجبــور می شــد یــک نیــروی قابــل مالحظــه بــرای مقابلــه بــا تهدیــد 
احتمالــی نیروهــای مــا در ایــن منطقــه درگیــر ســازد و همین گونــه هــم شــد و 
پــس از شکســت حملــه لشــکر 21 پیــاده، دشــمن مجبــور شــد یــک لشــکر زرهی 
و یــک لشــکر مکانیــزه خــود را تــا خاتمــه عملیــات فتح المبیــن کــه منجــر بــه 

انهــدام کامــل ایــن لشــکرها شــد در ایــن منطقــه نگهــدارد.
      )3( اثــر بــر عقــب نشــینی واحدهــای خــودی: در صورتــی کــه نیروهــای مــا از 
ــای  ــور می شــدند در تپه ه ــد مجب ــه عقب نشــینی می کردن ســرپل شــرق رودخان
شــرقی و شــمال شــرقی پــل کــه میــدان دیــد و تیــر چندانــی بــه ســمت غــرب 
نــدارد دفــاع کنــد و دشــمن می توانســت بــا نیــروی کــم در کرانــه غربــی رودخانــه 
دفــاع کنــد و بقیــه 2 لشــکر مســتقر در ایــن منطقــه را در جبهــه هــای دیگــر وارد 

عمــل ســازد و در حقیقــت بهتریــن صرفــه جوئــی بــرای دشــمن ایجــاد گــردد.
     )4( اثــر در کاربــرد نیــروی هوائی خــودی: زمین منطقه عملیات در کاربرد نیروی 
هوائــی اثــرات مخصــوص نداشــت و همانگونــه کــه در قســمت مربــوط بــه دشــمن 
 گفتــه شــد اثــرات تکهــای هوائــی بســتگی به بــه دســت آوردن برتــری هوائــی بود.

4- سازمان و گسترش نیروهای متجاوز در منطقه عملیات
ــه دســت آمــده از مــدارک موجــود، نیروهــای متجــاوز  ــر مبنــای اطالعــات کلــی ب                 ب
عــراق در شــروع عملیــات بــا لشــکرهای 1 پیــاده مکانیــزه و 10 زرهــی و یــک تیــپ 60 پیــاده 
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در منطقــه عملیــات دزفــول شــوش حملــه خــود را آغــاز نمــود ولــی دربــاره جزئیــات ســازمان 
و گســترش عناصــر یگانهــای یــاد شــده متجــاوز در هنــگام درگیــری لشــکر 21 مدرکــی در 
دســترس نبــوده و لــذا بــرای بررســی اســتعداد ایــن یگانهــا از کتــاب ترتیــب نیــروی کشــور 
ــن یگانهــا در منطقــه  ــا قســمت عمــده ای عــراق اســتفاده شــده اســت کــه احتمــاالً کلیــه ی
ــه دســت آوردن اطالعــات  ــه محــض ب ــه کرخــه گســترش داشــتند. ب عملیــات غــرب رودخان

دقیــق، تغییــرات الزم داده شــد.
     الف- سازمان رزمی لشکر پیاده مکانیزه:

)1( تیپ 1 مکانیزه:
     گردان 1 تانک

     گردان 1 مکانیزه
     گردان 2 مکانیزه
     گردان 3 مکانیزه
)2( تیپ 27 مکانیزه:

     گردان 8 تانک
     گردان 1 مکانیزه
     گردان 2 مکانیزه
     گردان 3 مکانیزه
)3( تیپ 34 زرهی:

     گردان 8 مکانیزه
     گردان تانک آندلس
     گردان تانک قرطبه
     گردان تانک اشبیله

)4( تیپ 51 زرهی:
     گردان 29 تانک

     گردان تانک ابوعمیده
     گردان 3 مکانیزه

     گردان 15 مکانیزه
)5( گردان شناسائی قدس

)6( توپخانه لشکری لشکر 1 مکانیزه:
     گردان 1 توپخانه 122 م م
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     گردان 26 توپخانه 130 م م
     گردان 8 توپخانه 122 م م

     گردان 28 توپخانه 152 م م
     گردان 23 ضدهوائی

     گردان 143 ضدهوائی
     گردان 4 ضد تانک
     گروهان شیمیائی

     آتشبار 1 سبک خمپاره
     آتشبار 2 سبک خمپاره

     آتشبار 11 سبک خمپاره
)7( گردان 20 دفاع الواجبات

)8( گردان 1 مهندس
)9( گردان 1 مخابرات

)10( سررشته داری لشکر
)11( بهداری لشکر

)12( گردان 8 دفاع الواجبات
)13( یــگان کمانــدو و قادســیه لشــکر 1 کــه شــامل 5 یــگان تقریبــاً بــا اســتعداد گروهان 

ــت. بوده اس
     ب- لشکر 10 زرهی:

     )1( تیپ 42 زرهی:
          گردان تانک یافا

          گردان تانک صدام
          گردان تانک البعث

          گردان 9 مکانیزه
     )2( تیپ 17 زرهی:

          گردان تانک 30 تموز
          گردان تانک 17

          گردان تانک حماد شهاب
          گردان 6 مکانیزه
     )3( تیپ 24 مکانیزه:
          گردان 1 مکانیزه
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          گردان 2 مکانیزه
          گردان 3 مکانیزه

          گردان تانک حزیران
     )4( قرارگاه کماندو لشکر

     )5( گروهان شیمیائی
     )6( گروهان شناسائی النصر

     )7( گردان دفاع الواجبات
     )8( توپخانه لشکری لشکر 10:

          گردان 19 توپخانه خود کششی
          گردان 49 توپخانه 122 م م 
          گردان 51 توپخانه 130 م م 

          گردان 53 ضدهوائی خود کششی
          گردان 39 ضدتانک

          آتشبار 3 مستقل ضدهوائی
          آتشبار 20 سبک )خمپاره(

          گردان 39 توپخانه 130 م م
          گردان 189 موشکی

          آتشبار موشکی مستقل 129
          آتشبار 64 ضد هوائی متوسطه مستقل

     )9( گردان 10 مهندس
     )10( گردان 10 مخابرات

     )11( سررشته دارای لشکر
     )12( بهداری لشکر

     پ- تیپ 60 پیاده:
          گردان 1 پیاده
          گردان 2 پیاده
          گردان 3 پیاده

5- سازمان و گسترش نیروی خودی قبل از اجرای حمله
     الف- سازمان رزمی لشکر 21:

          تیپ 1 پیاده:
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          گردان 242 تانک
          گردان 131 پیاده

گردان 169 پیاده  
          گردان 350 توپخانه 155 م م خ ک )ک م(

          تیپ 3 پیاده:
          گردان 144 پیاده
          گردان 171 پیاده
          گردان 174 پیاده

          گردان 327 توپخانه 105 م م کششی)ک م(
          گروه رزمی 291 تانک:

          گردان 291 تانک )-( لشکر 77
          یک گروهان پیاده

          گردان 323 توپخانه 155 م م خ ک)ک م(
          توپخانه لشکری:

          ارکان و آتشبار ارکان
          گردان 397 توپخانه 203 م م

          گردان 347 توپخانه 130 م م 
          گردان 353 توپخانه 23 م م

          گردان 313 توپخانه 155 م م  کششی
          عده های لشکری:

          قرارگاه لشکر
          گردان 138 پیاده مستقر در شوش
          گردان 141 پیاده مستقر در شوش

          گردان 247 سوار زرهی )-(
          گردان 455 مهندس
          گردان 465 مخابرات
          فرماندهی پشتیبانی:

          گردان نگهداری
          گردان آماد و ترابری

          گردان بهداری
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     ب- تیپ 2 زرهی لشکر 92 زرهی
          قرارگاه تیپ 2 زرهی

          گردان 207 تانک
          گردان 256 تانک

          گردان 283 سوار زرهی )-(
          گردان 105 مکانیزه

          گروه رزمی 37 زرهی
     پ- لشکر 16 زرهی

                عناصــری از یگانهــای لشــکر 16 زرهــی وارد منطقــه شــده بودنــد کــه هنــوز ســازمان 
متشــکل پیــدا نکــرده بودنــد. چــون از هــر یــگان قســمتی وارد شــده و باقیمانــده یگانهــا یــا در 
حــال تغییــر مــکان بودنــد یــا هنــوز در پادگانهــای مربوطــه باقــی مانــده بودند، ســازمان لشــکر 

هنــوز مشــخص نشــده بــود.
     پ- گسترش

                )1( قبــل از اجــرای حملــه در 23 مهرمــاه 59، تیــپ2 لشــکر 92 زرهــی کــه بخشــی  از 
تــوان زرهــی خــود را در نبــرد 23 روز گذشــته از دســت داده بــود در غــرب رودخانــه کرخــه در 

منطقــه ســرپل مســتقر بــود و پدافنــد می کــرد.
                )2( گردانهــای 138 و 141 پیــاده لشــکر 21 پیــاده کــه بخــش عمــده ای از تــوان رزمــی 
ــول  ــی دزف ــرارگاه عملیات ــر ق ــر ام ــد. زی ــرد 23 روز گذشــته از دســت داده بودن خــود را در نب
ــد  ــه کرخــه پدافن ــه شــوش در شــرق رودخان )تشــکیل شــده از لشــکر 92 زرهــی( در منطق

می کــرد.
                )3( عناصــر لشــکر 21 پیــاده کــه در حــال تغییــر مــکان از تهــران بــه دزفــول بودنــد 
بــه ترتیــب ورود بــه خوزســتان در منطقــه تجمــع شــرق دزفــول در دامنــه ارتفاعــات مســتقر 

ــد. ــرای شــرکت در عملیــات مــی گردیدن می شــدند و آمــاده ب
                )4( یــک قــرارگاه عملیاتــی موقــت از لشــکر 92 زرهــی در پــادگان دزفــول مســتقر بــود 

کــه عملیــات یگانهــای منطقــه دزفــول و شــوش را هماهنــگ می کــرد.
                )5( قــرارگاه مقــدم نیــروی زمینــی در جنــوب از 15 مهــر در دزفــول مســتقر 
 شــده بــود و هدایــت عملیــات منطقــه عملیاتــی دزفــول و شــوش را بــه عهــده گرفتــه بــود.

                )6( عناصــر لشــکر 16 زرهــی در منطقــه تجمــع شــمال شــرقی اندیمشــک در دامنــه 
ارتفاعــات مســتقر گردیــد.
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برآوردهای ستادی

** باتوجــه بــه شــرایط خــاص وعــدم فرصــت کافــی ، کلیــه برآوردهــای ســتادی در رده 
ــه  ــده ک ــه  گردی ــه وارائ ــه صــورت شــفاهی تهی ــا ب ــه و ی ــا انجــام نگرفت لشــکر21حمزه ی

دردســترس نمــی باشــد.





قسمت سوم

طرحها و دستورات عملیاتی
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بسمه تعالی
)بدون تغییر در دستورات شفاهی(

                      نسخه..... از....
قرارگاه تاکتیکی نزاجا درخوزستان دزفول      

20 مهرماه 1359      
       د خ ـ 17

دستور جزء به جزء شماره 1
مدرک : نقشه 250000: 1 دزفول ـ عین خوش

1 ـ وضعیت : پیوست الف  )کالک عملیاتی مراجعه شود(
ــف ـ  دشــمن: عناصــر دشــمن درمنطقــه دزفــول متوقــف شــده ودرخــط ســرپل تیــپ2 لشــکر92       ال

ــا یگانهــای خــودی درتمــاس اســت. زرهــی ب
     ب ـ نیروهــای خــودی: عناصــر تیــپ2 لشــکر 92زرهــی درخــط ســرپل موفــق شــده اســت پیشــروی 
ــران مســتقر در منطقــه  دشــمن را متوقــف ســازد. یگانهــای نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســالمی ای
ــک  ــه  )کال ــد ونیروهــای دشــمن را درمنطق ــور مــی کنن ــول درســاعت)س( روز)ر( از خــط ســرپل عب دزف

عملیــات( نابــود مــی ســازند.

2 ـ وظائف
  الف ـ لشکر 21 پیاده:

)1(  بــا عناصــر موجــود آن لشــکر درمنطقــه دزفــول از خــط ســرپل تیــپ 2 لشــکر 92 زرهــی عبــور 
کنیــدو هدفهــای الــف و ب را تصــرف نمائیــد.

ــه ســمت غــرب ادامــه دهیــد. ترتیــب تقــدم  )2( درصــورت عــدم مقاومــت جــدی دشــمن، تــک را ب
ابتــدا هــدف)پ( بعــد هــدف )ت( را تامین وتصــرف نمائید.   

)3( ترجیحــاً یگانهــای پیــاده رادرســمت راســت پیشــروی وارتفاعــات شــمال محــور دهلــران و یگانهــای 
زرهــی را در ســمت چــپ درمحوردوســلک بــکار ببریــد.

)4( گردانهای 138 و 141 پیاده سازمانی را از0700روز59/7/21 زیر امر بگیرید.
  ب ـ لشکر 16زرهی:

)1( کلیه عناصر آن لشکر را که به منطقه دزفول وارد شده اند، سازمان رزم بدهید.
)2( آمــاده باشــید بــه عنــوان احتیــاط  نیــرو درمنطقــه دزفــول بنــا بــه دســتور عناصرلشــکر21پیاده را 

دنبــال کنیــد.
ــی  ــک گــروه  رزمــی گردان ــه ی ــاده از رودخان ــور یگانهــای لشــکر 21 پی ــاده باشــید پــس از عب )3( آم

ــل مستقرســازید. ــای پ ــه پ ــه کرخــه در منطق درشــرق رودخان
  پ ـ فرماندهی عملیات دزفول: 
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)1( عبور یگانهای لشکر21پیاده را از خط سرپل پشتیبانی کنید.
)2( آمــاده باشــید پــس ازعبــور لشــکر21پیاده درخــط ســرپل بنــا بــه دســتور زیــر امــر لشــکر21پیاده 

ودرمحــور دوســلک عناصــر لشــکر21پیاده را دنبــال نمائیــد.
لشــکر21  بــه وســیله  الــف وب  از تصــرف هدفهــای  بــه دســتورپس  بنــا  باشــید  آمــاده   )3(
قرارگیریــد. نزاجــا  دراحتیــاط  و  داده  تغییرمــکان  کرخــه  رودخانــه  شــرق  بــه   پیــاده 

  ت ـ گروه 55 توپخانه:
آتش توپخانه لشکر21 راتقویت کنید.

  ث ـ یگان هوانیروز درمنطقه دزفول:
نقــاط  تمرکــز  ازمحــل  اطالعــات  و  دهیــد  انجــام  درمنطقــه  مــداوم  هوایــی  )1(شناســائی 
 تدارکاتــی محــل اســتقرار یگانهــای مانــوری وتوپخانــه وپاســگاه فرماندهــی را گــزارش نمائیــد.

)2( بادیدبانی هوائی هدفهای موردنیاز توپخانه را مشخص نمائید )با همکاری گروه 55(
)4( بــا هلیکوپترهــای رزمــی، عملیــات لشــکر21 ترابــری هوائــی را بــرای پیــاده کــردن عناصر شــکارچی 

تانــک دیــده بانــان مقــدم توپخانــه وتخلیــه مجروحیــن درحــدود مقــررات فراهــم ســازید.
  ج ـ پشتیبانی هوائی: 

پایــگاه هوائــی مصــدق درحــدود مقــدورات، پشــتیبانی هوائــی نزدیــک را بــرای لشــکر 21پیــاده اجــرا 
مــی نمایــد.

  چ ـ دستورات هماهنگی:
)1( ساعت )س( روز)ر( بنا به دستور ودرحدود زمان خواهدبود که شفاهاً ابالغ شده است.

)2( شناسائی ها و طرح ریزی ها تارده دسته درحد اقل مدت زمان  به عمل آید.
درمنطقــه اســت موجــود  دشــمن  نیروهــای  انهــدام  عملیــات،  ایــن  از  اصلــی  منظــور   )3( 

 و کلیــه پرســنل ویگانهــا بایــد از هرگلولــه خــود بــرای ازبیــن بــردن دشــمن حداکثــر اســتفاده رابــه 
ــد واز فــرار دشــمن  جلوگیــری نماینــد. عمــل آورن

)4( هماهنگی اتش و حرکت وهمکاری تانک وپیاده درنقاط تپه ماهور تاکید می گردد.
)5(  مانــور نشــان داده شــده درکالــک بــه عنــوان راهنمائــی اســت. فرمانــده لشــکر درانتخــاب راه کار 

آزاد اســت.
ف نزاجا ـ سرتیپ ظهیر نژاددر دستورات شفاهی تغییری داده نشده است.

      
              ل 21 پیاده
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دستورعملیاتی شماره 1 لشکر 21 پیاده
مدرک:  نقشه 50000: 1 دزفول ـ عین خوش

سازمان رزمی:
تیپ 1 پیاده:

گردان242 تانک
گردان 131 پیاده

گردان 350 توپخانه 155م م خ ک )ک م(
تیپ 3 پیاده :

گردان 144 پیاده
گردان 171 پیاده
گردان 174پیاده

گردان 327 توپخانه 105 م م )ک م( 
گروه رزمی 291 تانک:
گردان 291 تانک )-(

یک گروهان پیاده
گردان 323 توپخانه 155م م خ ک )ک م( 

توپخانه لشکری:
ارکان و آتشبار توپخانه

گردان 397 توپخانه 
گردان 347 توپخانه 
گردان 353 توپخانه 

گردان 313 ـ 155 م م کششی
عده های لشکری:

قرارگاه لشکر
گردان 138 پیاده
گردان 141 پیاده

گردان 247 سوار زرهی )ـ(
گردان 455 مهندسی
گردان 465 مخابرات
فرماندهی پشتیبانی :

گردان نگهداری
گردان آماد و ترابری

گردان بهداری

دزفول 86 ـ 53
210800 مهرماه 59

دز51



1 ـ وضعیت
   الف ـ نیروهای دشمن : پیوست الف )اطالعات(

   ب ـ نیروهای خودی:
     )1(  عناصــر تیــپ 2 لشــکر92 زرهــی درخــط ســرپل موفــق شــده اســت پیشــروی دشــمن را متوقــف 
ســازد، یگانهــای نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران مســتقر در منطقــه  دزفــول ضمــن اینکــه  
تاکنــون حرکــت دشــمن را درمنطقــه شــوش متوقــف نمــوده  درســاعت )س( روز)ر( از خــط ســرپل عبــور 

مــی کننــد ونیروهــای دشــمن را  درمنطقــه نابــود مــی ســازند.
ــال و  ــد، لشــکر 21 را دنب ــول واردشــده ان ــه دزف ــه منطق ــه  ب ــه عناصــر لشــکر16 زرهــی ک       )2(  کلی

ــد. ــی نماین پشــتیبانی م
      )3(  فرماندهی عملیات دزفول عبوریگانهای لشکر 21 را از خط سرپل پشتیبانی می نمایند.

      )4(  عناصر نیروی هوائی تاکتیکی، لشکر21 را پشتیبانی می نمایند.
      )5(  گروه 55 توپخانه، توپخانه لشکر 21 راتقویت می نمایند. 

2ـ ماموریت
ــتگاه رادار را  ــره زدـ ایس ــی گ ــات عل ــوده، ارتفاع ــک نم ــاعت )س( روز)ر( ت ــت دارد درس ــکر 21 ماموری لش
تصــرف و تامیــن نمــوده و آمــاده مــی باشــد بنــا بــه دســتورتک را بــه منظــور تصــرف و تامیــن ارتفاعــات 

عیــن خــوش وتپــه دوســلک ادامــه دهــد.

3 ـ اجرا
   الف ـ تدبیر عملیات : پیوست ب  )کالک عملیات(

     )1( مانــور: لشــکر درمنطقــه بــا تیــپ 3 درشمال)راســت( وتیــپ 1درمرکــز تــالش اصلــی و گــروه رزمــی 
ــر را تصــرف و تامیــن نمــوده   ــه ترتیــب هدفهــای شــیر و پلنــگ وبب ــک درجنــوب تــک نمــوده ب 291 تان

آمــاده مــی شــود بنــا بــه دســتور تــک را بــه منظــور تصــرف هدفهــای ســگ  و گربــه ادامــه دهــد.
گردان 247سوار زرهی)ـ( جناح جنوبی لشکر را حفاظت می نماید.

ــود.  ــراء می ش ــا  )10+ س( روز)ر( اج ــه از)20ـ س(ت ــدت 30 دقیق ــه م ــه ب ــش تهی ــک آت ــش: ی     )2( آت
ــود. ــا تیــپ 1 خواهــد ب ــه و پشــتییبانی نزدیــک هوائــی ب تقــدم آتــش توپخان

 پیوست ب  )آتش پشتیبانی( 
   ب ـ تیپ 1 پیاده:

     )1( تک نموده وهدف پلنگ را تصرف و تامین نمائید.
     )2( آماده باشید بنا به دستور تک را به منظور تصرف سگ ادامه دهید.

     )3( احتیاط خود را بنا به دستور به کاربرید.
   پ ـ تیپ 3 پیاده:

    )1(تک نموده وپهلوی شمالی لشکر را پوشش کنید.
    )2(هدف شیر راتصرف وتامین نمائید.



قســمت ســوم : طرحهــا و دســتورات عملیاتــی  3636  لشکر 21 در آفند و پدافند 1359

    )3( آماده باشید یک گردان را به صورت متحرک هوائی به حوالی هدف شیر اعزام نمائید.
 

 ت ـ گروه رزمی 291 تانک:
    )1(تک نموده و هدف ببر را تصرف وتامین نمائید.

ــد. ــه دهی ــه ادام ــدف گرب ــن ه ــرف وتامی ــور تص ــه منظ ــک را ب ــتور ت ــه دس ــا ب ــید بن ــاده باش       )2(آم
    )3(آماده باشید گردانهای 138 و 142 پیاده را درسه راهی رادار یا دردوسلک زیرامر بگیرید.

   ث ـ گردان 247 سوار زرهی)ـ(
پهلوی جنوبی لشکر را حفاظت کنید.

   ج ـ توپخانه :
    )1(توپخانه صحرائی:

     )الف( گردان 327 توپخانه 105 م ک م تیپ 3 
      )ب( گردان 313 توپخانه 155م م ـ ع ک  تقویت گردان 350ت

      )پ( گردان 350 توپخانه155 م م خ ک - ک م تیپ 1
      )ت( گردان 347توپخانه 130 م م - عمل کلی.

   )ث( گردان 397 توپخانه203م م - ع ک ت  گردان 327 توپخانه.
     )ج( گردان 323 توپخانه 155م م خ ک - ک م گروه رزمی 291 تانک.

     )چ( گروه 55 توپخانه - عمل کلی.
ــد. ــت نمائی ــکر را حفاظ ــرارگاه لش ــه وق ــای توپخان ــدم گردانه ــب تق ــه ترتی ــی: ب ــد هوائ ــه پدافن    )2( توپخان

  )3( پیوست پ )آتش پشتیبانی(

   چ ـ گردان 138 و 141 پیاده
     )1( درمنطقه فعلی به پدافند خود ادامه دهید.

     )2( آماده باشید بنا به دستور درسه راهی رادار یا دردوسلک زیرامر گروه رزمی 291 قراربگیرید.
  ح ـ احتیاط:

    )1( تیپ 2 احتیاط لشکر خواهدبود
    )2( دستورات هماهنگی:

      )1( ساعت)س( روز)ر(بنا به دستور خواهدبود.
      )2( سازمان رزمی از روز)1ـ ر( قابل اجراء خواهد بود.

      )3( شناسائی ها وطرحریزی ها تا رده دسته درحداقل مدت زمان به عمل آید.
      )4( منظــور اصلــی ازایــن عملیــات، انهــدام نیروهــای دشــمن موجــود درمنطقــه اســت و کلیــه  پرســنل 
ویگانهــا بایــد از هرگلولــه خــود بــرای ازبیــن بــردن دشــمن حداکثــر اســتفاده را بــه عمــل آورنــد و از فــرار 

دشــمن جلوگیــری نماینــد.
ــردد. ــی گ ــد م ــف تاکی ــاط مختل ــاده در نق ــک وپی ــکاری تان ــت وهم ــش وحرک ــی آت       )5( هماهنگ

     )6( ازدست زدن به وسایل دشمن از هرنوع خودداری شود.



     )7( رسیدن  به نقاط حساس وتامین هدف گزارش گردد.
ــل  ــت حم ــه جه ــه کرخ ــت از رودخان ــرای مراجع ــاز را ب ــنل موردنی ــا و پرس ــان، خودروه      )8( فرمانده
ــر  ــند درغی ــته باش ــراه داش ــاز هم ــور مج ــنل کارت عب ــا و پرس ــن خودروه ــد وای ــخص نمائی ــات مش مهم

ــد شــد. ــاران خواهن ــر ب ــل تی ــای پ ــراری در پ ــوان ف ــه عن اینصــورت ب
4- پشتیبانی خدمات:  پیوست )ت( دستورات اداری متعاقباً ارسال می گردد.

5- فرماندهی و مخابرات
  الف ـ مخابرات: دستور کار ثابت مخابرات پیوست)ج( متعاقباً ارسال می گردد.

  ب ـ  فرماندهی
     )1( پاســگاه  فرماندهــی درمحــل فعلــی درمختصــات 86ـ53 خواهــد بــود. تغییرمــکان آن متعاقبــاً ابــالغ 

مــی گــردد.
     )2( گروه فرماندهی به دنبال تیپ 1خواهدبود

     )3( محل پاسگاه فرماندهی خودرا درتمام مراحل عملیات گزارش دهید.
          

ف ل 21 حمزه: سرهنگ ستاد ورشوساز
رسید اطالع دهید

معتبراست
رئیس رکن سوم لشکر: سرهنگ 2 ستاد حشمت اهلل  زمانی

پیوستها:
     الف ـ اطالعات

     ب ـ کالک عملیات
     پ ـ آتش پشتیبانی

     ت ـ دستور اداری لجستیکی
     ج ـ مخابرات
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پیوست ب دستورعملیاتی شماره 10 لشکر 21 پیاده حمزه - کالک عملیات
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پیوست ت]اداری لجستیکی[ مربوط به دستور عملیاتی شماره 1                            ل 21 پیاده                                                                 
                                                 دزفول 86- 53                                                                  

مدرک : نقشه 50000: 1 دزفول عین خوش                                 210800 مهرماه 
                                         دز 51

1 ـ وضعیت
2 ـ ماموریت

3 ـ کلیات
4 ـ وسایل و خدمات

  الف ـ آمادها 
     )1(آماد طبقه 1

       )الف( یکانهای شرکت کننده درعملیات 72 ساعت جیره عملیاتی همراه داشت باشند.
       )ب( رســد آمــاد مقــدم درتاریــخ59/7/15 برابرکالــک ضمیمــه الــف تشــکیل ویگانهــا برابــر روش جــاری 

آمــاد طبقــه را درخواســت نماینــد.
       )پ( فاســد شــدنی مصــرف روزانــه 24 ســاعت قبــل وســیله آمادهــا تخلیــه شــود. نقــاط آمــادی برابــر 
دســتورالعملهای صــادره نگهــداری مــی گــردد تــا کلیــه اقدامــات بهداشــتی بــرای جلوگیــری از فاســد شــدن 

اقــالم مزبورمراعــات گــردد.
       )ت( پشــتیبانیی لشــکر ترتیــب حمــل نــان از تهــران بــه منطقــه عملیــات را طــوری بدهــد تــا هــم 

زمــان بــا تحویــل خواروبــار دراختیــار یگانهــا  گــذارده شــود.
          )2( آماد طبقه 2

        )الف( یگانها برابر جدول ســازمانی و تجهیزات، وســایل زیســت انفرادی و ســازمانی را همراه داشــته باشند.
     )3(آماد طبقه3

       )الف( کلیه خودروها قبل ازشروع عملیات باک پر باشند.
ــد.  ــی باش ــال م ــخ 59/7/15  فع ــکر از تاری ــتیبانی لش ــه پش ــه 3 درمحوط ــاد   طبق ــه آم        )ب( نقط

ــف ــک بندال برابرکال
       )پ(یگانها جهت سوخت رسانی به موقع، ازتانکرهای سوخت همراهی استفاده نماید.

ــه  ــه ب ــش ل باتوج ــی پ ــا هماهنگ ــت ب ــل از حرک ــا قب ــری یگانه ــای 7000 لیت ــوخت تانکره        )ت(س
ــردد. ــکیل و پرگ ــا تش ــت آنه ظرفی

     )4( آماد طبقه 4
        آماد طبقه 4 برابر روش جاری صورت خواهد گرفت.

     )5(آماد طبقه 5

        )الــف( کلیــه مهمــات بارمبنــاء یگانهــا بــا رعایــت کلیــه اقدامــات تامینــی بــه وســیله دفتــر مهمــات 
لشــکر تامیــن وهمــراه بــرده شــود.

        )ب(از سوارشدن پرسنل بر روی خودروهای حامل مهمات خودداری شود



40  لشکر 21 در آفند و پدافند 1359

ــورت  ــکر ص ــات لش ــر مهم ــیله دفت ــه وس ــا ب ــده  یگانه ــرف ش ــات مص ــری مهم ــن کس         )پ( تامی
خواهدگرفت)برابــر کالــک ضمیمــه الــف(

     )6(آماد طبقه6
        پیــش بینــی الزم بــه منظــور دردســترس قرارگرفتــن نیازمندیهــای شــخصی پرســنل از طریــق ف پــش 

ل بــا هماهنگــی ســتاد بســیج دزفــول انجــام خواهدشــد.
     )7(آماد طبقه7

         )الــف( یگانهــای شــرکت کننــده درعملیــات اقــالم ســازمانی ووســایل مورد لزوم را همراه داشــته باشــند.
        )ب( یگانها پس از استقرار درمناطق موردنظر اقالم مورد نیاز را ازپش ل درخواست نمایند.

      )8(آماد طبقه 8
       )الف( دارو ووسایل کمکهای اولیه بوسیله بهداری دراختیار یگانها گذارده شود.

        )ب( گــردان بهــداری جهــت تشــکیل پســت امــدادی و ایســتگاه تخلیــه یگانهــا آمبوالنــس و 
پزشــکیاراعزام نماینــد.

     )9( آماد طبقه9

        )الــف( گردانهــای شــرکت کننــده درعملیــات شــاوریه انبــار اولیــه قطعــات یدکــی وموردنیازخودرادرخواســت 
ــت نمایند. ودریاف

         )ب( پــش لشــکر پیــش بینــی چنــد دســتگاه آتلیه قطعات یدکــی تعمیراتی خودروئی یگانهــای محمول نماید.
     )10(آماد طبقه 10

        )الف( یگانها بوسیله تانکرهای واگذارشده آب موردنیاز را ازمنابع آب شهر دزفول تامین نمایند.
        )ب( پرسنل یگانها از شرب آبهای شناخته نشده خودداری نمایند.
        )پ( نقشه مورد نیاز یگانها بوسیله رکن2 لشکر تامین خواهدشد.

ب-ترابری
      )1( کلیــه یگانهــا ازخودروهــای ســازمانی موجــود جهــت اجــرای  ماموریــت اســتفاده نماینــد.

     )2( چنانچــه خودروئــی درحیــن عملیــات  دچــار نقــص فنــی گردیــد بارعایــت اختفــاء درمحــل باقــی 
مانــده تــا دراولیــن فرصــت بوســیله تعمیــرکاران رده 2  و 3 حاضــر بکارگــردد.

     )3( کنترل عبور ومرور مناطق اشغال شده بوسیله  دژبان تامین خواهدشد.
ــر  ــه دســت آمــده ازدشــمن براب ــری نقطــه بازیافتــی وســایل ب      )4(گروهــان آمــاد خدمــات گــردان تراب

کالــک تشــکیل دهیــد.
پ ـ خدمات

     )1(پرســنلی کــه درحیــن عملیــات بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل مــی گردنــد، توســط تیمهــای تخلیــه 
مجروحیــن جمــع آوری وســپس از منطقــه عملیات تخلیه مــی گردند. 

     )2(کارگر: استفاده از غیر نظامیان و زندانیان جنگی بنا به دستورخواهد بود.
     )3( نگهداری: محل تسهیالت نگهداری و نقاط جمع آوری متعاقباً ابالغ خواهد شد.

5 ـ تخلیه و بستری کردن بیماران
     الــف ـ کلیــه بیمــاران بــه وســیله گــردان بهــداری بــه ایســتگاه تخلیــه لشــکر درمحوطــه پــش ل تخلیــه 
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تــا بــه وســیله خودروبــا هواپیمــا بــه بیمارســتان پــش م تخلیــه گردنــد.
6 ـ پرسنل

   الــفـ   ازتاریــخ 59/7/20 خالصــه وضعیــت پرســنل راطــوری تنظیــم وارســال نمایند که تاســاعت0900هر 
روز بــه ایــن قرارگاه  رســیده باشــد.

   ب ـ زندانیان جنگی:
      )1( زندانیان و اسرای جنگی را پس ازدستگیری به نقطه جمع آوری تیپ برابر کالک ضمیمه تخلیه نمایند.

     )2( دژبــان لشــکر نســبت بــه تخلیــه واســکورت زندانیــان واســرای جنگــی از نقطــه جمــع آوری تیپهــا 
بــه نقطــه جمــع آوری لشــکر و همچنیــن نگهــداری آنــان اقــدام نمایند)برابــر ضمیمــه ب(

     )3( درصورت عدم وجود امکانات، زندانیان را به صورت پیاده با اسکورت الزم تخلیه نمایند.
   پ ـ خدمات مخصوص:

ــد. ــدام نماین ــهدا اق ــه ش ــه تخلی ــبت ب ــی نس ــری هوائ ــتفاده از تراب ــا اس ــی المقدورب ــپ3 حت       )1(تی
      )2(شــهدا توســط یگانهــای درخــط بالفاصلــه بــه نقاط جمــع آوری تیــپ تخلیــه می گردد)برابرضمیمه  ب(
ــک(. ــد. )برابرکال ــدام نمای ــکر اق ــع آوری لش ــاط جم ــه نق ــهدا ب ــه ش ــه تخلی ــبت ب ــش ل نس       )3( پ

     )4( بهــداری لشــکر حتــی المقــدور بــا اســتفاده از وســایل موجــود نســبت بــه حمــل شــهدا بــه موطــن 
آنــان اقــدام نمایــد.

     )5( درصــورت نبــودن امکانــات الزم بــرای حمــل، ضمــن هماهنگــی بــا گــردان مهندســی نســبت بــه  
دفــن شــهدا درمحــل مخصــوص گورســتان دزفــول اقــدام گــردد.

  ت ـ حفظ انضباط و قوانین
     )1( نسبت به ثبت وارسال گزارش درمورد اقدامات برجسته اقدام گردد.

     )2( در مــورد افــراد خاطــی برابــر مقــررات زمــان جنــگ ضمــن ارســال گــزارش از حداکثــر اختیــارات 
اســتفاده و بــه هیــچ وجــه مــورد اغمــاض قرارنگیــرد.

7ـ هماهنگی امور مربوط به ارتش ومردم
     الف ـ با افراد مناطق محلی پس گرفته شده با نهایت رافت و مهربانی رفتارشود.

       ب ـ باتوجــه بــه آلودگــی منطقــه از عناصــر دشــمن از دریافــت غــذا و آب از مــردم خــودداری شــود.
8 ـ  متفرقه

     الف ـ خطوط برابر کالک ضمیمه
     ب ـ حفاظت تاسیسات یگانهای پش خدمات رزمی به عهده خود یگانهاست.

     پ ـ کلیــه یگانهــا جهــت تامیــن منابــع آمــادی بایــد از کارت عبــور خودروئــی اســتفاده نماینــد تــا در 
امــور رفــت و آمــد خودروهــا درمناطــق عملیاتــی واشــغال شــده بــی نظمــی بــه وجــود نیایــد.

ــه آرا و خــود آرا نهایــت  دقــت در رفــت و آمــد و  ــر منتهــی ب ــراری تامیــن درمعاب ــا برق ــان ب      ت ـ دژب
ــذول دارد. ــرل را مب کنت

     ث ـ محور اصلی آماد راه اصلی )آرا( برابر کالک ضمیمه الف.
ف ل21: سرهنگ ورشوساز
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در دستورات شفاهی تغییر داده نشده است                                                  نسخه      از     نسخه                                    
                                                                                                                       تیپ 3 لشکر21 

                                                                                       دزفول  )    ( 
                                                                                                                              211400مهرماه 95

                                                                                                                                   شماره وصول 
دستور عملیاتی شماره 1 تیپ 3

مدرک : نقشه 1:50000 عین خوش                                     
سازمان رزمی

1ـ گردان 144 پیاده
2ـ گردان 174 پیاده
3ـ  گردان 171 پیاده

4ـ گردان 327 توپخانه 105م م. کـ  م

1 ـ وضعیت
   الفـ  نیروهای دشمن : پیوست الف  )اطاعات(

   بـ  نیروهای خودی
        )1( لشکر21 ماموریت دارد درساعت )س( روز)ر( تک نموده، ارتفاعات علی گره زد، ایستگاه رادار را تصرف و تامین 
 نمــوده و آمــاده باشــد بنــا به دســتور تک را بــه منظور تصــرف وتامین ارتفاعــات تپه دوســلک وعین خــوش ادامه دهد.

   پـ  زیر امر وجدا شده            
به سازمان رزمی مراجعه شود.

2 ـ ماموریت
        تیــپ 3 ماموریــت دارد درســاعت)س( روز)ر( تامیــن ارتفاعــات مشــرف به هدف را اشــغال وســپس درســاعت )س( 
روز)ر( تــک نمــوده ارتفاعــات علی گــره زد را تصــرف و تامیــن نمــوده و آمــاده باشــد بنــا بــه دســتور تــک رابــه منظــور 

تصــرف وتامیــن ارتفاعــات عیــن خــوش ادامــه بدهد.

3 ـ اجرا
   الفـ  تدبیر عملیات

ــا بــه کاربــردن گــردان 144 به راســت مانــور، تــاش اصلــی و تامیــن هــدف کبــک را برقــرار          )1( مانــور: تیــپ 3 ب
ســپس تــک را بــه منظــور تامیــن هــدف شــاهین ادامــه مــی دهــد و گــردان 174 بــه چــپ مانــور، تــاش پشــتیبانی و 

تامیــن هــدف کبوتــر را برقــرار ســپس تــک را بــه منظــور تامیــن هــدف عقــرب ادامــه مــی دهــد.
گردان 171 دراحتیاط وبنا به دستور تک اصلی را دنبال می نماید.

اجــرا می شــود. تــا  )10+ س(روز)ر(  از)20ـ س(  دقیقــه  مــدت 30  بــه  تهیــه  آتــش  یــک  آتــش:    )2(          
   ب ـ گردان 144
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     )1( هدف کبک را تامین نمائید.
     )2( تک را جهت تامین هدف شاهین ادامه دهید.

     )3( احتیاط خودرا بنا به دستور به کار ببرید.
     )4( پهلوی شمالی تیپ را پوشش کنید.

   پ ـ گردان 174
     )1( هدف کبوتر را تامین نمائید.

     )2( تک را جهت تامین هدف  عقاب ادامه دهید.
     )3( احتیاط خودرا بنا به دستور به کار برید.

   ت ـ گردان 171
     )1( احتیاط تیپ را تشکیل دهید.

ــد. ــه کاربری ــرد ب ــات  هواب ــت عمی ــک جه ــد تان ــبک  ض ــان س ــک گروه ــتور ت ــه دس ــا ب ــید بن ــاده باش       )2( آم
     )3( بنا به دستور تک اصلی را دنبال نمائید.

     )4( آماده باشید بنا به دستور درمنطقه هریک از گردانهای درخط به کار برید.
      )5( آمــاده باشــید بنــا بــه دســتور وبــه منظــور تــدارکات آمادگــی گردانهــای درخــط وارد عمــل شــوید.

     )6( آماده باشید بنا به دستور یک گروهان، زیر امر گردان 174 قراردهید.
   ثـ  دستورات هماهنگی

     )1( ساعت )س( روز)ر( بنابه دستور خواهد بود.
     )2( سازمان رزمی از روز)رـ 1( قابل اجرا می باشد.

     )3( شناسائی ها وطرح ریزی ها تا رده دسته در حداقل زمان به عمل آید.
     )4( منظــور اصلــی از ایــن عملیــات انهــدام نیروهــای دشــمن موجــود درمنطقــه اســت وکلیــه پرســنل و یگانهــا باید 
از هــر گلولــه خــود بــرای از بیــن بــردن دشــمن حداکثــر اســتفاده را بــه عمــل آورنــد واز فرار دشــمن جلوگیــری نمایند.

     )5( از دست زدن به وسائل دشمن از هرنوع خودداری گردد.
     )6( رسیدن به نقاط حساس وتامین هدف را گزارش نمائید.

     )7(فرماندهــان خودروهــا  و پرســنل موردنیــاز را بــرای مراجعــت از رودخانــه کرخــه جهــت حمــل آمــاده مشــخص 
کننــد وایــن خودروهــا و پرســنل کارت عبــور مجــاز همــراه داشــته باشــند ودرغیــر ایــن صــورت بــه عنــوان فــراری در 

پــای پــل تیربــاران  خواهنــد شــد.
     )8( گردان 327 توپخانه دیدبانان خود را آماده و به گردان تک ور اعزام خواهد نمود.

4- پشتیبانی وخدمات

   الفـ  یگانها جیره 72 ساعته خودرا همراه داشته باشند.
   بـ  دستورات اداری متعاقبًا ارسال می گردد.
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5 ـ فرماندهی ومخابرات 

   الفـ  دستور کارمخابرات متعاقبًا ارسال می گردد.
   بـ  فرماندهی:

     )1( پاسگاه فرماندهی تیپ در مختصات )              ( خواهد بود تغییر مکان آن متعاقبًا  اباغ خواهدشد.
     )2(  محل پاسگاه فرمانده خود را درتمام مراحل تک گزارش نمائید.

فرمانده تیپ 3:  سرهنگ 2 ستاد آبشناسان
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دستور جزء به جزء شماره 2                                                                            20/602/02/16                                                                    
مدرک: نقشه 50/000 :  1  دزفول ـ عین خوش                                          59/7/21                                             

1ـ درسازمان رزمی تغییر داده نشده است
2 ـ وضعیت: دستور عملیاتی شماره 1
3 ـ ماموریت دستور عملیاتی شماره1

4 ـ تیپ 3
        الــفـ  درســاعت 2000 روز)1ـ س( عناصــر تــک ور وگــردان پیــاده را باوســائل ضــد تانــک کافــی از روی پــل فلــزی 
کرخــه عبــور داده  درســمت عمومــی ارتفاعــات اســکندرخندان علی گــره زد از ســرپل درشــمال جــاده حرکــت داده 
بطوریکــه تــا ســاعت 0400 روز)ر( تــا عمــق 5 کیلومتــر از تیــپ 2 دزفــول درارتفاعــات پیشــروی نمــوده باشــید کــه 
بتوانیــد درســاعت )س( روز)ر( تــک تیــپ از منطقــه مربوطــه بــا اســتقرار عناصــر ضــد تانــک درنقاط حســاس مشــرف 

بــه محــور پیشــروی تیــپ 1 برقــرار نمائیــد )پیوســت الــف کالــک عملیــات(
ــه  ــول ب ــورت محم ــه را بص ــای تابع ــازمانی یگانه ــای س ــتفاده از خودروه ــا اس ــپ 1 ب ــس از عبورعناصرتی         ب ـ پ

تپه هــای علی گــره زد  ترابــری کنیــد.
        پـ  آماده باشید بنا به دستور درعلی گره زد پدافند  نموده ویا تیپ 1 را دنبال نمائید.

        تـ  یگان متحرک هوائی آن تیپ درحوالی هدف شیر پیاده خواهد شد.

5 ـ درماموریت سایریگانها تغییری داده نشده است.
ف ل21: سرهنگ ستاد ورشوساز

رسید اطاع دهید.
معتبراست /   530     21 حمزه

  



 دستورجزء به جزء شماره 2 تیپ 3 لشکر 21 پیاده حمزه
مدرک : نقشه 50/000: 1 دزفولـ  عین خوش

1ـ درسازمان رزمی تغییری داده نشده است.
2 ـ وضعیت: دستور عملیاتی شماره 1
3 ـ ماموریت: دستور عملیاتی شماره 1

4 ـ اجراء
ــی( از روی  ــک کاف ــد تان ــایل ض ــا وس ــاده را ب ــان پی ــک ور )دوگروه ــر ت ــاعت 2000روز)1ـ ر( عناص ــپ درس         تی
پــل فلــزی کرخــه عبــور داده و درســمت عمومــی ارتفاعــات اســکندرخندان وعلی گــره زد حرکــت نمایــد )از ســرپل 
درشــمال جــاده حرکــت کــرده بطوریکــه تــا ســاعت )0400( روز)ر( تــا عمــق 5 کیلومتــر از تیــپ دزفــول در ارتفاعــات 
ــا  ــا مراقبــت از دشــت متقابــل ب ــد  درســاعت )س( روز)ر( تــک تیــپ را درپهلــوی شــمالی ب پیشــروی نمــوده و بتوان
عناصــر ضــد تانــک شناســائی و حفاظــت تیــپ  را ازمنطقــه مربوطــه بــا اســتقرار عناصرضــد تانــک درنقــاط حســاس 

مشــرف بــه محــور پیشــروی تیــپ 1 برقــرار نمائیــد.
        عناصرمحمــول و خودروهــای تیــپ پــس از عبــور عناصــر تیــپ ازطریــق جــاده دهلــران  بــه نزدیکــی  
ــد. ــی نمای ــال م ــپ را دنب ــا تی ــوده  ی ــد نم ــه پدافن ــپس درمنطق ــد  س ــی نماین ــت م ــره زد حرک ــات علی گ  ارتفاع

گردان 174
        عناصــر تــک ور خــودرا بــا وســایل ضــد تانــک کافــی طــوری بســاحل رودخانــه غربــی رودخانــه حرکــت 
شناســائی( و  شــفاهی  دســتور  )بــا  باشــید  شــده  مســتقر  درمحــل  0400روز)ر(  درســاعت  کــه   دهیــد 

گردان 171
        عناصــر تــک ور خــود را درپــس از عبــور گــردان 174 بــا وســایل ضــد تانــک کافــی از روی پــل عبــور نمائیــد کــه 

درساعت 0400 روز)س( درمحل مستقرشده باشند. 
گردان 144

        آمــاده باشــید موضــع فعلــی گــردان 174 را بنــا بــه دســتور اشــغال نمائیــد و یــک واحــد بــه اســتعداد80 نفــر جهت 
هلــی بــرن آمــاده نمائید.

5 ـ درماموریت  سایر قسمتها تغییری داده نشده است.
ف تیپ 3: سرهنگ ستاد آبشناسان
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                                                                                                                                        نسخه    از    نسخه
                                                                                                                                             قرارگاه تاکتیکی نزاجا درجنوب

                                                                                                                                                 دزفول
                                                                                                                       26 مهرماه 1359

                                                                                                                                                    ق خ 27
دستور جزء بجزء شماره 2)پدافندی( 

مدرک: نقشه 250000: 1 دزفول اهواز عین خوش
1 ـ وضعیت

        الــفـ  دشــمن. عناصــر دشــمن در عملیــات گذشــته بــه کشــور جمهــوری اســامی ایــران تجــاوز کــرده ودرمنطقــه 
دزفــول تــا حوالــی غــرب رودخانــه کرخــه را اشــغال نمــوده اســت.

پــل  پــای  ســرپل  درخــط  لشــکر92  زرهــی   2 وتیــپ  پیــاده   21 لشــکر  یگانهــای  خــودی.  ـ  ب    
لشــکر16  وعناصــر  کننــد  مــی  پدافنــد  عملیاتــی(  )کالــک  کرخــه  رودخانــه  شــرقی  وکرانــه  کرخــه 
تاکتیکــی  قــرارگاه   احتیــاط  عملیــات  از  مرحلــه  درایــن  دزفــول  درمنطقــه  مســتقر   زرهــی 

می باشند.
2ـ وظایف:

        الفـ  لشکر 21 پیاده
                )1(  درمنطقه مربوطه  )کالک عملیاتی( پدافند کنید.

                )2(  بــا برقــراری نیــروی مراقبــت  و پوشــش درکرانــه شــرقی رودخانــه دیدبانــی مــداوم برکرانــه غربــی اجــراء 
وهرگونــه حــرکات دشــمن را ســریعًا گــزارش نمائیــد.

        ب ـ تیپ  2 زرهی ل 92
)1(درخط سرپل پدافند کنید.

ــر  ــتیبانی را موث ــه پش ــش توپخان ــب، آت ــی مناس ــاط دیدبان ــه نق ــه ب ــای توپخان ــد بانه ــت دی )2( باهدای
ــازید. س

)3(بــا اســتفاده ازیگانهــای زیــر امــر، ســرپل را بــه نحــوی توســعه دهیــد کــه ضمــن ایجــاد تفرقــه 
 الزم بــرای یگانهــای  خــودی، حداکثــر منطقــه دشــمن، زیــر دیــده بانــی وآتــش  خــودی قرارگیــرد.
ــت  ــی را درخواس ــدی مهندس ــدام و نیازمن ــرپل اق ــط س ــو خ ــع درجل ــن و موان ــدان می ــاد می ــرای ایج )4( ب

نمائیــد.
 )5( چنانچه توسعه سرپل، مناسب و  یا امکان پذیر نباشد یگانهای اضافی را گزارش کنید.

   پـ  لشکر 16 زرهی
        )1(درمنطقــه تجمــع فعلــی بــه نحــوی گســترش یابیــد کــه بــا حداکثــر تفرقــه واســتتار امــکان حرکــت ســریع بــه 

پــای پــل کرخــه وجودداشــته باشــد.
        )2( آماده باشید رخنه احتمالی دشمن به کرانه شرقی رودخانه کرخه را درپای پل خنثی سازید.



3 ـ دستورات  هماهنگی
        الــف ـ خــط ســرپل وکرانــه شــرقی رودخانــه کرخــه از شــوش تــا پــای پــل بهــر ترتیــب بایــد مراقبــت ودیــد بانــی 

ونگهــداری شــود.
        ب ـ رعایــت اصــول دفــاع بویــژه اســتفاده صحیــح از زمیــن ـ دفــاع درعمــق ـ آرایــش صحیــح  رده هــای دفاعــی 

دقیقــًا  رعایــت گــردد.
        پـ  تفرقه واستتار و امکان وارد عمل شدن سریع احتیاط کلیه رده ها مورد توجه مخصوص باشد.

ف نزاجاـ  سرتیپ ظهیر نژاد
معتبراست   سرهنگ ستاد حسینی
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                                                                                    نسخه   از   نسخه
در دستورات شفاهی تغییری داده نشده است                                                                 لشکر 21 پیاده

)817-160(                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   27 مهرماه 59

                                                                                                                                                             ح ز 18
دستور عملیاتی شماره 2

مدرک: نقشه 1:50000 دزفول-شوش

سازمان رزمی:
تیپ 1 پیاده

گردان 131 پیاده
گردان 169 پیاده

گردان 242 تانک )-(
گردان 350 توپخانه 155 م م )-( کمک مستقیم

یک دسته از گردان 455 مهندس )پ م(
تیپ 2 پیاده

گردان 138 پیاده
گردان 141 پیاده

گردان 313 توپخانه 155 م م )-( کمک مستقیم
یک دسته از گردان 455 مهندس )پ م(

تیپ 3 پیاده
گردان 171 پیاده
گردان 174 پیاده

گردان 327 توپخانه 105 م م )-( کمک مستقیم
گردان 247 سوار زرهی )-(

یک دسته مهندس رزمی )پ م(
توپخانه لشکر

گردان 327 توپخانه 105 م م )-(
گردان 313 توپخانه 155 م م )-(

گردان 350 توپخانه 155 م م خودکششی )-(
گردان 397 توپخانه 203 م م )-(
گردان 347 توپخانه 130 م م )-(

گردان 353 توپخانه 23 م م پدافند هوایی
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عده های لشکر
قرارگاه و گروهان قرارگاه لشکر

گروهان دژبان
گردان 455 مهندس
گردان 465 مخابرات

فرماندهی پشتیبانی لشکر
گروهان ارکان

گردان بهداری
گردان نگهداری

گردان آماد و ترابری
1- وضعیت:

        الــف- دشــمن: عناصــر دشــمن در عملیــات گذشــته بــه کشــور جمهــوری اســامی ایران تجــاوز کــرده و در منطقه 
دزفــول تــا حوالــی غــرب رودخانــه را اشــغال نموده اســت.

        ب- خــودی: یگانهــای لشــکر 21 پیــاده و تیــپ2 زرهــی لشــکر 92 در خــط ســر پــل کرخــه و کرانه شــرقی رودخانه 
کرخــه پدافنــد مــی کننــد و عناصــر لشــکر 16 زرهــی مســتقر در منطقــه دزفــول در ایــن مرحلــه از ایــن عملیــات 

احتیــاط قــرارگاه تاکتیکــی نزاجــا مــی باشــد.
        پ- زیر امر و جدا شده:

                )1(  زیر امر ندارد
                )2(  جدا شده: گردان 144 پیاده و گردان 291 تانک

2- مأموریت
        لشــکر 21 پیــاده از ســاعت 2400 روز 27 مهــر مــاه 59 در ســاحل شــرقی رودخانــه کرخــه از مختصــات )797-
156( تــا مختصــات )73-40( بــه منظــور متوقــف نمــودن پیشــروی دشــمن تــا شــروع عملیــات بعــدی در منطقــه 

مربوطــه پدافنــد مــی نمایــد.
3- اجراء

   الف- تدبیر عملیات: پیوست ب کالک عملیات
     )1( مانــور: لشــکر 21 پیــاده بــا ســه تیــپ در خــط بترتیــب تیــپ3 در شــمال، تیــپ1 در مرکــز و تیــپ2 در جنــوب 
پدافنــد مــی نماینــد، گــردان ســوار زرهــی بــا ایجــاد پــرده پوشــش منطقــه جنوبــی لشــکر را حفاظــت مــی نمایــد.

     )2( آتش: تقدم آتش به ترتیب با تیپهای 2 و 3 و 1 خواهد بود.  پیوست پ آتش پشتیبانی.
   ب- تیپ 1 پیاده:

     )1( در منطقه پدافند نمائید
     )2( احتیاط مناسبی با ترکیب یگان تانک و پیاده مکانیزه تشکیل دهید.

     )3( احتیاط خود را بنا به دستور به کار ببرید.
   پ- تیپ2 پیاده: در منطقه پدافند نمائید.
   ت- تیپ3 پیاده: در منطقه پدافند نمائید.
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   ث- گــردان 247 ســوار زرهــی )-( بــا ایجــاد پــرده پوشــش در منطقــه جنوبــی لشــکر هرگونــه  حــرکات دشــمن را 
ســریعًا گــزارش نمائیــد.

   ج- گردان 455 مهندس:
     )1( یک دسته مهندس در پشتیبانی مستقیم هر یک از تیپهای 1 و 2 و 3 و گد سوار زرهی قرار دهید.

     )2( در مناطق احتمالی پیشروی دشمن، میدانهای مین و سد و موانع برقرار نمائید.
)پیوست ت طرح سد و موانع(

   چ- توپخانه لشکری:
     )1( توپخانه صحرائی:

   )الف( گردان 350 توپخانه 155 م م خودکششی )-( )ک م( تیپ1
   )ب( گردان 313 توپخانه 155 م م کششی )-( )ک م( تیپ2
   )پ( گردان 327 توپخانه 105 م م کششی )-( )ک م( تیپ3

   )ت( گردان 397 توپخانه 203 م م کششی )-( )ک م( عمل کلی
   )ث( گردان 347 توپخانه 130 م م )-( عمل کلی.

     )2( توپخانه پدافند هوائی
 گــردان 353 توپخانــه پدافنــد هوائــی بــه ترتیــب یگانهــای توپخانــه قــرارگاه لشــکر را حفاظــت نمائیــد.

   ح- احتیاط:
     )1( احتیاط تیپ1، احتیاط لشکر خواهد بود.

     )2( آماده باشید به ترتیب در مناطق هر یک از تیپهای 2 و 1 و 3 به کار روید.
   خ- دستورات هماهنگی

     )1( کرانــه شــرقی رودخانــه کرخــه از 5 کیلومتــری جنــوب شــوش تــا 5 کیلومتــری جنــوب پــل بــه هــر ترتیــب بایــد 
 نگهداری و از 5 کیلومتری شــوش تا 35 کیلومتری اهواز مراقبت و دیده بانی شــود و در صورت لزوم نگهداری گردد.
     )2( رعایــت اصــول دفــاع بویــژه اســتفاده صحیــح از زمیــن –دفــاع در عمــق- آرایــش صحیــح رده های دفاعــی دقیقًا 

ــردد. رعایت گ
     )3( تفرقه و استتار و امکان وارد عمل شدن سریع احتیاط مورد توجه مخصوص باشد.

     )4( بــه منظــور متوقــف کــردن و یــا کنــد نمــودن پیشــروی دشــمن حداکثــر تــاش در ایجــاد موانــع خندقهــای ضد 
تانــک – میادیــن میــن و ســد و موانــع بــه عمــل آید.

      )5( بمنظور به حداقل رســانیدن آســیپ پذیری پرســنل و وســائل، ســنگرهای مناســب در تمام رده ها تهیه گردد.
اســتقرار، ترتیــب  بــه  عقــب  بــه  رودخانــه  شــرقی  ســاحل  از  پدافنــدی  مواضــع  آرایــش  در   )6(       
پســتهای دیــده بانــی، جنــگ افزارهــای ضــد تانــک آرپــی جــی 7 –موشــکهای دراگــون– تفنــگ 106- موشــک تــاو و 

تانکهــا مــورد توجــه قــرار گیــرد.
     )7( تیپهــای در خــط بــه منظــور وارد نمــودن حداکثــر تلفــات و ضایعــات بدشــمن گشــتی هــای رزمــی بــا اســتعداد 
مناســب )10 تــا 20 نفــر( ســازمان داده و در مناطــق مربوطــه وارد عمــل نمائیــد. )پیوســت ث دســتور روی کالــک 

گشــت زنــی(
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4- خدمات و پشتیبانی: پیوست ج دستور اداری
5- فرماندهی و مخابرات

   الف- دستور کار و ثابت مخابرات پیوست چ مخابرات
   ب- فرماندهی

      )1( پاســگاه فرماندهــی لشــکر در مختصــات )817-160( بــوده و تغییــر مــکان آن ابــاغ خواهــد شــد.
      )2( مختصات پاسگاه فرماندهی خود را گزارش نمائید.

فرمانده لشکر 21 حمزه: سرهنگ ستاد ورشوساز
رسید اطاع دهید.

پیوستها:
   الف- اطاعات

   ب- کالک عملیات
   پ- آتش پشتیبانی

   ت- طرح سد و موانع
   ث- کالک گشت زنی

   ج- دستور اداری
   چ- مخابرات
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                                                                                                                                          نسخه    از    نسخه
                                                                                                        قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب دزفول

                                                                                                                                   29 مهر ماه 1359
 دستور جزء به جزء شماره 5                                                                       ق-خ-47

مدرک: نقشه 1:250000 دزفول
دستور جزء به جزء شماره 2

1- وضعیت
        الف: به دستور جزء به جزء شماره 2 و 4 مراجعه شود.

        ب: کلیــه یگانهــا در حــال حاضــر بحالــت توقــف در منطقــه هســتند، لــذا بایســتی برابــر اصــول عملیــات رزمی هر 
یــک در هــر محلــی کــه مســتقر اســت حالــت پدافنــدی بگیــرد و آمــاده پدافنــد بــر علیــه تهدیــدات زمینــی و هوائــی و 

هوابــرد و هلــی برد دشــمن باشــد.
2- شرح وظایف

   الف- لشکر 21 پیاده
        )1( برابر دستور جزء به جزء شماره2 در منطقه پدافند کنید.

        )2( معابر نفوذی و گدارهای موجود در کرانه شرقی رودخانه رامین گذاری کنید.
        )3  مواضــع ســد کننــده مناســب در منطقــه بیــن شــوش تــا ســه راهــی دهلــران شناســائی و انتخــاب و بــه ترتیــب 

تقدمــی کــه لشــکر تعییــن مــی کنــد اشــغال نمایید.
        )4( مواضع سد کننده در عمق را شناسائی کنید و یگان اشغال کننده آن را مشخص سازید.

        )5( احتیــاط لشــکر را از یگانهــای متحــرک بــه نحــوی ســازمان دهیــد کــه بتوانــد در حداقــل مــدت زمــان ممکــن 
عکــس العمــل مناســب در مقابــل رخنــه احتمالــی دشــمن نشــان دهد.

   ب- تیپ2 زرهی
        )1( اقدامات بند الف باال را در منطقه مربوطه انجام دهید.

         )2( مواضع کنونی در سرپل را به نحوی سازمان دهید که پیش روی احتمالی دشمن در همین مواضع سد شود.
        )3( مواضــع ســد کننــده فرعــی در کرانــه غربــی و شــرقی در رودخانــه شناســائی و انتخــاب و آرایــش دهیــد ولــی 

اشــغال آن فقــط بنــا بــه دســتور ایــن قــرارگاه خواهــد بــود.
        )4( بــا همــکاری یــگان مهندســی زیــر امــر پیــش بینــی هــای الزم بــرای نگهــداری و ترمیــم پــل فلزی و پل شــناور 

و همچنیــن تخریــب پــل فلــزی و جمــع آوری پــل )در صــورت لــزوم و صــدور دســتور( به عمــل آورید.
   پ- لشکر 16 زرهی

        )1( تیــپ3 زرهــی آن لشــکر مواضــع ســد کننــده مناســب در طرفیــن ســه راهــی دهلــران اندیمشــک شناســائی، 
انتخــاب و حداقــل دو تیــم گروهانــی اشــغال نمائید.

         )2( آمــاده باشــید بــا تیــپ 1 و 2 زرهــی، منطقــه رخنــه احتمالــی دشــمن را در حوالــی پــای پل کرخه ســد نمائید.
        )3( آمــاده باشــید بــا تیــپ 1 و 2 زرهــی بــه منطقــه رخنــه احتمالــی پاتــک کنیــد و نیروهــای متجــاوز را بــه عقــب 

برانیــد و کرانــه شــرقی رودخانــه را ترمیــم نمائیــد.
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        )4( آمــاده باشــید بــا کلیــه عناصــر لشــکر از خــط تیــپ 2 زرهــی لشــکر 92 زرهــی عبــور کنیــد و نیروهای دشــمن 
را در منطقــه ســه راهــی دهلــران رادار نابود ســازید.

   ت- گروه 55 توپخانه
جبهــه  تمــام  در  کــه  یابنــد  گســترش  طــوری  آتشــباری  آرایــش  بــا  توپخانــه  یگانهــای  کلیــه   )1(         
 منطقــه دزفــول آتــش پشــتیبانی کافــی بــرای لشــکر 21 و تیــپ2 لشــکر 92 زرهــی منظــور شــده باشــد.
                )2( تقــدم پشــتیبانی آتــش، ابتــدا بــرای تیــپ 2 لشــکر 92 زرهــی، لشــکر 21 پیــاده، ســپس تیــپ 3 لشــکر 

16 زرهــی در صــورت وارد عمــل شــدن آن لشــکر.
3- دستورات هماهنگی

در آرایش مواضع پدافندی به نکات زیر ضمن رعایت کلیه اصول دفاع توجه شود.
الــف- گســترش یگانهــا بــر مبنــای بــرد جنــگ افزارهــای در دســترس طــوری ســازمان یابند کــه هر جنــگ افزار 

قــادر باشــد در حداکثــر بــرد خــود دشــمن را زیــر آتــش بگیرد.
ــی  ــر زره ــی عناص ــار عنکبوت ــورت ت ــه ص ــه ب ــد ک ــترش یابن ــوری گس ــک ط ــد تان ــای ض ــگ افزاره ب- جن
 دشــمن را بــه دام اندازنــد و از دو یــا ســه طــرف بــا جنــگ افزارهــای ضــد تانــک آنهــا را نابــود ســازد.

پ- اصول دفاع در عمق –دفاع دورادور- استفاده صحیح از زمین مورد توجه خاص باشد.
ت- برای کلیه عناصر زیر امر حتی آشپزها و آشپزخانه ها تکلیف مشخص گردد که در کجا باید مستقر بشوند، 
 چگونــه بایــد حفاظــت جوینــد و در صورتیکــه دشــمن موفــق بــه پیشــروی شــد، بــه کجا بایــد تغییر مــکان کنند.
ث- در آرایــش دفاعــی یگانهــای رزمــی و پشــتیبانی رزمی در جلــو و یگانهای لجســتیکی و قرارگاههای غیرفعال 
در عقــب باشــند. هیــچ خــودرو غیررزمــی در منطقــه مقــدم دفاعــی نباشــد مگــر کامیونهــای حامــل مهمــات که 

آنهــا هــم حداقــل از بــرد توپخانه متوســط دشــمن دور باشــند.
ج- انتخــاب موضــع دفاعــی هــر یــگان و هــر جنــگ افــزار بــه ویــژه ضــد تانــک و تیربــار و حتی نفر حســاب شــده 
و بررســی شــده باشــد، مأموریــت مشــخص باشــد، مواضــع اصلــی و فرعــی و یدکــی و راه ارتبــاط مهمات رســانی 

و تغذیــه و آب و تغییــر موضــع بــه عقــب و محــل بعــدی کامًا مشــخص باشــد.
چ- صرفه جوئی در مصرف مهمات و انضباط و کنترل آتش آموزش داده شود.

ح- روح سلحشــوری و مقاومــت و دفــاع از حیثیــت ملــی و فــردی در مقابــل دشــمن تجــاوز کار تقویــت شــود بــه 
نحــوی کــه هــر نفــر تــا آخریــن حــد توانائــی خــود از مواضــع خــود دفــاع کنــد و فقــط بنــا بــه دســتور فرمانــده 

مســتقیم خــود موضــع خــود را بــه هــر محلــی کــه دســتور داده می شــود تغییــر دهــد.

فرمانده نزاجا – سرتیپ ظهیرنژاد
معتبر است     سرهنگ پور موسی       

 



قســمت ســوم : طرحهــا و دســتورات عملیاتــی  55

                                                                                                                 لشکر21 حمزه )رکن 3(
                                                                                                                                   دزفول)160ـ 817(
                                                                                                                    30 مهرماه 1359

دستور جزء به جزء  شماره 5 گشت زنی وکمین ودستبرد                                  ح ز  23
مدرک:

)1( دستورجزء به جرء شماره 4 عملیات گشت زنی وکمین ودستبرد نزاجا.
)2( نقشه: 50000: 1 دزفول اندیمشک.

1 ـ وضعیت 
        الــفـ  دشــمن: نیروهــای متجــاوز بعثــی عــراق بــه کشــور عزیــز مــا ایــران تجــاوز کــرده ودرمنطقــه دزفــول تــا کرانــه 
غربــی رودخانــه کرخــه پیشــروی نمــوده اســت ودرحــال حاضــر عناصــر مقــدم دشــمن شــامل یگانهایــی درحــدود  
گروهــان و گــردان و آتشــبار توپخانــه ازکرانــه غربــی  رودخانــه تــا تپــه علی گــره زد واز حوالــی شــوش و تــا شــمال جــاده 
ــاوریه  و  ــره زد وش ــای علی گ ــمن درتپه ه ــی دش ــع اصل ــد و مواض ــترش دارن ــده گس ــور پراکن ــه ط ــران ب ــران مه دهل

ابوصلیبی خــات ودرخــط بعــدی درتپه هــای عیــن خــوش ودوســلک قــراردارد.
   بـ  نیروهای خودی:

)1( عناصرنیــروی زمینــی جمهــوری اســامی ایــران مســتقر در دزفــول و شــوش عملیــات گشــتی  و شناســائی 
و بــا رزم و دســتبرد  وکمیــن را درمناطــق اشــغالی دشــمن در غــرب رودخانــه کرخــه اجــراء و حداکثرتلفــات را بــه 
دشــمن وارد مــی کننــد و بــا ازبیــن بــردن امنیــت منطقــه اشــغالی بــرای دشــمن او را وادار مــی کننــد کــه خــود را 
از خــط رودخانــه  عقــب بکشــاند و وضعیــت را بــرای اجــرای حملــه متقابلــه یگانهــای خــودی آمــاده مــی ســازند.
ــد. ــی نمای ــت زن ــا گش ــی  نزاج ــک عملیات ــر کال ــه براب ــه محول ــت دارد درمنطق ــی ماموری ــکر16 زره  )2( لش
)3( تیــپ2 دزفــول: منطقــه ســرپل را بــه نحــوی آرایــش دهــد کــه از مقــدورات کلیــه جنــگ افزارهــا درحداکثــر 

بــرد دشــمن اســتفاده شــده و بــا عناصــر گشــتی لشــکر 21 همــکاری و هماهنگــی نمایــد.   
)4( زیرامر و جدا شده: برابر سازمان رزمی دستورعملیاتی شماره2

2ـ ماموریت
         لشــکر21 حمــزه ماموریــت دارد ضمــن پدافنــد درمنطقــه شــرق رودخانــه، بــا اعــزام عناصرگشــتی، عملیــات 

شناســائی بــا رزم ودســتبرد وکمیــن درمناطــق اشــغالی درغــرب رودخانــه کرخــه اجــراء نمایــد.

3 ـ اجراء
     الفـ  تدبیرعملیات:  )کالک عملیات برابر پیوست ث دستور عملیاتی شماره 2(

ــزی  ــرح ری ــب ،ط ــه ترتی ــای 1و2و3 ب ــپ ه ــتبرد درتی ــن ودس ــا رزم و کمی ــائی ب ــی وشناس ــت زن ــات گش         عملی
واجــراء گرددکــه ضمــن حفــظ آمادگــی عملیاتــی یگانهــا برابــر اجــرای ماموریــت اصلــی اطاعــات کافــی از وضعیــت 
ــه دســت آورده   ــکات ضعــف دشــمن را ب ــکات برجســته ـ ون ــه ـ آمــوزش ـ ن ـ اســتعدادـ گســترش ـ  ترکیبــات- روحی
ودرحــدود مقــدورات عناصــر گشــتی وکمیــن ودســتبرد، تلفــات پرســنلی و لجســتیکی بــه دشــمن وارد کــرده واثــرات 

روانــی نامناســب بــرای افــراد دشــمن بــه وجــود آیــد.



    بـ  تیپ 1 پیاده:
ــه نحــوی  ــی در روز و شناســائی درشــب ب ــده بان ــه پســتهای دی ــه شــرقی رودخان         )1( درمنطقــه مربوطــه درکران

مســتقر ســازید کــه تمــام منطقــه تحــت پوشــش مراقبتــی قرارگیــرد.
        )2(  با اعزام گشتیهای مراقبتی درشرق رودخانه مسافت بین پستهای دیده بانی را پوشش کنید.

        )3( بــا اعــزام گشــتیهای رزمــی بــه کرانــه  غربــی رودخانــه، درمنطقــه محولــه تاحــد جلوئــی وضعیــت دشــمن را 
ــخص نمائید.  مش

        )4( بــا ســازمان دادن تیمهــای کمیــن و دســتبرد بــه ســتونهای تدارکاتــی وخودروهــای  انفــرادی ونفــرات پراکنــده  
درمنطقــه گشــت زنــی، منطقــه را بــرای عملیــات دشــمن نــا امن ســازید.

         )5( با اســتفاده از عناصر مهندســی محلهای مناســب برای عبور رودخانه را)محل پل زدن وگدار( شناســائی کنید.
    پـ  تیپ 2 پیاده: درمنطقه گشت زنی مربوطه مفاد بند ب را اجراء کنید.
    تـ  تیپ  پیاده: درمنطقه گشت زنی مربوطه مفاد بند ب را اجراء نمائید.

    ثـ  گــردان 247 ســوار زرهــی: 0درمنطقــه محولــه درکرانــه شــرقی رودخانــه کرخــه گشــت زنــی نمــوده محلهــای پل 
زدن وگــدار را تعییــن و گــزارش نمائید.

   ج ـ  توپخانــه لشــکری: ا فســران دیــده بــان گردانهــای توپخانــه را باعناصــر گشــتی تیپهــای درخــط جهــت تعییــن 
هدفهــای مــورد نظــر بــه جلــو اعــزام داریــد.

    چـ  دستورات هماهنگی:
)1(    دراین ماموریت گشت زنی وشناسائی بارزم وکمین و دستبرد نکات زیر را مورد توجه قرار دهید.
)الف(شناسائی وتعیین محل دقیق مواضع دشمن واستعداد و گسترش وترکیبات یگانهای دشمن.

)ب(کشتن ، اسیر کردن واز منطقه نبرد  خارج کردن افراد دشمن.
)2( افرادگشــتی ضمــن تــاش بــرای اجــرای ماموریــت نبایــد بیــش از حــد مقــدورات خــود بــا دشــمن درگیــری 

ــاد کنند. ایج
)3( مســیر رفــت و برگشــت گشــتی هــا بــه نحــوی انجــام شــود کــه گشــتی هــا  از بــرد آتــش پشــتیبانی خــودی 

خــارج نشــوند.
)4( تیمهــای گشــتی مجهــز بــه جنــگ افــزار  خــودکار و ضــد تانــک باشــند وتــا حداکثــر بــرد موثــر جنــگ افــزار 

همــراه،  بــه دشــمن نزدیــک شــوند.
)5( بــی ســیم پــی آر ســی77 همــراه تیمهــای گشــتی باشــد ودرتمــام مــدت ارتبــاط بــا یــگان اعــزام کننده)بــا 

رعایــت تامیــن و اســتفاده از کد(حفــظ شــود.
)6( آب وجیره اضطراری 24 ساعته همراه گشتی ها باشد.

)7( قبــل از اعــزام هرتیــم توجیــه کامــل بــه وســیله فرمانــده اعــزام کننــده بعمــل آید.درایــن توجیــه ماموریــت 
اصلی)اطاعــات یــا دستبرد(مســیرحرکتـ  مســیرمراجعتـ  زمــان حرکــت ومراجعــت شــبکه ارتبــاطـ  اطاعات 
از دشــمن و زمیــن درحــدی  کــه دردســترس اســت، روش عکــس العمــل در برخــورد بــا دشــمن،  هماهنگــی بــا 

یگانهــای خــودی عبــور شــونده از خــط آنهــا  بطــور روشــن تشــریح گــردد.
)8( گشــتی شــبانه فقــط بــه مواضــع شــناخته شــده دشــمن بــرای دســتبرد اعــزام گــردد و گشــتی هــا مجهــز بــه 

دوربیــن دیــد درشــب )حتــی  المقــدور( باشــند.

56  لشکر 21 در آفند و پدافند 1359
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   حـ  لجستیک واداری:
     )1( تدارکات همراه گشتی ها شامل مهماتـ  غذاـ  برای24 ساعت. کافی باشد.

     )2( ازحمل وسایل صدادار وسنگین غیر ضروری خودداری شود.

4ـ فرماندهی و مخابرات
   الف- مخابرات: همراه هر تیم بی سیم باشد و شبکه ارتباطی با یگان هماهنگ گردد

   ب- فرماندهی: برای هم تیم فرمانده و معاون معین گردد و مسئولیت هدایت گشتی به آنان واگذار گردد.
ف ل 21 حمزه: سرهنگ ستاد ورشوساز

گیرندگان:
    1ـ  ستاد عملیاتی نزاجا مستقر در خوزستان  جهت استحضار.

    2ـ  تی 1ـ تی 2ـ تی 3ـ  توپخانهـ  گد 247 سوار زرهیـ  گد455  مهندس.
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بسمه تعالی
                                                                                                                           نسخه 1 از 15 نسخه

                                                                                                                         لشکر21حمزه رکن سوم
دستور جزء بجزء شماره 6                                                                               دزفول )160ـ 817(

                                                                                                                               30مهرماه 1359
                                                                                                                                         ح ـ ز ـ 25

مدرکـ  نقشه:50000: 1 دزفولـ  اندیمشک
ـ دستور جزء به جزء شماره 5 نزاجا

ـ دستور عملیاتی شماره 2
1 ـ وضعیت

   الفـ  به دستورعملیاتی شماره 2 مراجعه شود.
2 ـ شرح وظائف 

   الفـ  تیپ 1 پیاده:
)1(   برابر دستور عملیاتی شماره2 درمنطقه محوله پدافند کنید.

)2(   معابر نفوذی وگدارهای موجود درکرانه شرقی رودخانه  را مین گذاری کنید.
 )3(    مواضع سدکننده مناسب درمنطقه محوله را مشخص و ضمن اشغال به لشکرگزارش نمائید.

)4(   مواضع سدکننده درعمق را شناسائی ویگان اشغال کننده آن را مشخص سازید.
)5(  احتیــاط تیــپ را ازیگانهــای متحــرک بــه نحــوی ســازمان دهیــد کــه بتوانــد درحداقــل مــدت زمــان ممکــن 
عکــس العمــل مناســب درمقابــل رخنــه احتمالــی دشــمن درمنطقــه لشــکر نشــان داده ونفــوذ دشــمن را از بین 

بــرده ویــا ســد نمایــد.
        )6(  احتیاط خودرا بنا به دستور به کارببرید.

   بـ  تیپ2 پیاده:
        )1(  اقدامات بند الف پاراگراف 1 تا 4 رادرمنطقه مربوطه انجام دهید.

   پـ  تیپ 3 پیاده:
        )1(  اقدامات بند الف پاراگراف 1 تا 4 را درمنطقه مربوطه انجام دهید.

   تـ  گردان 247 سوار زرهی:
درمنطقــه محولــه پــرده پوشــش ایجــاد نمــوده ومحــل گدارهــا وپــل زدن روی رودخانــه کرخــه را تعییــن وســریعًا 

گــزارش نمائیــد.
   ثـ  توپخانه لشکری:

ــت. ــل اجراس ــماره4 قاب ــزء ش ــه ج ــزء ب ــتور ج ــماره 2 و دس ــی ش ــتور عملیات ــر دس ــی براب ــازمان رزم  )1(  س
)2(  کلیــه یگانهــای توپخانــه بــا آرایــش آتشــباری طــوری گســترش یابنــد کــه درتمــام جبهــه منطقه لشــکر آتش 

پشــتیبانی کافــی منظور شــده باشــند.
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   جـ  گردان 455  مهندس:
)1(   وظائف محوله برابر دستورعملیاتی شماره 2 قابل اجراء است.

)2(   عقــب نشــینی هــای الزم را بــرای همــکاری و هماهنگــی بــا یگانهــای مهندســی موجــود درمنطقــه بــه عمل 
آورید.

)3(   محل گدارها یا احیانًا محل نصب پل ها را مین گذاری نمائید.

   چـ  احتیاط :
)1(   احتیاط تیپ1 احتیاط لشکرمی باشد.

)2(   آمــاده باشــید درحداقــل مــدت زمــان ممکــن عکــس العمــل مناســب درنقــاط رخنــه احتمالــی دشــمن 
بترتیــب درمناطــق تیــپ 2 و1 و 3 نشــان دهیــد

   حـ  دستورات هماهنگی: در آرایش مواضع پدافندی به نکات زیر ضمن رعایت کلیه اصول دفاع توجه شود.
)1(  گســترش یگانهــا برمبنــای بــرد جنــگ افزارهــای دردســترس طــوری ســازمان یابــد کــه هرجنــگ افــزار قادر 

باشــد درحــد اکثــر بــرد خــود دشــمن را زیــر آتــش بگیــرد.
)2(  جنــگ افزارهــای ضــد تانــک طــوری گســترش یابــد کــه بــه صــورت تارعنکبوتــی عناصــر زرهــی دشــمن را 

بــدام انــدازد و از2 تــا3 طــرف بــا جنــگ افزارهــای ضدتانــک آنهــارا نابــود ســازد.
)3(   اصول دفاع درعمقـ  دفاع دورادورـ استفاده صحیح از زمین مورد توجه خاص باشد.

)4(  بــرای کلیــه عناصــر زیرامــر حتــی آشــپزخانه هــا تکلیــف مشــخص گــردد کــه درکجــا بایــد مســتقر بشــوند، 
چگونــه بایــد حفاظــت جوینــد ودر صورتــی کــه دشــمن موفــق بــه پیشــروی شــد بــه کجــا بایــد تغییــر مــکان کننــد.
لجســتیکی  ویگانهــای  درجلــو  رزمــی  پشــتیبانی  و  رزمــی  یگانهــای  دفاعــی  آرایــش  در     )5(
وقرارگاههــای غیــر فعــال درعقــب باشــند. هیــچ خــودرو غیــر رزمــی درمنطقــه مقــدم دفاعــی نباشــند 
 مگــر کامیونهــای حامــل مهمــات کــه آنهــا هــم حداقــل ازبــرد توپخانــه  متوســط دشــمن دورباشــد.
)6(   انتخــاب موضــع دفاعــی هریــگان هرجنــگ افــزار بویــژه ضــد تانــک وتیربــار وحتــی نفرحســاب شــده  و 
بررســی شــده باشــد، ماموریــت مشــخص باشــد، مواضــع اصلــی و فرعــی ویدکــی وراه ارتبــاط مهمــات رســانی 

وتغذیــه و آب و تغییــر موضــع بــه عقــب ومحــل بعــدی کامــًا مشــخص باشــد.
)7(  صرفه جوئی درمصرف مهمات وانضباط کنترل آتش آموزش داده شود.

ــود،  ــت ش ــاوز کار تقوی ــمن تج ــل دش ــردی درمقاب ــی وف ــت مل ــاع ازحیثی ــت ودف ــوری و مقاوم )8(  روح سلحش
بــه نحــوی کــه هرنفــر تاآخریــن حــد توانائــی خــود از مواضــع خــود دفــاع کنــد وفقــط بنــا بــه دســتور فرمانــده 

مســتقیم خــود موضــع خــود را بــه هــر محلــی کــه دســتورداده مــی شــود تغییــر دهــد.

ف ل 21 حمزه: سرهنگ ستاد ورشوساز
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                                                                                                                                        نسخه     از    نسخه
                                                                                                                             قرارگاه تاکتیکی نزاجا درجنوب دزفول

دستورجزء بجزء شماره 6                                                                                        سوم آبانماه 1359
                                                                                                                                                                       ق ـ الف ـ 14       

مدرک: نقشه 25000: 1 دزفول
دستورجزء بجزء شماره 2قـ  خـ  27

1ـ وضعیت
        الــف ـ دروضعیــت نیروهــای خــودی و دشــمن نســبت بــه زمــان صــدور دســتور جــزء بجــزء  شــماره 2تغییــرات 

محســوس ایجــاد نشــده اســت.
2ـ ماموریت

         قــرارگاه تاکتیکــی نزاجــا درجنــوب درمنطقه دزفول با لشــکر 21 پیاده درخط)کالــک عملیاتی( پدافند می کنند.
   الفـ  تدبیر عملیاتی پیوست الف کالک عملیاتی.

        )1(   مانــورـ قــرارگاه تاکتیکــی نزاجــا درمنطقــه دزفــول بالشــکر21پیاده درکرانــه شــرقی رودخانــه کرخه و قســمت 
ســرپل اشــغال شــده  درکرانــه غربــی درپــای پــل پدافنــد مــی کننــد. عناصــر فرماندهــی عملیاتــی دزفــول بــا عناصــر 
لشــکر 21 پیــاده تعویــض مــی گــردد وبــرای تجدیــد ســازمان  بــه منطقــه تجمــع عقــب تغییــر مــکان مــی کند. لشــکر 
16 زرهــی احتیــاط قــرارگاه آمــاده مــی شــود هرگونــه رخنــه دشــمن را درخــط دفاعــی لشــکر21 پیــاده خنثــی ســازد 

وبنــا بــه دســتور بــه ســمت غــرب رودخانــه آفنــد نمایــد.
   بـ  لشکر21 پیاده

        )1(   مســئولیت  پدافنــد منطقــه  فرماندهــی عملیاتــی دزفول را ازســاعت052100آبانماه جــاری را بعهده بگیرید 
و کلیــه عناصــر آن فرماندهی منهــای گــردان 291 تانک را رها ســازید.

        )2(   بــا زیرامرگرفتــن گــردان 291 تانــک درموضــع ســرپل آرایــش پدافنــدی الزم بگیریــد و عناصــر تقویــت الزم را 
بــرای ســرپل از یگانهــای لشــکر تامیــن نمائید.

        )3(    منطقــه دفاعــی را بــه  نحــوی ســازمان و آرایــش دهیــد کــه ضمــن برقــراری پوشــش مراقبتــی درتمــام منطقه 
از ایجــاد رخنــه بــه وســیله دشــمن در خط ســرپل جلوگیــری نمایند.

        )4(   آماده باشیدحمات دشمن را به منطقه سرپل با احتیاط لشکر خنثی سازید.
   پـ  فرماندهی عملیات دزفول)تیپ 2 زرهی با یگانهای زیرامر(

        )1(   یگانهــای آن فرماندهــی را بــا عناصــر لشــکر21 پیــاده تعویــض کنیــد و مســئولیت پدافنــد منطقــه ســرپل را 
از0421000 بــه لشــکر 21 واگذارکنیــد.

        )2(   عناصریگانهــای تعویــض شــونده بــه صــورت نفــوذی )تانــک بــه تانــک و گــروه بــه گــروه  وقبضــه بــه قبضــه( 
بــا اختفــاء و پوشــش کامــل بــه شــرق رودخانه عقــب بیاوریدوبــه منطقه  تجمــع )کالک عملیاتــی( تغییرمــکان دهید.
        )3( درمنطقــه تجمــع عقــب یگانهــای زیــر امرراتجدیــد ســازمان دهیــد و آمــاده بــرای اجــرای ماموریتهــای بعــدی 

باشید.
        )4(   کلیــه عناصــر مســتقر درپــادگان دزفــول نیــز بــه منطقــه تجمــع عقــب تغییرمکان کننــد و یکپارچگــی یگانها 

ــود. برقرار ش
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   تـ   گروه 55 توپخانه 
        )1(  در سازمان رزمی توپخانه  تغییری داده نشود.

        )2(  تقــدم کلیــه پشــتیبانی هــای آتــش بــه وســیله لشــکر21 پیــاده ســپس لشــکر16 زرهــی درصــورت وارد عمــل 
ــدن آن لشکر. ش

ثـ  لشکر16 زرهی )احتیاط قرارگاه تاکتیکی(
        )1( به ماموریتهای واگذار شده قبلی ادامه دهید.

        )2( آمــاده باشــید درصــورت رخنــه وســیله دشــمن درخــط پدافنــدی لشــکر21 پیــاده، رخنــه را ســد نمائیــد وبــه 
منظــور رخنــه پاتــک کنیــد و خــط لجمــن را ترمیــم نمائید.

        )3( تامین منطقه  عقب را درمحدوده منطقه گسترش برقرارسازید.
3 ـ دستورات هماهنگی

        الــف - عمــل تعویــض دراختفــاء و پوشــش کامــل و جــزء بــه جــزء اجــرا شــود بــه نحــوی کــه دشــمن متوجــه تغییــر 
وضعیــت درمنطقه ســرپل نشــود.

ــای  ــن یگانه ــض بی ــرای تعوی ــزی واج ــی و طرحری ــات هماهنگ ــتورات اقدام ــن دس ــت ای ــض دریاف ــه مح         ب - ب
تعویــض کننــده و تعویــض شــونده برقرارشــود.

ــده بانــی درپهلــوی  ــژه دی ــه وی ــد، ب ــو و پهلوهــا توســعه یاب ــه وضعیــت زمیــن، خــط ســرپل درجل         پ- نســبت ب
یابــد. گســترش  شــاوریه  تپه هــای  شــمال  تــا  ســپتون  وتپــه  اســکندرخندان  درتپه هــای  ســرپل   راســت  

        ت- درصورت نیاز به هماهنگی های بیشتر حضورًا با قرارگاه مذاکره شود.
4 ـ اداری و لجستیک 

        طبق روش جاری موجود.
5 ـ فرماندهی ومخابرات

   الفـ  مخابرات
        طبق روشهای جاری

   بـ  فرماندهی
        فرماندهــی عملیــات درخــط ســرپل تــا ســاعت052100آبانماه بــا فرمانــده تیــپ 2 زرهی دزفول)ســرهنگ زرهی 

ســتاد شــهبازی( خواهدبــود وازآن بــه بعــد بــه عهــده فرمانــده لشــکر 21 پیــاده محول مــی گردد.
                                                                                           فرمانده نزاجاـ   سرتیپ ظهیرنژاد
                                                                                             ازطرف         سرهنگ ستاد حسینی

پیوست الف - کالک عملیاتی
 





63

طرحها و دستورات
فرماندهی عملیات

دزفول )تیپ 2(
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بسمه تعالی
دستور عملیاتی شماره 2                                                                   نسخه 1 از 7 نسخه

مدرک: نقشه 50000/ 1                                                                            دزفول ـ ایران
سازمان رزمی تیپ 2 زرهی                                                                                         16 مهرماه 1359

                                                                                                تیپ 2 زرهی
                                                                                                                                                    پ / 17

تیم 105 پیاده مکانیزه 
تیم 207 تانک
تیم 256 تانک

عده های تحت کنترل
آتشبار 155م م  )کمک مستقیم(

دو آتشبار130م م 
گروهان مهندس رزمی )ـ( 

یکدسته هوابرد
گد283 سوار زرهی

یک آتشبار175 م م عمل کلی.
یک آتشبار کاتیوشا از 175م م عمل کلی

دسته مخابرات جلوئی
گروهان بهداری

گردان پاسدار وعناصر تقویتی
گروهان 2 نگهداری.

1ـ وضعیت
   الفـ  نیروهای دشمن

   بـ  نیروهای خودی
        )1( لشــکر 92 زرهــی ماموریــت دارد پیشــروی نیــروی متجــاوز درداخــل خــاک ایران  راســد نمــوده وحداکثرتلفات 

را بــه دشــمن وارد ودشــمن را مجبــور بــه عقــب نشــینی کرده ومــرز بین المللــی را ترمیــم نماید.
        )2( ســتاد عملیــات جنــوب ماموریــت دارد پیشــروی نیــروی متجــاوز را ســد و حــد اکثــر تلفــات را بــه دشــمن وارد و 

دشــمن را مجبــور بــه عقــب نشــینی کــرده و مــرز بیــن المللــی را ترمیــم نماید.
         )3( گــروه رزمــی 37 ماموریــت دارد  درمحــل اســتقرار فعلــی پدافنــد و آمــاده عملیــات آفنــدی شــود.

   پـ  زیرامر وجداشدهـ  برابر سازمان رزمی.
2ـ ماموریت 

        تیپ 2 زرهی دزفول ماموریت دارد درمحل استقرار فعلی پدافند نماید و آماده عملیات آفندی شود.
3 ـ اجرا

   الفـ   تدبیرعملیات         پیوست ب کالک عملیاتی.
     )1( مانــور یگانهــای رزمــی تیــپ درمنطقــه مربوطــه بــه ترتیــب از شــمال تیــم 105، وســط تیــم256و جنــوب تیــم 

207 گروهــان دژبــان در احتیــاط تیــم خواهــد بــود.
     )2( آتش
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تقدم آتش ابتدا با تیم 207 تانک  سپس با تیم 256 و تیم 105 مکانیزه خواهد بود.
   بـ  تیم 105 مکانیزه

     )1( درمواضع اشغالی فعلی پدافند نموده وبنا بدستور تک نماید.
     )2(  یک دسته هوابرد را زیر امر خود بگیرید.

     )3( موضع تاخیر 1 و2 را آماده نمائید.
   پـ  تیم 207 تانک 

     )1( درمواضع اشغالی فعلی پدافند نموده و بنا به دستور تک نمائید.
     )2(  موضع تاخیری 3 و 4 را آماده نمائید.

   تـ  تیم 256 تانک
     )1(درمواضع اشغالی فعلی پدافند نموده وبنا بدستور تک نمائید.

     )2(موضع تاخیری 3و4 را آماده نمائید.
گد283ـ  سوار زرهی جناح راست تیپ 2 زرهی را بپوشاند.

   ثـ  گد155م م 320 توپخانه کمک مستقیم تیپ.
   جـ  آتشبار130 م م تقویت تیپ.

   چـ  آتشبار کاتیوشا عمل کلی.
   حـ  گروهان مهندسی پشتیبانی مستقیم تیپ.

   خـ  گروهان دژبان
      )1(در احتیــاط تیــپ بــوده  و آمــاده باشــید ماموریــت هریــک از یگانهــای درخــط را به عهــده بگیــرد.

4 ـ دستورات هماهنگی
         )1( مواضع پدافندی خودرا تهیه و مستحکم نمائید.

        )2( هیچ یگانی مجاز به به ترک مواضع خود نمی باشد.
        )3( هرگونه فعالیت وتردد از دشمن را سریعًا گزارش نمائید.
5 ـ اداری و لجستیکی: پیوست اداری طرح عملیات حر

6 ـ فرماندهی ومخابرات
   الف - مخابرات  )پیوست ج مخابرات مراجعه شود(.

   بـ  فرماندهی
        )1( پاسگاه فرماندهی درمختصات  ) (  و تغییرات بعدی اباغ خواهد شد.

        )2( یگانها محل پاسگاه فرماندهی فعلی  و آتی را درصورت  تغییر مکان گزارش نمایند.
        )3( محل پاسگاه فرماندهی یگانها تا رده گردان داخل، درطرحها تعیین شود.

                                                                     ف تی  2زرهی ـ سرهنگ شهبازی
رسید اطاع دهید.

گیرندگان :
1ـ  ف عملیات جنوب جهت استحضار.

2ـ  تیم 105 مکانیزه
3ـ تیم 207 تانک
4ـ تیم 256 تانک

5ـ تیم 283 سوار زرهی.
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بکلی سری
بسمه تعالی

دستورجزء به جرء شماره 1                                                                 قرارگاه فرماندهی عملیاتی دزفول
20 مهرماه 1359 مدرک: نقشه 250000: 1                                                                               

                                                                                                                                              دزفول
                                                                                                                                          ع ـ م ـ 25 

1ـ وضعیت ـ پیوست الف )کالک عملیاتی مراجعه شود.(
   الــفـ  دشــمنـ  عناصــر دشــمن درمنطقــه دزفــول متوقــف شــده ودرخط ســرپل تیــپ 2 لشــکر92 زرهی بــا یگانهای 

خــودی درتماس اســت.   
    بـ  نیروهای خودی

        عناصــر فرماندهــی عملیاتــی دزفــول درخــط ســرپل موفــق شــده پیشــروی دشــمن را متوقــف ســازد. یگانهــای 
نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران مســتقر درمنطقــه دزفــول درســاعت)س( روز)ر( ازخــط ســرپل عبور 

مــی کننــد و نیروهــای دشــمن را درمنطقــه )کالــک عملیــات( نابــود مــی ســازند.
2- شرح وظایف

   الفـ  تیپ 2 دزفول
     )1( عبوریگانهای لشکر 21 پیاده را ازخط سرپل پشتیبانی کنید.

     )2( آمــاده باشــید پــس از عبــور لشــکر21پیاد درخــط ســرپل بنــا بــه دســتور زیرامــر لشــکر21 پیــاده قرارگیریــد ودر 
محــور دوســلک عناصــر لشــکر21 پیــاده را دنبــال کنید.

     )3( آمــاده باشــید بنــا بــه دســتورپس از تصــرف هدفهــای الــف و ب  بــه وســیله لشــکر21 پیــاده بــه شــرق رودخانــه 
کرخــه  تغییــر  مــکان دهیــد ودر احتیــاط نزاجــا قــرار گیریــد.

     )4( دسته تانک مامور به گروه رزمی را از ساعت 0700 روز59/7/21 زیرامر بگیرید.
   بـ  گروه رزمی 37

     )1( عبوریگانهای لشکر21پیاده را ازخط سرپل پشتیبانی کنید.
     )2( آمــاده باشــید پــس از عبــور لشــکر21پیاده درخــط ســر پــل بنابــه دســتور زیرامــر لشــکر21 پیــاده قرارگیریــد 

ودرمحــور دوســلک عناصــر لشــکر21 پیــاده را دنبــال کنیــد.
     )3( آمــاده باشــید بنــا بــه دســتور پــس از تصــرف هــدف هــای الــف و ب بوســیله لشــکر21 پیــاده بــه شــرق رودخانه 

کرخــه تغییرمــکان دهید ودراحتیــاط نزاجــا قرارگیرید.
   پـ  گردانهای 138 و 141 پیاده.

     )1( ازساعت 0700 روز 59/7/21 زیرامر لشکر قرارگیرید.
     )2( آتشبار155م م  ودسته تانک را رها سازید.

   جـ  گردان 283 سوار زرهی.
تامین منطقه عقب تیپ را برقرار سازید.

   چـ  گردان 283 سوار زرهی.
      )1( آتشــبار 155 م م کمــک مســتقیم گــروه رزمــی 141 را از ســاعت0700 روز59/7/21 زیرامــر بگیریــد.

   حـ  دستورات هماهنگی:
     )1( ساعت )س( روز)ر( بعدًا اباغ خواهد شد.
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     )2( شناسائی ها وطرح ریزی ها تارده دسته درحداقل مدت زمان به عمل آید.
     )3( منظــور اصلــی ازایــن عملیات انهدام نیروهای دشــمن موجود درمنطقه اســت وکلیه پرســنل و یگانهــا باید ازهر 
 گلولــه خــود بــرای از بیــن بــردن دشــمن حداکثر اســتفاده را بــه عمل آورنــد واز فرار دشــمن جلوگیــری به عمــل آورند.

     )4( هماهنگی آتش وحرکت وهمکاری تانک وپیاده درنقاط تپه ماهور تاکید می گردد.
     )5(  هماهنگیهای الزم را قبل از عبور از خط بایگانهای عبور کننده انجام دهید.

ف.ع   منطقه دزفول - سرهنگ ملک نژاد
 



                                                                                                                    نسخه   1   از     2  نسخه
                                                                                        قرارگاه تاکتیکی نزاجا درجنوب دزفول

                                                                                                                                   27مهرماه 1359
              دستور جزء بجزء شماره 3                                                            ق  خ 37

مدرک:  نقشه 250000: 1 دزفول، عین خوش ودستور جزء به جزء شماره 2
کلیــات: هریــگان درمنطقــه مســئولیت مربوطــه عملیــات شناســائی و گشــت زنــی وعملیــات دســتبرد و کمیــن را 

برنامــه ریــزی و اجــراء کنــد.
لشکر21 پیاده

   الــفـ  درمنطقــه مربوطــه عملیــات گشــت زنــی و شناســائی و دســتبرد و کمیــن را تــا حداقــل ســه کیلومتررودخانــه 
کرخــه را از 3386 تــا 2630      48        3138)کانــال توانــا( اجــرا نمائیــد.

    ب ـ بــا هماهنگــی دیــده بانــان توپخانــه، آتــش توپخانــه خــودی را بــه مواضــع دشــمن هدایــت نمائیــد.
لشکر 16 زرهی

   الــفـ  عملیــات شناســائی و گشــت زنــی ودســتبرد وکمیــن را درکرانــه جنــوب غربــی رودخانــه کرخــه از پــل)3392( 
تــا تپه هــای شــاوریه )6077( طرحریــزی واجــراء نمائیــد.

   ب ـ طرحهــای الزم بــرای تامیــن منطقــه عقــب از شــمال رودخانــه کرخــه 590232 تــا پــل بــاال رود)6432( )پــل 
حســینیه و ســد دز66211( تهیــه واجــراء نمائیــد.

   پ ـ یــک یــگان عکــس العمــل ســریع  )حــد اقــل حــدود یــک گــروه رزمــی گردانــی( بنحــوی ســازمان دهیــد کــه 
درکمتــر از دوســاعت درمنطقــه ل 21پیــاده  یــا تیــپ 2زرهــی وارد عمــل گــردد.

منطقه عملیات دزفول
   الفـ  در منطقه مربوطه عملیات گشتی دیده بانی ودستبرد را تا برد جنگ افزارهای سازمانی اباغ نمائید.

   بـ  درمعابر نفوذی به منطقه سرپل میدان مین ایجاد نمائید.

دستورات هماهنگی
   الــفـ  هرگونــه عملیــات گشــت زنــی ودســتبرد بایســتی بــاروح تهاجمــی تــا نزدیــک شــدن بــه دشــمن و ضربــت زدن 

بــه آن  اجــراء گــردد.
   بـ  نابــود کــردن مواضــع موشــکی و توپخانــه دشــمن بــا آتــش خمپــاره انــداز و ســاح  ضــد تانــک ســبک درطرحهــا 

ــود. منظور ش
عملیات قرارگاه تاکتیکی نزاجا درجنوبـ  سرهنگ ستاد حسینی
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                                                                                           نسخه 1 از 8 نسخه
                                                                                                                                       تیپ 2 زرهی

                                                                                                                                               29 مهرماه 1395             
دستور جزءبه جزء شماره 5                                                                              ق خ 47         

مدرک: نقشه 1/50000 دزفول عین خوش     
1- وضعیت

   الف- به دستور جزءبجزء شماره 4و 2 مراجعه شود.
   ب- کلیــه یگانهــا در حــال حاضــر بــه حالــت توقــف در منطقــه هســتند، لذا بایســتی برابر اصــول عملیــات، هر یگان 
در هــر محلــی کــه مســتقر اســت حالــت پدافنــدی بگیــرد و آمــاده پدافنــد علیــه تهدیــدات زمینــی و هوایــی و هوابــرد 

و هلــی برد دشــمن باشــد.
 2- شرح وظایف

   الف- گردان 105 پیاده مکانیزه
     )1( برابر دستور جزءبجزء شماره 2 در منطقه پدافند کنید.

     )2( مواضــع ســد کننــده مناســب در منطقــه مربــوط را شناســایی و انتخــاب و  بــه ترتیــب تقدمــی کــه تیــپ پیــش 
بینــی مــی کنــد اشــغال نماییــد.

     )3( مواضــع کنونــی در ســر پــل را بــه نحــوی ســازمان دهیــد کــه پیشــروی احتمالــی دشــمن در همیــن مواضــع 
ســد شــود.

     )4( مواضــع ســد کننــده فرعــی در کرانــه غربــی و شــرقی رودخانــه شناســایی و انتخــاب و آرایش دهید ولی اشــغال 
آن فقــط بنــا به دســتور ایــن قــرارگاه خواهــد بود.

   ب- گردان 207 تانک
       اقدامات بند الف باال را در منطقه مربوطه انجام دهید.

    پ- گردان 256 تانک
       اقدامات بند الف باال در منطقه مربوطه انجام دهید.

   ت- گردان 291 تانک
       اقدامات بند الف باال را در منطقه انجام دهید.

   ث- گروه رزمی تیپ 37 شیراز
       اقدامات بند الف باال را در منطقه انجام دهید.

3- دستورات هماهنگی
در آرایش مواضع پدافندی به نکات زیر ضمن رعایت کلیه اصول دفاع توجه شود.

   الــف- گســترش یــگان بــر مبنــای بــرد جنــگ افزارهــای در دســترس طــوری ســازمان یابــد کــه هر جنــگ افــزار قادر 
باشــد در حداکثــر بــرد خــود، دشــمن را زیــر آتــش بگیرد.

   ب- جنــگ افزارهــای ضــد تانــک طــوری گســترش یابــد کــه بــه صــورت تــار عنکبوتــی عناصــر زرهــی دشــمن را بــه 
دام انــدازد و از 2 و 3 طــرف بــا جنــگ افزارهــای ضــد تانــک آنهــا را نابــود ســازد.

   پ- اصول دفاع در عمق، دفاع دورادور، استفاده صحیح از زمین مورد توجه خاص باشد.
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   ت- بــرای کلیــه عناصــر زیرامــر حتــی آشــپزها و آشــپزخانه هــا تکلیــف مشــخص گــردد کــه در کجــا بایــد مســتقر 
بشــوند چگونــه بایــد حفاظــت جوینــد و در صورتیکــه دشــمن موفــق بــه پیشــروی شــد بــه کجــا بایــد تغییــر مــکان 

کننــد.
   ث- در آرایــش دفاعــی یگانهــای رزمــی و پشــتیبانی رزمــی در جلــو و یگانهای لجســتیکی و قرارگاههــای غیرفعال در 
عقــب باشــند، هیــچ خــودرو غیررزمــی در منطقــه مقــدم دفاعــی نباشــد مگــر کامیونهــای حامل مهمــات کــه آنها هم 

از بــرد توپخانه متوســط دشــمن دور باشــند.
   ج- انتخــاب موضــع دفاعــی هــر یــگان و هــر جنــگ افــزار بویــژه ضدتانــک و تیربــار حتــی نفــر، حســاب شــده باشــد 
ماموریــت مشــخص باشــد و مواضــع اصلــی و فرعــی و یدکــی و راه ارتباط مهمــات رســانی و تغذیــه و آب و تغییر موضع 

بــه عقــب و محــل بعــدی کامًا مشــخص باشــد.
   چ- صرفه جویی در مصرف مهمات و انضباط و کنترل آتش آموزش داده شود.

ــه     ح- روح سلحشــوری و مقاومــت و دفــاع از حیثیــت ملــی و فــردی در مقابــل دشــمن تجــاوز کار تقویــت شــود ب
نحویکــه هــر نفــر تــا آخریــن حــد توانایــی خــود از موضــع خــود دفــاع کنــد و فقــط بنــا بــه دســتور فرمانــده مســتقیم 

خــود موضــع خــود را بــه هــر محلــی کــه دســتور داده می شــود تغییــر دهــد.
                                 فرمانده تیپ 2 زرهی: سرهنگ شهبازی
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 خاطرات ســرهنگ زرهی ســتاد امراهلل شــهبازی فرمانده تیپ 2 لشــکر 92 در آغاز جنگ تحمیلی
     مــن قبــل از شــروع حملــه ارتــش مــزدور بعــث عــراق در معاونــت عملیــات و اطالعــات نیــروی زمینــی 

در شــغل رئیــس دایــره جنگهــای نامنظــم مشــغول انجــام وظیفــه بــودم.
     در تاریــخ 59/7/3 بــه مــن ابــالغ شــد، همــراه تعــدادی از افســران زرهــی نیروی زمینــی از تهران بــه اهواز 
 )لشــکر 92 زرهــی( حرکــت و خــود را بــه فرمانــده آن لشــکر ســرهنگ غالمرضــا قاســمی نــو معرفــی نمایــم.

ــه  ــول ک ــی دزف ــپ 2 زره ــده تی ــوان فرمان ــه عن ــن را ب ــا، م ــا م ــات ب ــس از مالق ــکر پ ــده لش     فرمان
در منطقــه دزفــول مســتقر بــود و ماموریــت داشــت پیشــروی دشــمن را به ســمت دزفــول ســد 
ــود. ــاب نم ــپ2 انتخ ــاون تی ــوان مع ــه عن ــدی را ب ــر قن ــتاد ناص ــی س ــرهنگ 2 زره ــن و س ــد، تعیی  نمای

     مــن بــه همــراه ســرهنگ2 قنــدی از اهــواز حرکــت و در روز 59/7/5 در حوالــی غــرب رودخانــه کرخــه بــا 
تیــپ2 دزفــول کــه در حــال عقــب نشــینی بــه ســمت دزفــول بــود برخــورد نمودیــم. مــن توانســتم تیــپ2 
دزفــول را در ســمت شــرق رودخانــه متوقــف و خــود را بــه عنــوان فرمانــده تیــپ بــه پرســنل و فرماندهــان 

یگانهــای تیــپ معرفــی نمایــم.
ــات، وضعیــت دشــمن و وضعیــت خــودی متوجــه شــدم کــه اســتعداد       پــس از بررســی منطقــه عملی
ــئوال از  ــس از س ــول( پ ــپ2 دزف ــودی )تی ــروی خ ــتعداد نی ــی و اس ــتعداد زره ــکر و اس ــک لش ــمن ی دش
فرماندهــان و گرفتــن آمــار، در حــدود 5 دســتگاه تانــک چیفتــن، ســه دســتگاه موشــک تــاو، ســه دســتگاه 
تفنــگ 106 م م، ســه دســتگاه تانــک شناســایی اســکورپیون و 5 دســتگاه تــوپ خــود کششــی 155 م م و 
ســالحهای اجتماعــی و انفــرادی پرســنل بــود. یگانهــای تیــپ را کــه اســتعداد آن در حــدود یــک گروهــان 
نمی شــد در شــرق رودخانــه کرخــه ســازمان و مســتقر نمــودم. ضمنــاً یــک گــروه رزمــی از تیــپ 37 مرکــز 
زرهــی بنــام گــروه رزمــی 37 و یــک گروهــان از گــردان 191 پیــاده مرکــز پیــاده همــراه تیــپ2 دزفــول 
بــود و دو گــردان پیــاده از لشــکر 21 بــه نام هــای 141 و 138 نیــز در منطقــه شــوش وارد عمــل شــده بــود.

     از تاریــخ 59/7/9 تــا تاریــخ 59/7/11 بــا تعــداد محــدود وســایل و وســایطی کــه در بــاال ذکــر شــد در 
حــد ایثــار و از جــان گذشــتگی در مقابــل نیروهــای متجــاوز عراقــی بــه اســتعداد یــک لشــکر ایســتادگی 
کردیــم و پیشــروی دشــمن را کــه هدفــش رســیدن بــه شــهر دزفــول و بســتن جــاده دزفــول اهــواز و در 
نتیجــه قطــع ارتبــاط تهــران بــه خوزســتان بــود ســد نمودیــم. ایــن امــر حائــز اهمیــت حیاتــی بــود، زیــرا 
اگــر دشــمن در ایــن عملیــات موفــق می شــد، خوزســتان در خطــر جــدی ســقوط قــرار مــی گرفــت. تیــپ 
2 مانــع ایــن خطــر شــد و هــر گونــه تــک دشــمن را بــه ســمت پــل نــادری دفــع و تــا حــدودی تلفــات و 

ضایعــات قابــل توجهــی بــه نیروهــای دشــمن وارد نمــود.
     در ایــن مــدت فرمانــده نیــروی زمینــی و رئیــس ســتاد مشــترک و مســئولین مملکتــی در محــل حاضــر 
شــدند و تمــام تالشــهای خــود را بــه کار گرفتنــد تــا تانکهــای تعمیراتــی تیــپ را آمــاده بــه کار نماینــد و تــا 

تاریــخ 59/7/11 آمــار موجــود تانکهــای تیــپ بــه 20 دســتگاه رســید.
ــا پدافنــد تیــپ 2 دزفــول در منطقــه علی گــره زد       عناصــری از تیــپ 37 زرهــی شــیراز کــه همزمــان ب
ــا عقــب نشــینی  ــی دوســلک پیشــروی دشــمن را ســد کــرده و در آن منطقــه پدافنــد می کــرد، ب در حوال
ــه  ــل کرخ ــینی و از پ ــب نش ــلک عق ــز از دو س ــور نی ــگان مزب ــره زد، ی ــای علی گ ــول از تپه ه ــپ 2 دزف تی
عبــور نمــود و در حوالــی ســه راهــی دهلــران مســتقر شــد. ابتــدا مــن تــالش نمــودم باقــی مانــده گــروه 
ــرق  ــول در ش ــپ 2 دزف ــا تی ــا ب ــزام دارم ت ــه اع ــه کرخ ــرق رودخان ــه ش ــم و ب ــاده نمای ــی 37 را آم رزم
رودخانــه کرخــه جلــوی پیشــروی دشــمن را ســد نماینــد، ولــی موفــق بــه اعــزام یــگان مزبــور نشــدم. تــا 
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 آنکــه پــس از ســه روز یــگان مزبــور توســط فرمانــده نیــرو اعــزام و زیــر امــر تیــپ 2 دزفــول قــرار گرفــت. 
     اســتعداد یــگان مزبــور، 11 دســتگاه تانــک چیفتــن، ام60 آ- ا و ام 47 نوســازی شــده بــا خدمــه مربوطــه 
و تعــدادی افســر بــه عنــوان ســتاد یــگان مزبــور و فاقــد یــگان پیــاده بــود کــه فرماندهــی ایــن گــروه رزمــی 

بعهــده ســرگرد اســدزاده بــود.
    در ایــن مــدت قرارگاهــی در دزفــول بــه منظــور کنتــرل عملیــات یگانهــای شــرق رودخانــه 
ملــک  ســرهنگ  عهــده  بــه  آن  فرماندهــی  کــه  شــد  تشــکل  دزفــول  پــادگان  در  کرخــه 
یگانهــای  بــرای  موثــری  کار  عمــاًل  قــرارگاه  ایــن  ولــی  بــود،  زرهــی   92 لشــکر  معــاون  نــژاد 
شــد. منحــل  قــرارگاه  ایــن  مدتــی  از  پــس  چنانچــه  نمــی داد،  انجــام  ســرپل  در   مســتقر 
      عمده عملیات هایی که تیپ 2 زرهی دزفول بطور فعال در آن شــرکت داشــت بطور مختصر بیان می گردد.

        1- عملیــات تصــرف ســرپل در غــرب رودخانــه کرخــه در محــور پــای پــل عیــن خــوش در مورخــه 
59/7/10 توســط فرمانــده نیــروی زمینــی ماموریــت حملــه بــه غــرب رودخانــه کرخــه و گرفتــن ســر پــل 
ــه از نظــر محاســبات کالســیک  ــت ک ــن ماموری ــت ای ــذار شــد. موفقی ــپ 2 واگ ــه تی ــه ب ــرب رودخان در غ
اســتعداد رزمــی دشــمن بیــش از 20 برابــر اســتعداد رزمــی تیــپ زرهــی بــود، قابــل تصــور نبــود. ولــی تیــپ 
بــا همیــن نیــروی کــم توانســت ســرپلی بــه عمــق یــک کیلومتــر و طــول 10 کیلومتــر در قســمت غــرب 
رودخانــه کرخــه تصــرف و تامیــن نمایــد. تصــرف ایــن ســرپل کمکهــای موثــری در عملیــات آینــده نمــود، 
چنانچــه راهگشــایی بــرای حمــالت بعــدی یگانهــای خــودی گشــت و نیــروی زمینــی بــا در دســت داشــتن 

ــرای عملیــات بعــدی را نمــود. ایــن ســرپل طرح ریــزی ب
    حملــه لشــکر 21 حمــزه نیــز از همیــن ســرپل شــروع گردیــد. تصــور مــن بــر ایــن اســت کــه گرفتــن ایــن 
پــل بقــای خوزســتان را تضمیــن نمــود و روحیــه پرســنل ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران را که تــا آن مدت 
بــه علــت شکســت هــای مکــرر ضعیــف شــده بــود، بــه طــور محســوس بــاال بــرد و توخالــی بــودن و ضعیــف 
بــودن ارتــش مــزدور عــراق را بــا تمــام تبلیغاتــی کــه می نمــود فــاش گرداند. تیــپ با تــالش فراوان از ســرپل 
 تصرفــی پدافنــد نمــود و تــالش دشــمن را کــه بــرای پــس گرفتن ســر پل مرتبــاً پاتک مــی کرد خنثــی نمود.

       2- حمله لشکر 21 پیاده در سرپل و عبور از تیپ2 زرهی
       لشکر 21 پیاده در مورخه 59/7/23 با استفاده از سرپل غرب رودخانه کرخه که توسط تیپ2 دزفول تصرف و 
 تامیــن گردیــده بــود، از خــط یگانهــای تیــپ2 دزفــول عبــور و حمله خــود را به ارتش مــزدور عراق آغــاز کرد.

       لشــکر 21 قبــل از حملــه بــه علــت اینکــه وقــت کافــی بــرای شناســایی نداشــت، نتوانســت شناســایی 
کاملــی از منطقــه عملیــات بــه عمــل آورد. حتــی ایــن شناســایی تــا رده فرماندهــان گــردان بــه طــور کامــل 
ــه،  ــل از شــروع حمل ــن قب ــه نداشــت. م ــن حمل ــرای ای ــل ب ــی کام انجــام نشــد، در نتیجــه لشــکر آمادگ
ــه  ــکات حساســی ک ــردم و ن ــردان آن لشــکر تشــریح ک ــان گ ــا رده فرمانده ــه دشــمن را ت ــت منطق وضعی
بایســتی بــه آن توجــه کامــل شــود و مــن در ایــن مــدت عملیــات بــه آن برخــورد نمــوده بــودم و تجربــه 

ارزنــده ای از آن بدســت آورده بــودم یــادآوری نمــودم. 
      بایســتی یــادآور شــوم کــه در منطقــه ســرپل نــادری در روی رودخانــه کرخــه دو دســتگاه پــل نصــب 
ــای  ــا و اصــوالً خودروه ــور خودروهــای چرخــدار و نفربره ــه مخصــوص عب ــزی ک ــل فل ــک پ ــود. ی شــده ب
شــنی دار ســبک و یــک پــل پی-ام-پــی مخصــوص عبــور تانکهــای لشــکر در حــدود 100 دســتگاه تانــک 
داشــت کــه بایســتی از پــل عبــور نمایــد. بــا توجــه بــه مراتــب فــوق عبــور 100 دســتگاه تانــک از یــک پــل 
آن هــم در تاریکــی شــب نیــاز بــه تنظیــم زمــان بنــدی دقیــق جهــت عبــور و دقــت و کنتــرل زیــاد داشــت 
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کــه مــن ایــن مســئله را در موقــع توجیــه، بــه فرماندهــان تذکــر دادم. ولــی متاســفانه زمانبنــدی الزم تــا 
ــود رعایــت نشــد.  ــود و اگــر هــم شــده ب ــل پیــش بینــی نشــده ب ــرای عبــور از پ ــه ب قبــل از شــروع حمل
تانکهــا بــا یــک بــی نظمــی و دیرتــر از زمــان تعییــن شــده از پــل عبــور نمودنــد. در نتیجــه پــس از عبــور، 
در مســیرهایی کــه تعییــن شــده بــود تانکهــای چیفتــن از مســیر ســمت راســت و تانکهــای ام47 از مســیر 
ســمت چــپ عبــور ننمودنــد و تعــداد زیــادی تانــک از مســیری کــه مــن قبــاًل توجــه داده بــودم کــه بــه 
علــت وجــود ســالحهای ضدتانــک از آن عبــور ننماینــد، عبــور کردنــد و مــورد اصابــت ســالحهای ضدتانــک 
دشــمن قــرار گرفتنــد، و ایــن عمــل باعــث شــد در پرســنل لشــکر تــرس و وحشــت بــه وجــود آیــد. چنانچــه 
ــوری  ــه ط ــد، ب ــت نمی ش ــوالً رعای ــت اص ــد. حفاظ ــرار نمودن ــا و ف ــود را ره ــای خ ــه، تانکه ــدادی خدم تع
کــه زمــان حملــه لشــکر 21 حمــزه را عــالوه بــر اینکــه کلیــه پرســنل نظامــی و غیرنظامــی منطقــه مــی 
دانســتند، ارتــش مــزدور عــراق نیــز کامــاًل اطــالع داشــت. چنانچــه بــه منظــور بــر هــم زدن ایــن حملــه در 
روز 59/7/22 در ســاعت 1600 حملــه شــدیدی بــه منطقــه تیــپ2 دزفــول نمــود و ایــن حملــه تــا ســاعت 
2030 همــان روز ادامــه داشــت و یگانهــای تیــپ بــا کمــال شــجاعت و شــهامت بــا تعــداد محــدود تانکهــا 
و ســالحهای موجــود توانســتند ایــن حملــه را دفــع نماینــد ولــی تانکهــای تیــپ بــه علــت تیرانــدازی زیــاد 
بــه خــط قرمــز رســیده بودنــد چنانچــه پــس از دفــع حملــه دشــمن و تثبیــت منطقــه پدافنــدی فقــط )ســه 
ــس از اینکــه  ــراق پ ــزدور ع ــش م ــود( ارت ــدازی ب ــه تیران ــادر ب ــدی ق ــک تیــپ در خــط پدافن دســتگاه تان
نتوانســت بــا حملــه خــود منطقــه را بــه خطــر بینــدازد و مانــع حملــه لشــکر 21 حمــزه شــود، لــذا کلیــه 
اقدامــات الزم را بــرای خنثــی نمــودن حملــه لشــکر 21 حمــزه نمــود. چنانچــه کلیــه ســالحهای ضــد تانــک 
ــه  ــول ب ــه در اطــراف جــاده آســفالته کــه از دزف ــود و منجمل ــاط حســاس مســتقر نمــوده ب خــود را در نق
طــرف عیــن خــوش مــی رفــت. همــان جــاده ای کــه مــن قبــل از حملــه بــه خطــر آن توجــه داده بــودم کــه 
تانکهــا از آن عبــور نکننــد. ایــن ســالحهای ضــد تانــک در ســاعات اولیــه حملــه ضربــات زیــادی بــه تانکهــای 
لشــکر 21 وارد آورنــد ضمنــاً باعــث ایجــاد وحشــت و هــراس بیــن پرســنل گردیدنــد، چنانچــه تعــداد زیــادی 
ــد و تانکهــا را در محــل گذاشــته و فــرار  از پرســنل پــس از اصابــت تانکهــا روحیــه خــود را از دســت دادن
نمودنــد. عملیــات لشــکر شــاید بــه علــل بــاال کــه در عملیــات بــی اثــر نبــود و یــا علــل دیگــر کــه مــن از 
ــود  ــود. چنانچــه عملیــات کــه از ســاعت 0500 روز 59/7/23 شــروع شــده ب ــدارم ناموفــق ب آن اطالعــی ن
در ســاعت 1000 همــان روز بــا شکســت خاتمــه یافــت و در نتیجــه پدافنــد منطقــه عملیــات مجــدداً بــه 
تیــپ 2 دزفــول واگــذار شــد. التبــه بایســتی در نظــر داشــت لشــکر 21 حمــزه اولیــن عملیــات جنگــی خــود 
را آغــاز می نمــود و هنــوز پرســنل لشــکر تجربــه جنگــی کافــی بــه دســت نیــاورده بودنــد و حتــی گــوش 
ــود.  ــرده ب ــادت نک ــا ع ــن تانکه ــش گرفت ــه شــهید دادن و آت ــا ب ــدازی و چشــم آنه ــه صــدای تیران ــا ب  آنه
     تیــپ2 تــا تاریــخ 59/8/7 در منطقــه غــرب رودخانــه کرخــه )ســرپل ذکــر شــده( پدافنــد نمــود. در ایــن 
مــدت بــه علــت نداشــتن لــودر و بولــدوزر حتــی نتوانســت مواضع مناســبی بــرای تانکها و ســالحها و پرســنل 
تهیــه نمایــد. البتــه یــک بولــدوزر از بروجــرد اعــزام و در اختیــار تیــپ قــرار گرفــت، ولــی به علــت ســنگینی 
ــه مراتــب  ــا توجــه ب ــاً خــراب می شــد و کارآیــی مناســبی نداشــت. ب ــودن زمیــن منطقــه، مرتب و ســفت ب
بــاال، تیــپ متحمــل تلفــات و ضایعــات زیــادی شــده بــود، ولــی بــا وجــود ایــن مشــکالت منطقــه پدافنــدی 
را حفــظ نمــود و اجــازه نــداد دشــمن بــه خــط پدافنــدی نزدیــک و یــا اینکــه آن را بشــکافد. تــا باالخــره 
نیــروی زمینــی تصمیــم گرفــت منطقــه تیــپ را بــه یــک تیــپ لشــکر 21 حمــزه واگــذار کنــد و ایــن عمــل 
 در تاریــخ 59/8/7 اجــرا شــد و تیــپ بــه منطقــه عقــب رفــت و در منطقــه تجمــع دو کوهــه مســتقر گردیــد.





قسمت چهارم
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خیلی محرمانه - آنی

شماره: 10ـ02ـ 602ـ 13از:ف ل 21

تاریخ: 59/7/22به: ف قرارگاه تاکتیکی نزاجا درجنوب   

موضوع:] آمادگی کلیه یگانها [

     به کلیه گیرندگان، آگهی ستاد عملیاتی نزاجا 
1ـ  دستورفرمائید سریعًا کلیه یگانها به منظور بکاررفتن آنی در سرپل آماده باشند.

2ـ  تیپ 3 عناصرتکاور را برای کمک به تیپ 2 دزفول از رودخانه عبوردهد.
ف ل 21:  سرهنگ ستاد ورشوساز 

*** 

شماره: از: ابوذر  )قرارگاه جنوب(

تاریخ: 59/7/22به : عقاب )تیپ2(

موضوع: ] وضعیت حمله دشمن [

     تیپ 2 وضعیت حمله دشــمن را گزارش و تا آخرین نفس از ســرپل دفاع کنید هیچ عذری پذیرفته نیســت.
سرتیپ ظهیر نژاد

***
خیلی محرمانه – آنی – حضوری

شماره: 419ـ 84ـ 201از: ستاد عملیاتی منطقه دزفول
تاریخ: 59/7/22به : ف گروه رزمی 37

موضوع: ] هماهنگی الزم با لشکر 21 [
بازگشت: بازگشت به 39 سیارـ  59/7/22

     باتوجــه بــه درخــط گرفتــن یگانهــای لشــکر 21 و رو در رو شــدن آنها با دشــمن خود بخود فشــار دشــمن بر 
 روی یگانهــای شــما تقلیــل خواهد یافت دســتور دهیــد هماهنگی الزم را با عناصر لشــکر21 به عمــل آورید.
ف ع منطقه دزفول: سرهنگ ملک نژاد

گیرندگان: 
1- ف قــرارگاه تاکتیکــی نزاجــا، برابــر گــزارش گــروه رزمــی 37 ازجلــو تیپ 2 از طــرف جناح راســت به جاده 
 تجــاوز شــده تقاضــای کمــک فــوری نمــوده اســت. مراتب جهــت اســتحضار وهرگونه اقــدام به عرض برســد.

2- ف ل 92 جهت آگهی و هرگونه اقدام.
3- ف تی 2 جهت آگهی.
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شماره: از: عقاب  )تیپ 2 زرهی( ساعت 1 بامداد

تاریخ: 7/230730به : ابوذر  )قرارگاه جنوب(
موضوع: ] زیر آتش حمات [

     همانطور ما زیر آتش دشمن هستیم وحمات همچنان  ادامه دارد و زیادتر  می شود. تمام.
عقابـ  افسر عملیات                                

***

بکلی سریـ  اقدام سریع

شماره: 20/602/02/18از: ل21حمزه)ر3(

تاریخ: 59/7/22به : گیرندگان مراجعه شود.

موضوع: ترتیب تقدم عبور یگانها از رودخانه

     یــک نســخه دریــک بــرگ  ترتیــب تقــدم عبــور ازیگانهــا از رودخانــه بــه پیوســت ارســال دســتورفرمائید 
مراتــب دقیقــًا بــه مــورد اجــراء گــذارده شــود. ضمنــًا توجــه فرماندهــان را بــه مســائل زیریــن معطــوف مــی 

دارد:
    1ـ  ارتبــاط اف ام تــا پایــان آتــش تهیــه)10+ س(روز)ر( مجــاز نمــی باشــد. و فرماندهــان بایســتی بــه دقــت 

نظــارت نماینــد کــه مســئولین بــی ســیم  آمــوزش کافــی ببینند.
    2ـ  کلیه شبکه هافقط به گوش باشند.

    3ـ  هرگونه تاخیرویا تعلل درعبور باعث از هم گسیختگی عملیات خواهدشد.
ــب   ــود ترتی ــد از خ ــل و بع ــگان قب ــا ی ــی الزم ب ــا هماهنگ ــند  ب ــته باش ــی داش ــه کاف ــان توج     4ـ فرمانده
کارطــوری داده شــود کــه از تراکــم پرســنل، خودروهــا قبــل از عبــور، درحیــن عبــور قویــًا جلوگیــری شــود.

    5ـ  ازراهنمائیهای تیپ 2 دزفول حداکثر استفاده بشود
    6ـ   یگان سوار زرهی برای استقرار درمحل  تیپ 37 هماهنگی الزم را بعمل آورد.

ف   ل 21 - سرهنگ ستاد ورشوساز

***
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شماره: 4/602/02/3از: ل 21
تاریخ: 59/7/22به : ف ش 3، قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب

موضوع: ] آتش توپخانه [

بازگشت به 1ـ  سیارـ  59/7/22 
     بفرموده به حرکت خود ادامه دهید آتش توپخانه به شما تخصیص داده شده است.

ف ل 21 سرهنگ ستاد ورشوساز

***
بکلی سری

شماره: 6/2/19-2ازـ ف ل 21
تاریخ: 59/7/21بهـ  فرماندهی تاکتیکی نزاجا درجنوب

موضوع: ] ساعت )س( روز )ر( [
     پیــرو دســتور شــماره یــک اعــام وصــول در 51 ســاعت)س(، روز)ر( ســاعت 0600 صبــح روز 59/7/23 

ــد بود. خواه
 ل 21

***
خیلی محرمانه –آنی

شماره: 16234از – م عملیات و اطاعات نزاجا
تاریخ: 59/7/21به – قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب

موضوع: ] شهر سوسنگرد در زیر آتش [

     برابــر اعــام ســماجا 3 مرکــز فرماندهــی در ســاعت 0730 روز 7/21/ جــاری شــهر سوســنگرد زیــر آتــش 
ــزه بیــن سوســنگرد و اهــواز و دیگــری از ســمت 7  ــه دشــمن قــرار گرفتــه و احتمــااًل از ســمت هوی توپخان
کیلومتــری سوســنگرد بــه طــرف خرمشــهر بــوده و همچنیــن از ســوی کنــار رودخانــه کرخــه نیــز تیراندازی 
توپخانــه شــروع شــده اســت. پاســداران و ژاندارمــری در ســنگرها مشــغول درگیــری بــا دشــمن مــی باشــند. 
دســتور دهیــد مختصــات اســتقرار توپخانــه هــای دشــمن و خــط بیــن دشــمن را حــدودی تعییــن و ســریعًا 

گــزارش تــا پشــتیبانی هوایــی نزدیــک بــه عمــل آیــد.
معاونت عملیات و اطاعات نزاجا

***
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محرمانه
شماره: 16164از – ف نزاجا

تاریخ: 59/7/22به – قرارگاه تاکتیکی نزاجا در دزفول
موضوع: ] ورود یک آتشبار از ل 77 [

بازگشت بشماره 59/7/17-15547

     برابــر آخریــن هماهنگــی یــک آتشــبار 105 م م از ل 77 در ســاعت 0600 روز 7/20/ جــاری بــا هواپیمــا 
بــه اهــواز وارد و زیــر امــر ل 92 قــرار گرفــت.

ف نزاجا

***

 
شماره: 3001-19از – قرارگاه تاکتیکی نزاجا منطقه خوزستان

تاریخ: 59/7/22به – فرماندهی منطقه عملیاتی دزفول
موضوع: ] حفظ سر پل کرخه [

     دســتور دهیــد بــه یگانهــای مســتقر در منطقــه ابــاغ شــود بــه هــر قیمتی ســر پــل کرخــه را نگهــداری و تا 
آخریــن نفــر در ایــن مــورد دفــاع نماینــد و وضعیــت را لحظــه به لحظــه گــزارش نمایند.

ج عملیات قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان : سرهنگ ستاد حسینی

***

خیلی محرمانه –آنی 
شماره: 16238از – مد اطاعات

تاریخ: 59/7/22به – ف ل 92 - قرارگاه تاکتیکی نزاجا

موضوع: ] محاصره خرمشهر و آبادان [

    برابر اعام نزاجا از خرمشهر پیش بینی می شود که تقریبًا خرمشهر و آبادان محاصره می شود. دستور 
فرمایید پیش بینی های الزم معمول و در صورت نیاز با مختصات از دسک مربوطه درخواست پشتیبانی 

هوایی بنمایند.

***
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شماره: 201-84-381از – ستاد عملیاتی منطقه دزفول

بــه – ف تــی 2 گــروه رزمــی، 37 ،گــروه 55 توپخانــه، گــردان 
283 ســوار زرهــی

تاریخ: 59/7/22

موضوع: ] قصد عبور دشمن از عبدالخان [

     برابر گزارش ناحیه ژاندارمری خوزستان مستند به اعام لشکر و اطاع تیپ3 زرهی و اطاعات نیروی 
هوایی نیروهای دشمن از سمت دزفول به طرف بستان در حرکت هستند. ممکن است نیروهایی که روبروی 

شوش می باشند قصد عبور از عبدالخان را داشته باشند. دستور دهید پیش بینی های الزم را در این مورد 
بنمایند.

ف ع منطقه دزفول سرهنگ ملک نژاد

*** 
خیلی محرمانه - آنی

شماره: 16654از – تهران، معاونت عملیات و اطاعات
تاریخ: 95/7/22به – 77 مشهد، 92 اهواز، قرارگاه تاکتیکی

موضوع: ] اعزام گردان 153 از ل 77 [
     دستور فرمایید سریعًا گردان 153 پیاده و یک آتشبار 105 م م توپخانه و باقیمانده گردان 246 تانک را 

جهت اجرای ماموریت به اهواز اعزام دارند %
معاونت عملیات اطاعات

***
 

شماره: از – ل 21
تاریخ: 59/7/22به – ستاد عملیات نزاجا در خوزستان

موضوع: ] عملیات عبور [
پیرو شماره 20/602/02/18

     دستور فرمایید یگانها عملیات عبور را برابر نامه ارسالی طی شماره پیروی باال به مورد اجرا گذارند.
ف ل 21: سرهنگ ستاد ورشوساز

***
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خیلی محرمانه - آنی
شماره: 2/602/02/12از – ل 21

تاریخ: 59/7/23به – قرارگاه تاکتیکی منطقه عملیات
موضوع: ] عبور از کرخه [
آگهی به – ف گردان 138

بازگشت بشماره 59/7/22/217/32/39
     با وسیله موجود و در دسترس از رود کرخه عبور نمایید.

ف ل: سرهنگ ستاد ورشوساز

خیلی محرمانه
شماره: 17-3001از – قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان

تاریخ: 59/7/23به – سماجا 3 )مرکز فرماندهی(
موضوع: ] گزارش نوبه ای عملیاتی [

     فعالیــت هــای عمــده عملیاتــی یگانهــای تابعــه قــرارگاه عملیاتــی در جنــوب از تاریــخ 59/7/16 الــی 
59/7/22 بــه شــرح زیــر بعــرض مــی رســد:

ــد میــگ 23 مــورد هــدف  ــه اصفهــان 2 فرون ــه قــرارگاه 55 توپخان ــی مورخــه 59/7/16 ب ــه هوای  در حمل
جنــگ افزارهــای ضدهوایــی گــروه مزبــور قــرار گرفتــه و ســرنگون گردیــد – یــک جعبــه مخصوص مخابــرات و 

یــک مسلســل بــا فشــنگ مربوطــه از الشــه هواپیماهــا جمــع آوری گردیــد.

    بــا نفــوذ تیــم عملیاتــی نیــرو مخصــوص بــه منطقــه شــوش و بــا همــکاری رئیــس ســپاه پاســداران شــوش و 
چندیــن تــن از اهالــی بومــی منطقــه تعــدادی از ســربازان عراقــی کــه در رودخانــه مشــغول آب تنی بــوده اند 
بــا تیــر بــه هاکــت رســیده انــد. ضمنــًا بــا اعزام گشــتی نســبت بــه انهــدام ضدهوایــی دشــمن در کرانــه دور 

رودخانــه اقــدام و ضدهوایــی دشــمن مســتقر در کرانــه رود منهــدم شــده اســت.

     بــا اعــزام تیــم عملیاتــی نیــرو مخصــوص بــه شــوش در تاریــخ 59/7/20 تیــم مزبــور بــا اســتفاده از طنــاب 
از رودخانــه عبــور و در مواضــع دشــمن نفــوذ و ضمــن دیــده بانــی صحیــح با اجــرای آتــش توپخانــه و خمپاره 
انــداز خــودی ضایعــات و تلفاتــی بــه دشــمن وارد و در نتیحــه تانکهــای دشــمن از مواضــع خــود واقــع در 

آبــادی محــل اســتقرار بنــام زعــن عقــب نشــینی و دو تانــک منهــدم گردیــده اســت.

     بــا اعــزام گشــتی رزمــی از یگانهــای مســتقر در شــوش گشــتی مزبــور موفــق بــه انهــدام 2 دســتگاه نفربــر 
دشــمن بــا آرپی جــی 7 شــده و بــه ســامت بــه قــرارگاه خــود بازگشــته انــد.

***
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     گشــتی رزمــی اعزامــی از یگانهــای مســتقر در شــوش بــا کمــک ســپاه پاســداران شــوش و عناصــر موثــر 
و مســلمان انقابــی محلــی بــا نیروهــای دشــمن درگیــر و بــا ابــراز رشــادت و از خودگذشــتگی موفــق بــه وارد 
کــردن تلفاتــی بدشــمن شــده و 2 دســتگاه خــودرو و 6 دســتگاه تانــک دشــمن را منهــدم و ســالم بــه قــرارگاه 

خــود مراجعــت می نماینــد.
ــی و اعــزام  ــا اجــرای عملیــات گشــت زن ــه در شــوش ب ــه دو رودخان ــی اعزامــی بکران       تیــم هــای عملیات
گشــت بــکاو وبکــش موفــق بــه ایجــاد رعــب و وحشــت در دشــمن شــده و ضمــن بــرآورد تقریبــی اســتعداد 
نیروهــای دشــمن در منطقــه باعــث شــده انــد دشــمن وادار به تخلیــه تانکهــای آن ســوی رودخانه کنــد. تیم 
هــای مزبــور در عملیــات بعــدی خــود موفــق بــه از کار انداختــن ســه عــراده تانــک و انهــدام 2 خــودرو حامــل 

مهمــات و خواربــار شــده انــد.
     خلبانــان گــروه هوانیــروز مســتقر در دزفــول بــا اجــرای پروازهــای شناســایی –هــدف یابــی- درگیــری بــا 
دشــمن دیــده بانــی هوایــی –تخلیــه مجروحیــن و شــهدا و فعالیــت آمــاد رســانی موفــق شــده انــد بــا 260 

ســاعت پــرواز در 330 ســورتی خســارات زیــر را بــه دشــمن وارد نماینــد.
تانک منهدم شده                                          42 دستگاه
خودروهای مختلف منهدم شده                         24 دستگاه

توپ منهدم شده                                             3 قبضه
نفربر منهدم شده                                             6 دستگاه
8 دستگاه خودروهای حمل سوخت منهدم شده 

موضع مستحکم دشمن                      4 موضع
     ضمنــًا یــک دســتگاه خــودرو مخصــوص حمــل موشــک زمیــن بــه زمیــن بــا بــی ســیم کامــل توســط گــروه 

مزبــور از دشــمن بــه غنیمــت گرفتــه شــده و ســالم بــه پایــگاه هوایــی حمــل و تحویــل گردیــده اســت.
جانشین ف نزاجا در عملیات جنوب )دزفول( سرهنگ ستاد حسینی

گیرندگان:
عملیات نزاجا جهت استحضار

ل 92 جهت آگهی و گزارش اقدامات انجام شده
ل 21 جهت آگهی و گزارش اقدامات انجام شده

گروه 55 ت اصفهان )دزفول( جهت آگهی و گزارش شرح اقدامات انجام شده
ف ع منطقه دزفول )دزفول( جهت آگهی و گزارش شرح اقدامات انجام شده

تی 84 پیاده خرم آباد )دزفول( جهت آگهی و گزارش شرح اقدامات انجام شده
ف مقدم نزاجا در کرمانشاه )دزفول( جهت آگهی و گزارش شرح اقدامات انجام شده

***
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خیلی محرمانه 
شماره: 1915 – 7/22از: عقاب )تیپ 3(

تاریخ: 59/7/22به: ابوذر )قرارگاه جنوب(
ساعت 1915موضوع: ] استقرار در منطقه تجمع اولیه [

     حمله دشمنان همچنان ادامه دارد.
     حمله ای تا این ساعت در کار نبوده است.

     تیمســار ظهیرنــژاد برابــر اوامــر فرماندهــی دســتورات زیریــن بــه یگانهــا ابــاغ شــده:کلیه تانکهــای موجــود 
گردانهــای 242، 243، 250 )گــردان تانــک چیفتــن( بــه سرپرســتی ســرگرد جابــری پــور و تانکهــای گــردان 
291 بــه سرپرســتی ســرگرد توکلــی در ســر پــل زیــر امــر تیــپ 2 دزفول )ســرهنگ شــهبازی( قــرار داده شــده.
گــروه ضربــت فــورًا حرکــت و زیــر امــر تیــپ 2 دزفول قــرار گیرد.ســایر یگانهــا بغیــر از توپخانه هــا با اســتفاده از 
تاریکــی شــب در منطقــه تجمــع اولیــه مســتقر شــدند و بــه محــض اســتقرار در منطقــه تجمــع اولیــه گــزارش 

نمایند.توپخانــه هــا در مناطــق مربوطــه اجــرای آتــش نمایند.
سرهنگ ورشوساز

***
خیلی محرمانه - آنی

شماره: از- عقاب )تی 2 لشکر 21(
تاریخ: 59/7/23به- ابوذر )ستاد عملیات(

ساعت 7:55موضوع:] اجرای آتش دشمن [
     دشــمن در کانــال ســمت چــپ قهــوه خانــه در 6 کیلومتــری پاســگاه ژاندارمــری ســاالر بــرای ناصــر اجــرای 

آتــش مــی کنند.
به ناصر بگو دشمن را با آتش ساالرها از آن کانال بیرون کند.

***
خیلی محرمانه - آنی

شماره: 6ـ  3001از – قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان 
تاریخ: 59/7/23به – ف ل 92 

موضوع: ] مقاومت عناصر لشکر 92 [
پیرو شماره 16724-59/7/23 نزاجا تهران

     بــا توجــه بــه طرحهایــی کــه در منطقــه دزفــول اجــرا مــی شــود، عناصــر لشــکر 92 زرهــی در منطقــه اهــواز 
و خرمشــهر حداقــل بایــد 72 ســاعت بــا عناصــر موجــود در منطقــه پایــداری کننــد تــا نیروهــای مــورد نیــاز به 

ــه وارد گردند% منطق
ف نزاجا – سرتیپ ظهیرنژاد
از طرف سرهنگ ستاد حسینی

***
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خیلی محرمانه – رمز - آنی
شماره: 3001/2از – قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان

تاریخ: 59/7/22به – تی 84 پیاده دهلران
موضوع: ] گسترش یگان [

     دســتور دهیــد عناصــر مســتقر در منطقــه دهلــران آبدانــان بــه نحــوی گســترش یابنــد کــه در محــور مــور 
مــور عیــن خــوش و آبدانــان دهلــران بــه ســمت جنــوب حرکــت کنیــد و بــا عملیــات ایذائــی عناصــر دشــمن 
را در محــور عیــن خــوش دهلــران زیــر آتــش قــرار دهیــد. عناصــر مســلح محلــی تحریــک شــوند بــا عملیــات 
ــه وجــود  ــاد شــده ب نفــوذی حداکثــر ناراحتــی و ناامنــی را بــرای ســتونهای تدارکاتــی دشــمن در محــور ی
آورنــد. مواضــع پدافنــدی در ارتفاعــات شــمالی جــاده دهلــران طــوری انتخــاب شــود کــه میــدان دیــد و تیــر 

محــور عیــن خــوش دهلــران داشــته باشــد.
ج عملیات قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه جنوب: سرهنگ ستاد حسینی

*** 
شماره:از – عقاب )تیپ2 زرهی(

تاریخ: 59/7/22به – ابوذر )قرارگاه جنوب(
موضوع: ] ادامه حمله دشمن [

     حمله دشمن همچنان ادامه دارد

*** 
شماره:از – عقاب
تاریخ: 59/7/22به – ابوذر

ساعت 08:55موضوع: ] ادامه درگیری [
     فعًا ببر کامًا  اشغال شده برای اشغال شیر و پلنگ و گربه درگیری ادامه دارد.

 سرگردمرادیان
***

خیلی محرمانهـ  آنی
شماره: 3001/22ازـ قرارگاه تاکتیکی نزاجا درمنطقه  خوزستان           

تاریخ: 59/7/23بهـ  نزاجا معاونت عمیات واطاعات                                
موضوع: ] اعزام نیروی کمکی [

ــواز  ــت اه ــکان تقوی ــوب ام ــه جن ــی ب ــکر16 زره ــر لش ــه ای از عناص ــل ماحظ ــمت قاب ــول  قس ــا وص      ت
وخرمشــهروجود نــدارد. پــس از مشــخص شــدن نتیجــه  عملیــات روز جــاری درمنطقه امــکان  اعــزام نیروی 

کمکــی وجــود دارد اقــدام کنیــد.
ف قرارگاه تاکتیکی نزاجاـ   سرتیپ ظهیر نژاد
از طرف سرهنگ ستاد حسینی

***
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خیلی محرمانه
شماره: 18ـ 3001ازـ ق. ع ت نزاجا

تاریخ: 59/7/23به : ف ل 16
موضوع:] گروه رزمی تانک و گر سوار زرهی [

     فــورًا گــروه رزمــی تانــک و گــد ســوار زرهــی حرکــت درحوالــی غــرب شــهرک آزادی )بابــک ســابق( مســتقر 
و نتیجــه را گــزارش نمایند.

ج عملیات: سرهنگ ستاد حسینی

***

 
شماره: 3/602/02/12از ـ ل 21

تاریخ: 59/7/22بهـ  قرارگاه  تاکتیکی نزاجاـ   ف تی 1 و 3
موضوع:] آمادگی برای حمله متقابل [

بازگشت بشماره 700ـ  59/7/22
     دستور فرمائید سریعًا  هریک از دو تیپ یاد شده باال دو گروهان برای حمله متقابل درمنطقه  سرپل آماده 

نموده ودردسترس داشته باشد. 
 ف ل 21ـ   سرهنگ ستاد ورشوساز

*** 
 

شماره: ازـ ابوذر
تاریخ: بهـ  ناصر

موضوع:ترمیم رخنه
     بازگشــت پیامهــای ارســالی، برابــر هماهنگــی هائــی کــه فرمانــده ناصر بــا پور موســی کرده اســت وحضورًا 

هماهنگــی شــده اســت اقــدام وتــاش کنید رخنــه ایجاد شــده را خنثی ســازید.
                                                                                                                                   ابوذر  

***
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شماره: 602/02/15ازـ ابوذر

تاریخ: 59/7/23بهـ  ناصر
موضوع:] شکست محاصره [

     خــط محاصــره  را بهــر ترتیبــی هســت بشــکنید و بــه قســمت ارتفاعــات شــمال جــاده دهلــران عقــب 
ــه  کرخــه درغــرب کرخــه اشــغال نمائیــد. نشــینی کنیــد ومواضــع  دفاعــی رادرشــمال جــاده تارودخان

گد سوار زرهی به سمت شمال یا شرق عقب نشینی کنید و خود را از محاصره نجات دهید.
جانشین عملیات: سرهنگ حسینی

*** 
شماره: 2/602/02/15ازـ ل 21

تاریخ: 59/7/23بهـ  قرارگاه تاکتیکی نزاجا درجنوب
موضوع: ] گردان سوار زرهی در  محاصره [

ــه انهــدام  ــه تیــپ 1 و گــردان ســوار زرهــی ایــن لشــکر در محاصــره قرارگرفتــه ورو ب ــر اطــاع واصل      ابراب
ــد.  ــرض میرس ــه ع ــدام ب ــه اق ــتحضار وهرگون ــت اس ــب جه ــند. مرات می باش

فرمانده لشکر21 سرهنگ ستاد ورشوساز
 

شماره: 49ـ3001ازـ ابوذر
تاریخ: 59/7/23بهـ  ناصر

موضوع: ] عقب نشینی به مواضع مناسب [
     بــا پشــتیبانی آتــش بــه مواضــع مناســب عقــب نشــینی کنیــد و مواضــع مناســب را از خطــوط ســرپل 

کرخــه اشــغال نمائیــد. حتــی المقــدور ســه راهــی رادارـ دهلــران حفــظ شــود.
جانشین عملیاتـ  سرهنگ حسینی

*** 
شماره: ازـ ناصر

تاریخ: بهـ  ابوذر
موضوع: ] محاصره دو یگان [

     زمیــن هــای فعلــی کــه یگانهــا مستقرهســتند، به هیــچ وجه برای پدافند مناســب نیســت. لــذا هردویگان 
مــا مقاومــت مــی کننــد ایــن دو یــگان را مــی تــوان بــه وســیله آتــش یکســان توپخانــه  بــه عقــب آورد درغیــر 

اینصــورت درمحاصره هســتند.
                                                                                                                                                    ناصر

***
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شماره: 440ـ84ـ 201ازـ ستاد عملیاتی منطقه دزفول

تاریخ: 59/7/23بهـ   ف قرارگاه تاکتیکی نزاجا
موضوع: ] وضع  وخیم نیروهای مجبورکننده از خط [ 

     برابــر گــزارش گــروه رزمــی 37 وضــع نیروهــای عبــور کننــده  از خــط رضایــت بخــش نیســت وبرعکــس  
ــور از خــط،  ــروی عب ــه نظــر میرســد کــه نی ــه می باشــد وب ــت یافت ــًا تقوی وضعیــت نیروهــای دشــمن کام

قــدرت رزمــی خــودرا تقریبــًا  ازدســت داده اســت.
ف ع منطقه دزفولـ  سرهنگ ملک نژاد

***

 
شماره: ازـ عقاب
تاریخ: بهـ  ابوذر

موضوع: ] تخلیه وسایل [
     وسایلی ازاقبال)لشکر16( درجلواست که می شود تخلیه کرد و قابل استفاده است.

 عقاب

***
 

شماره: 3001/42ازـ ابوذر
تاریخ: 59/7/23بهـ  ناصر

موضوع: ] حفظ خط سر پل [
     1ـ عقاب خط سرپل اولیه را حفظ کنید.

      2ـ  ناصر با یگانهای پیاده که احتیاط است مواضع مناسب درسه راهی دهلران  رادار اشغال کنیدو با 
یگانهای زرهی به تک ادامه دهید.

      3ـ اقبال سریعًا درشرق رودخانه گسترش یابند.
                                                                                                                                                    ابوذر

***
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شماره:  1سیارازـ ل21 حمزه                                            
تاریخ: 59/7/23بهـ  ستادنزاجا درمنطقه خوزستان

موضوع: ] آخرین وضعیت یگانها [
       آخرین وضعیت یگانها بشرح زیراست:

     1ـ  تیپ 1 درشمال جاده علی گره زد که درفاصله 4 کیلومتر مانده به سه راهی رادار می باشدو 3/4پرسنل 
و کلیه ساحهای اجتماعی وتانکهای خود را با خدمه مربوطه ازدست داده است ودرحال محاصره شدن 

می باشد.
     2ـ  گردان تانک مشهددرفاصله  سه کیلومتری سه راهی رادار بین جاده و رودخانه درداخل شیارعمیق که  

توسط دشمن کنده شده بود مستقر می باشد و امکان محاصره آنها می باشد.
     3ـ   گروهان سوار زرهی درنزدیکی گردان تانک بیشتر وسایل خودرا از دست داده است.

     4ـتعدادی ازخدمه تانک زخمی وتانکهای آنان که حدود هفت دستگاه می باشد درنقاط مختلف منطقه 
رها شده است.

فرمانده ل21 حمزه: سرهنگ ورشوساز

*** 
 

شماره: 3001/14ازـ قرارگاه تاکتیکی جنوب )دزفول(
تاریخ: 59/7/24بهـ  ل 92 اهواز

موضوع: ] وضعیت خرمشهر و آبادان [
     برابراعام سماجاـ   طبق اطاع واصله از خرمشهر:

     1ـ درمحوطــه گمــرک، نیروهــای عراقــی بــا بولــدوزر و چــراغ مشــغول تهیــه پناهــگاه بــرای نیروهــای زرهی 
میباشند.

      2 ـ  یــک ناوچــه عراقــی دراســکله گمــرک پهلــو گرفتــه وتعــدادی از مــردم اســیرکرده و بــه طــرف
 عراق حرکت نموده و صدای شیون و فریاد مردم به گوش می رسد.

     3ـ   نیروهــای عراقــی درقســمت شــمال آبــادان دردوراهــی بهمــن شــیر مســتقر ودرحــال حاضــر شــهر را 
بمبــاران مینماینــد. دســتور فرمائیــد مــوارد بــاال را بررســی و تائید ویــا تکذیب آنرا بازگشــت بشــماره 17054ـ 

59/7/24 نزاجــا  و بــه ایــن قــرارگاه اعــام نماینــد.  
جانشین عملیات سرهنگ حسینی

***
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شماره:  ازـ تی 2

تاریخ: 59/7/23بهـ   ستاد عملیاتی تاکتیکی جنوب
موضوع: ] درخواست آتش هوایی [

     یگانهــای لشــکر21 کــه در ســمت چــپ منطقــه هستنددرســه کیلومتــری راســت بــا دشــمن مواجــه و 
دشــمن آنهــارا بــه عقــب زده انــد دشــمن بــه منطقــه عقــاب نزدیــک می شــود. درخواســت پشــتیبانی آتــش 

هوائــی دارنــد.
سرگرد مرادیان     

***
 

شماره:  ازـ ناصر
تاریخ:  بهـ   ابوذر

موضوع: ] فرمانده لشکر در خط مقدم [
     درمســیر اصلــی گــره زد  ومســیر رادار حــدود زیــادی از نیروهــا از بیــن رفتــه، ســوار زرهــی خــوب اســت. 
دســتور داده شــد تــا آخریــن نفــر شــهید شــوند. اگــر دســتور دیگــری هســت بگوئیــد، مــن خــودم درخــط 

مقــدم هســتم
                                                                                                                                                    ناصر

***

خیلی محرمانه
شماره: 3001/38ازـ ابوذر

تاریخ: 59/7/23بهـ   ناصر
موضوع: ] اجرای پشتیبانی هوایی [ 

     پشــتیبانی شــدید هوائــی درحــال اجــرا می باشــد، آرایشــات خــود را بــه هــم نزنیــد، بــه پیشــروی ادامــه 
دهیــد.

جانشین عملیات: سرهنگ حسینی

***
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خیلی محرمانه
شماره: 116ازـ ل16  

تاریخ: 59/7/23بهـ  ف قرارگاه تاکتیکی نزاجا مستقر در دزفول.
موضوع: ] حرکت اولین ستون [

     اولین ستون ساعت 1200 روزجاری به طرف منطقه تعیین شده به غرب  شهر بابک حرکت نمود.
ل16

*** 
شماره: 207/32/46/34ازـ  ل92 زرهی اهواز

تاریخ: 59/7/21بهـ  قرارگاه  تاکتیکی نزاجا درجنوب
موضوع: ] تیم تخریب [

     ایستگاه مخابراتی سلیمانیه دردست دشمن بوده و اعزام تیم های تخریب به محل مورد نظر 
مقدورنمی باشد.

ل 92 اهواز

***

 
شماره: 71ـ 3001ازـ قرارگاه تاکتیکی نزاجا درجنوب

تاریخ: 59/7/23بهـ  معاونت عملیات واطاعات
موضوع: ] هماهنگی الزم [

ــه  ــب ب ــنده مناس ــیله کش ــدون وس ــر و ب ــدون افس ــوپ 130 م م ب ــه ت ــپ 84  دوقبض ــزارش تی ــه گ ــا ب      بن
آبدانــان حمــل گردیــده و قــادر بــه کار بــردن جنــگ افــزار هــای مــورد بحــث نیســت. دســتور فرمائیــد بــه 
مســئولین ســتاد درنزاجــا ابــاغ نماینــد کار را بطــور صحیــح  انجــام دهنــد و بــا تیــپ خــرم آبادهماهنگــی 

الزم را بنماینــد.
سرهنگ حسینی

***

 
شماره: 201/84/436ازـ  ستاد عملیاتی منطقه دزفول

تاریخ: 59/7/23بهـ  ف قرارگاه تاکتیکی نزاجا
موضوع: ] گزارش تیپ 2 [

پیرو شماره 201/84/434ـ  59/7/23
     برابــر گــزارش تیــپ 2 هــم اکنــون دشــمن در 6 الــی10 کیلومتــری کرخه می باشــد. و تیــپ مذکوردرمحل 
قبلــی مســتقرو زیــر آتــش شــدیدتوپخانه دشــمن می باشــد. ضمنــًا یــادآوری نمــوده کــه لشــکر 2 مرکــز وارد 

ــل گردید. عم
ف.ع منطقه دزفول: سرهنگ ملک نژاد

***
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شماره: ازـ تی 2
تاریخ: 59/7/23بهـ  ستاد عملیات تاکتیکی جنوب

ساعت  13:15  موضوع: ] برگشت یگانها به عقب [
     تعــداد زیــادی ازیگانهــای عبورکننــده مــی خواهنــد بــه عقــب برگردنــد و روحیــه تــی 2 را خــراب کــرده اند. 

دســتور دهیــد آنهــا را بــه جــای خــود برگردانند.
سرگرد مرادیان

***

 
شماره: ازـ جمشید)414 اهواز(

تاریخ: 59/7/23بهـ  ابوذر
ساعت 09:35        موضوع:وضعیت یگان

     ما در چهارراه صفی آباد به طرف شوشتر می باشیم.
سرگرد مرادیان

     ضمنًا عقاب به طرف سه راهی رادار درحرکت است که در همانجا مستقرشوید.
 سرگردمرادیان

***

 
شماره: ازـ ناصر )ل21(

تاریخ: بهـ  ابوذر
موضوع: ] توقف حرکت [

      ناصــر تقاضــای پشــتیبانی هوائــی کــرده بــود و حرکت متوقف شــده اســت اقــدام ونتیجه را گــزارش کنید.

سرگرد مرادیان

***

خیلی محرمانهـ  فوری
شماره: 3001/57 ازـ  ستاد عملیات قرارگاه تاکتیکی نزاجا جنوب                                                     

تاریخ: 59/7/23  بهـ  ف تیپ 2 زرهی
موضوع: ] عقب نشینی [

بازگشت بشماره 207/01/8/463ـ  59/7/23

     تیمســار فرماندهــی نزاجــا بــه فرماندهــی لشکر21دســتور داده انددرصورتی که آن لشــکر نتواندمنطقه را 
حفــظ کنــد، یــک  گروهــان  تانــک در محــل زیرامرتیــپ 2 زرهــی باقــی بمانــد. بقیــه عناصــر لشــکر به شــرق 

رودخانــه کرخــه  عقــب نشــینی کند.
جانشین عملیاتـ  سرهنگ ستاد حسینی

***
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شماره: 463ـ 8ـ01ـ 207ازـ تیپ 2 زرهی                                                                            

تاریخ: 59/7/23بهـ  قرارگاه تاکتیکی نزاجا درمنطقه خوزستان
موضوع: ] نیاز به نیروی تقویتی [

بازگشت به امریه  مورخه 1840       59/7/22
ــودی   ــای خ ــدادی از تانکه ــه تع ــمن ب ــک دش ــر ت ــی دراث ــداری ول ــی نگه ــر قیمت ــه ه ــه ب ــرپل کرخ      س
خســارات وارد وتعــدادی پرســنل مجــروح واکنــون ایــن یــگان جهــت نگهــداری ســرپل احتیــاج مبرمــی بــه 

نیــروی تقویتــی دارد کــه کمــاکان بتوانــد از ســرپل نگهــداری نمایــد.
ف تی 2 زرهی: سرهنگ شهبازی

***

 
شماره: 3001/56ازـ قرارگاه تاکتیکی نزاجادرمنطقه خوزستان  

تاریخ: 59/7/23بهـ  سرپرست گروه 01 مستقر در قرارگاه 
موضوع: ] شبکه مخابرات [

     دستور دهید دوپست مشروحه زیر را درشبکه افـ  ام فرماندهی اضافه نمایند.
1ـ  گردان تانک وتوپخانه لشکری لشکر16 با معرف بهمن

2ـ  گردان سوار زرهی لشکر16 زرهی بامعرف گودرز
جانشین عملیاتی قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب: سرهنگ ستاد حسینی

***

رمز آنیـ  خیلی محرمانه 
شماره: 55ـ 3001ازـ ابوذر

تاریخ: 59/7/23بهـ  عقاب
] اعزام دو نفر افسر برای بررسی [ موضوع: 

     سرهنگ شهائی و سرهنگ حشمت به منطقه  اعزام و حضورًا  بررسی خواهند کرد.

جانشین عملیات: سرهنگ  حسینی

***
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خیلی محرمانهـ  آنی
شماره: 16380ازـ  مد عملیات

تاریخ: 59/7/21بهـ  قرارگاه تاکتیکی نزاجا درجنوبـ  ف ل 92                                                                       
] وضعیت خرمشهر [ موضوع: 

     برابــر اعــام ســماجا مســتند بــه گــزارش نزاجــا درســاعت0630روز جــاری دشــمن از هردومحــور پیــش 
رفتــه ومــرز  شــدیدًا بحرانی اســت. ایســتگاه 7 تا نزدیکــی منطقه ایران کار تا 800متری شــهر رســیده اند. 
وضعیــت خرمشــهر بــه اســتناداعام فرمانــده ژاندارمــری منطقــه دشــمن جلوآمــده ومحاصــره تنــگ مــی 
 باشــد وتمــاس بــا خرمشــهر از آبــادان ممکــن نیســت مراتــب  جهــت اطــاع و اقــدام الزم اعام مــی گردد.
مد عملیات

***
خیلی فوری

شماره: 16380ازـ مد عملیات اطاعات نزاجا
تاریخ: 59/7/21بهـ  قرارگاه تاکتیکی درجنوبـ  ف ل 92

] اعزام توپخانه تقویتی [ موضوع: 
     یگانهــای مشــروحه زیــر بمنظــور تقویــت آتــش توپخانــه  بــه منطقــه عزیمــت خواهنــد نمــود 2 آتشــبار 
ــر امــر گــروه 55  ــر امــر گــروه 22 اهــواز و 2 آتشــبار 130 م م ازگــروه 33 زی 130م م و دو رســد کاتیوشــا زی

ــول. دردزف
مد عملیات اطاعات نزاجا

***

 
شماره: ازـ ناصر

تاریخ: بهـ  ابوذر             
] فاصله دو یگان تک ور [ موضوع: 

     رخنه ای درکار نیست فاصله دو یگان تک ور حدود 10کیلومتر می باشد.
ناصر

***
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شماره: ازـ ناصر
تاریخ: بهـ  ابوذر     

ساعت18:20موضوع: ] نیاز به تجدید سازمان [
ــان  ــودی آن ــث ناب ــت وباع ــاح نیس ــه ص ــه ب ــم درمنطق ــتعداد ک ــا اس ــد ب ــروی جدی ــرد نی ــرم نب ــه نظ      ب
خواهدشــد. مــن فکــر مــی کنــم ایــن عملیــات همیــن طــور که قبــًا گفته شــده بودنیــاز بــه تجدید ســازمان 
اصولــی دارد ضمنــًا دشــمن  هیچگونــه آســیب قابــل ماحظــه ای ندیــده اســت. مســاله خیلــی جــدی تر از 
آن اســت کــه تصــور مــی نماینــد. احتمااًل درشــب جاری دشــمن تــک شــدیدی  را اجــراء خواهدنمــود. تمام

***
خ مـ   خیلی فوری

شماره: 17240ازـ ج عملیات واطاعات نزاجا      
تاریخ: 59/7/24بهـ  قرارگاه تاکتیکی نزاجا درجنوب

موضوع:] شهر دهلران [
     برابر گزارش قرارگاه  مقدم نزاجا: 

     1ـ شــهر دهلــران تاکنــون توســط نیروهــای دشــمن اشــغال نگردیــده ودرحــال حاضــر بــه وســیله عناصــر 
ژاندارمــری نگهــداری می شــود. بــه منظورتقویــت عناصــر مذکــور تعــدادی از نیروهــا بــه شــرح زیربــه ایــام 
اعــزام گردیدنــد. ضمنــًا  148 نفــر ســربازان خدمــت منقضــی درایــام تجهیــز و بــه طــرف مورموری اعــزام تا 

ازآن طریــق درعملیــات تامینــی شــهر شــرکت نمایند.
     2 ـ بــا جابجائــی وارســال تجهیــزات جدیــد یــک تیــم تقویــت شــده بــه ارتفاعــات شــمالی دهلــران اعــزام 

خواهــد گردیــد.
مدعملیات اطاعات

***
سری

شماره: 2001/1/2از – قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان
تاریخ: 59/7/16به – ف نزاجا )معاونت عملیات اطاعات(

موضوع: ] برآورد نیروهای دشمن [
ــا ســاعت 0830 59/7/26 گســترش یگانهــای  ــه عمــل آمــد، ت ــر آخریــن تجزیــه و تحلیلــی کــه ب      براب
دشــمن بعمــق حــدود 25 کیلومتــری بــه عــرض 16 تــا 20 کیلومتــر شــمال دامنــه هــای جنوبــی ارتفاعات 
خرولــی و اســکندرخندان و غربــًا در تپه هــای شــاوریه و علی گــره زد و جنوبــًا از غــرب تپــه رادار تــا حوالــی 
مغــرب شــوش و شــرقًا حــدود دو تــا ســه کیلومتــر غــرب رودخانــه کرخه شــامل ســه گــردان تانــک دو گردان 

پیــاده مکانیــزه )یــک تیــپ تقویــت شــده( بــرآورد مــی شــود.
ج اطاعات قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب-سرهنگ ستاد امین
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خیلی محرمانه
شماره: 4 سیاراز – گودرز )گردان سوار زرهی 16(

تاریخ: 59/7/24به – ابوذر
ساعت 15/45موضوع: ] گلوله دشمن تا شهرک آزادی [

     گلولــه تــا دشــمن بــه حوالــی شــهرک آزادی اصابــت نمــوده، یــگان در دو کیلومتــری شــهرک قــرار دارد 
اوامــر خــود را ابــاغ نماینــد.

امضاء گردان سوار زرهی لشکر 16

*** 
شماره: 3001-33از – ابوذر

تاریخ: 59/7/24به – گودرز
موضوع: ] تفرقه و حفاظت [

     این نوع گلوله ها مداوم به منطقه ریخته می شود، تفرقه و حفاظ و جان پناه اتخاذ شود.

ج عملیات قرارگاه تاکتیکی در منطقه جنوب: سرهنگ ستاد حسینی

***
خیلی محرمانه – خیلی فوری

شماره: 3001/27از – قرارگاه عملیاتی جنوب )دزفول(
تاریخ: 59/7/24به – ل 21 حمزه

موضوع: ] شرکت در کمیسیون [
     دســتور فرماییــد ســرهنگ ورشوســاز فــورًا بــه قــرارگاه عملیاتی حرکت و در کمیســیون متشــکله در حضور 

تیمســار فرماندهی شــرکت نماید%
جانشین عملیات سرهنگ حسینی
از طرف سرهنگ پورموسی

*** 
شماره: از – ناصر
تاریخ: به – ابوذر

موضوع: ] حرکت تانکهای مشکوک [ 
     برابــر گــزارش دیدبانــان توپخانــه در منطقــه تعــدادی از خودروهــا احتمــااًل تانکهــای خــودی در حرکــت 

دیــده شــده. مراتــب بــه عــرض مــی رســد. اقــدام مبــذول داریــد. در منطقــه عملیــات ســاحل رودخانــه.

***
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شماره: از – ناصر ل 21

تاریخ: به – ابوذر
موضوع: ] عدم اطاع از افسر ناظر مقدم [

     اطاع از افسر ناظر مقدم نداریم، کجا هستند )از ساالر(

***

خیلی محرمانه – خیلی فوری
شماره: 3001-19از – دیروز
تاریخ: 59/7/24به – ناصر

موضوع: ] افسر ناظر مقدم هوایی [
     طــی تماســی کــه بــا هوانیــروز گرفتــه شــد، اظهــار داشــتند کــه ســاعت 6 صبــح روز جــاری افســر ناظــر 
مقــدم هوانیــروز بــه اتفــاق افســر ناظــر مقــدم نیــروی هوایــی رفتــه انــد تــا در اختیــار فرمانده لشــکر باشــند.
جانشین عملیات: سرهنگ حسینی

***

خیلی محرمانه-آنی
شماره: 3001-12از – قرارگاه عملیاتی جنوب )دزفول(

تاریخ: 59/7/24به – ل 92
 موضوع:] تامین پرواز نیروهای اعزامی [

     برابــر اعــام نزاجــا تعــداد 8 فرونــد هواپیمــای  ســی - 130تعــداد 600 نفــر از پرســنل ژاندارمــری را بــا 
تجهیــزات کامــل در ســاعت 1530 روز 59/7/23 از تهــران بــه اهــواز حمــل خواهنــد کــرد. 200 نفــر دیگــر 
نیــز از تهــران بــه اهــواز )ســاعت حرکــت بعــدًا اعــام می شــود( حمــل خواهنــد شــد. دســتور فرمایید جهت 

تامیــن پــرواز آنهــا بــه یگانهــای پدافنــد هوایــی دســتورات مقتضــی صــادر نمایند.
جانشین عملیات: سرهنگ حسینی

***
 

شماره: از – عقاب
تاریخ: به – ابوذر

موضوع:] امانتی عقاب [
     ناصر هنوز امانتی عقاب را نداده است. یک نفر اعزام کنید و وضع را روشن نمایید.

                                                                                                                                                  عقاب

***
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خیلی محرمانه
شماره: 3001-5از – قرارگاه تاکتیکی ابوذر

تاریخ: 59/7/24به – ناصر
موضوع:] آب و آذوقه [

     تعــدادی از پرســنل آن لشــکر حوالــی تپــه چشــمه )3225 درجــه شــمالی و 4805 شــرقی( آب و آذوقــه 
ندارنــد و منتظــر کمــک مــی باشــند بــه آنهــا کمــک کنیــد و آب و آذوقــه برســانید.

جانشین عملیات: سرهنگ حسینی

***

 
شماره: 17234از – معاونت عملیات و اطاعات نزاجا
تاریخ: 59/7/24به – قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب
موضوع: ] گروهان اعزامی تی 55 [

     برابــر گــزارش تــی 55 هوابــرد گروهــان اعزامــی کــه زیــر امــر تیــپ2، تیــپ37 می باشــد به علــت ضایعات 
وارده پرســنلی و لجســتیکی و نارســائیهای موجــود در کاربــرد یــگان و عــدم پشــتیبانی و پاییــن آمــدن روحیه 
الزم توانایــی رزمــی خــود را از دســت داده اســت. لــذا دســتور فرماییــد بــه هــر نحــو ممکن لشــکر صــاح می 

دانــد نســبت بــه پشــتیبانی و ترمیــم یگان مزبــور اقــدام و نتیجــه را گــزارش نمایند.
معاونت عملیات و اطاعات نزاجا

***

خیلی محرمانه – خیلی فوری
شماره: 3001/8از – م ع ت نزاجا

تاریخ: 59/7/26به – ف منطقه عملیات دزفول
ساعت: 08:15موضوع: ] فرمانده گروهان تیپ 55 [

     دســتور فرماییــد فرمانــده گروهــان اعزامــی از تیــپ 55 هوابــرد مامــور بــه گــروه رزمــی 37 زرهی فــورًا خود 
را در مرکــز عملیــات تاکتیکــی معرفــی تــا به حضــور ت ف نزاجا برســد.

سرهنگ ستاد حسینی
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شماره:از – قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان
تاریخ: به – ف گروه 55 توپخانه

موضوع: ] توپ پدافند هوایی [
ــر  ابــاغ قــرارگاه نزاجــا در تهــران دســتور فرماییــد از 10 قبضــه تــوپ 23 م م پدافنــدی هوایــی آن       براب
گــروه تعــداد چهــار قبضــه را بــه مســجد ســلیمان پایــگاه هوانیــروز اختصاص و شــش قبضــه باقیمانــده را در 

اختیــار داشــته باشــند.
ج عملیاتی قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب – سرهنگ ستاد حسینی

***
رمز-آنی

شماره: 3001-5از – قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان
تاریخ: 59/7/25به – ل 21

موضوع:] جمع آوری شهدا و وسایل [
     برابــر اطــاع یکــی از افســران تیــپ2 )ســرکار ســتوان1 زرهــی محمــد طاهــری( مقداری از وســایل ســاح 
ذیقیمــت و تعــدادی تانــک ســالم و ســاح ضدهوایــی در منطقــه باقیمانــده اســت. حتــی تعــدادی خیلــی 
زیــاد در منطقــه تیــپ2 )بیــن دیــده بانــان تیــپ در ســه راهــی قهــوه خانــه و خــط مقــدم تیــپ( موجــود مــی 
باشــد و همچنیــن برابــر اطــاع تعــدادی از اجســاد شــهداء نیــز در محــل باقیمانــده اســت. دســتور فرماییــد 
ســریعًا نســبت بــه جمــع آوری ســاح و وســایل و تانــک هــا و اجســاد شــهدا اقــدام ســریع معمــول فرماینــد.
ف نزاجا – سرتیپ ظهیرنژاد
از طرف سرهنگ ستاد حسینی

***
خیلی فوری

شماره: 3001/37از – قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب )دزفول(
تاریخ: 59/7/25به – سماجا 3 )مرکز فرماندهی(

موضوع: ] پدافند هوایی برای پل زالی [

آگهی به – نزاجا )مد عملیات(
     برابــر گــزارش اســتانداری خوزســتان مســتند بــه گــزارش وزارت کشــور پــل زالــی واقــع در محــور خــرم آباد 
اندیمشــک فاقــد پدافنــد هوایــی مــی باشــد و احتمــال دارد مــورد حملــه هوایــی قــرار گیــرد و درخواســت 
شــده ایــن قــرارگاه در ایــن مــورد اقــدام نمایــد. بــا توجــه بــه اینکــه حفاظــت پلهــا بــه عهــده ژاندارمــری و 
ــرای حفاظــت نقــاط حســاس و  ــق آن ســازمانها ب ــد از طری ســازمان بســیج گــذارده شــده دســتور فرمایی

حیاتــی داخــل کشــور از جملــه محــور راه آهــن اســتفاده شــود.
جانشین عملیات – سرهنگ ستاد حسینی
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شماره: 17410از – مد اطاعات عملیات نزاجا

تاریخ: 59/7/25به – قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب
موضوع: ] پشتیبانی هوایی [

     بــا توجــه بــه اینکــه ســه راهــی آبــادان و خرمشــهر بــه شــدت در محاصــره و نفــوذ قــوای زرهــی و مکانیــزه 
دشــمن مــی باشــد و امــکان دارد ســتاد عملیــات جنــوب و ل 92 نتوانــد بموقــع از ســورتی هــای واگــذاری و 
پشــتیبانی هوایــی بهــره منــد گردنــد لــذا بــه نیــروی هوایــی دســتور داده تا نســبت بــه انهــدام مهاجــم اقدام 
تــا فشــار دشــمن کــه تــا ترتیــب اعزام یــگان کمکــی داده شــود دســتور فرماییــد در حهــت هدایت. اســتفاده 

از پشــتیبانی هوایــی اقــدام الزم معمــول نمایند.

***

 
شماره: از: عقاب تی 2

تاریخ: 59/7/25به: ابوذر
موضوع: ] نیاز به تقویت [

     بازگشــت بــه امریــه اباغــی بــا توجــه بــه اینکــه حملــه احتمالــی ســتون زرهــی و مکانیزه دشــمن از دشــت 
عبــاس مــی باشــد، عقــاب بــا موجودیــت فعلــی احتیاج بــه تقویــت یــک رده دوم دارد. دســتور فرماییــد ناصر 

در رده دوم آمادگــی تقویــت عقاب را داشــته باشــد.
عقاب

***

 
شماره: 171360از: ل 92

تاریخ: 59/7/25به: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب
موضوع: ] نبرد در آبادان [

     برابــر اعــام ســماجا 3 چــون تعــداد زخمــی هــا و تیــر خــورده هــا بــه علــت مقاومــت خیابانــی در آبــادان 
زیــاد اعــام شــده اســت و در 3 کیلومتــری پــل بهمنشــیر جنــگ تانــک و توپخانــه ادامــه دارد و رفــت و آمــد از 

روی پــل امــکان نــدارد. دســتور فرماییــد بشــرح زیــر اقــدام نماینــد:
1- در صورت امکان با توپخانه برد بلند آبادان را پشتیانی نمایند.

2- در روشنایی روز هلی کوپترها تا آخرین حد ممکن به کمک مدافعین اعزام شوند.

***
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شماره: 5-3001از – قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان
تاریخ: 59/7/25به – ل 21

موضوع:] جمع آوری شهدا و ساح [
     برابــر اطــاع یکــی از افســران تیــپ 2 )ســرکار ســتوان 1 زرهــی محمــد طاهری( مقداری از وســایل ســاح 
ذیقیمــت و تعــدادی تانــک ســالم و ســاح ضــد هوایــی در منطقــه باقیمانــده اســت. حتــی تعــداد خیلــی 
زیــادی در منطقــه تیــپ 2 )بیــن دیدبــان تیــپ در ســه راهــی قهــوه خانــه و خــط مقــدم تیــپ( موجــود مــی 
باشــد و همچنیــن برابــر اطــاع تعــدادی از اجســاد شــهدا نیــز در محــل باقیمانــده اســت. دســتور فرماییــد 
ســریعًا نســبت بــه جمــع آوری ســاح و وســایل و تانــک هــا و تــوپ هــا و اجســاد شــهدا اقــدام ســریع معمول 

فرمایند.
ف نزاجا: سرتیپ ظهیرنژاد

*** 
شماره: 493-84-201از – ستاد عملیاتی منطقه دزفول

تاریخ: 59/7/25به – ف. قرارگاه تاکتیکی نزاجا
موضوع:] نیاز به تعویض [

     بــه اســتحضار مــی رســاند یگانهــای رزمــی مســتقر در ســر پــل کرخــه )تیــپ2 و گــروه رزمــی 37( بــه علت 
درگیــری جــدی بــا دشــمن بــه مــدت طوالنــی از شــش مــاه قبــل تاکنــون نیــاز مبرمــی بــه تجدیــد ســازمان 
دارنــد. مســتدعی اســت مقــرر فرماینــد بــه یکــی از یگانهــای موجــود در منطقــه ماموریــت نگهداری ســرپل 
را واگــذار تــا تیــپ2 زرهــی و گــروه رزمــی 37 بتواننــد بــه عقــب آمــده و پــس از تجدید ســازمان مجــددًا آماده 

اجرایــی ماموریتهــای بعــدی گردند.
ف-ع منطقه دزفول سرهنگ ملک نژاد

گیرندگان:
1- ف تی 2 زرهی جهت آگهی

2- ف گروه رزمی 37 جهت اطاع

***
 

شماره: 32-3001از: ابوذر
تاریخ: 59/7/25به: عقاب

موضوع: ] سد دشمن [
     یگانهــای دشــمن بــه بیشــه هــای علی گــره زد رســیده انــد هلیکوپترهــا و هواپیماهــای خــودی به دشــمن 

حملــه مــی کننــد آمــاده باشــید پیشــروی دشــمن را در منطقــه ســد نمایید.
جانشین عملیات ابوذر

*** 
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شماره: 31-3001از: ابوذر

تاریخ: 59/7/25به: عقاب-ساالر-ناصر-اقبال
موضوع: ] حرکت ستون های دشمن [

     برابــر گــزارش خلبــان شناســایی هوایــی ســتونی از عناصــر زرهــی و مکانیــزه دشــمن در دشــت عبــاس 
بســمت علی گــره زد در حــال حرکــت بــوده اســت. فــورًا آمــاده مقابلــه احتمالــی بــا هر گونــه تجــاوز احتمالی 

ــمن باشید. دش
ابوذر

***  
شماره: 7-3001از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان

تاریخ: 59/7/25به: مسجد سلیمان فرماندهی هوانیروز
موضوع: ] پشتیبانی آتش هلیکوپتر [

آگهی به: ل 92 زرهی بازگشت به 59/7/25-17360
     دســتور دهیــد ظــرف روز جــاری حداکثــر تقــدم پشــتیبانی آتــش هلی کوپترهــا را در پشــتیبانی عملیــات 

لشــکر 92 زرهــی در خرمشــهر و آبــادان و اهــواز قــرار دهنــد.
ف نزاجا: سرتیپ ظهیرنژاد

*** 
 

شماره: 10/602/02/6از: ل21
تاریخ: 59/7/25به: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب

موضوع:] اعزام تانک و وسایل به منظقه تجمع [
     از ل21 بــه گــروه رزمــی 291 تانــک 0 آگهــی بــه فرماندهــی عملیــات تاکتیکــی نزاجــا جهــت اســتحضار 
دســتور فرماییــد. یــک گروهــان بــه اســتعداد هفــت تانــک در محــل زیــر امــر تیــپ2 دزفــول قــرار داده و بقیه 
تانکهــا و وســایل را بــه منطقــه تجمــع اولیــه اعــزام و نتیجــه را و اجــرای آن بــا آمــار تلفــات و ضایعــات ســریعًا 

بــه لشــکر گــزارش نمایند.
ف ل: سرهنگ ستاد ورشوساز
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شماره: 3001/2از: م ع ت نزاجا )عملیات(

تاریخ: 59/7/25به: ف ل 16
موضوع: ] مواضع در شرق کرخه [

     با توجه به توجیه حضوری دستور فرمایید موارد زیر را بمورد اجرا بگذارند:
   1-  بــا گردانهــای تانــک و ســوار زرهــی مســتقر در حوالــی شــهرک بابــک مواضــع دفاعی مناســب در شــرق 
ــا در صــورت رخنــه دشــمن بشــرق رودخانــه بتواننــد عکس العمــل مناســب جهــت  رود کرخــه انتخــاب ت

انهــدام دشــمن نشــان  دهنــد.
الف- مواضع دفاعی حداکثر در سه کیلومتری شرق رودخانه کرخه انتخاب شوند.

     ب- دفاع را در عمق و مواضع مناسب سازمان دهند.
     پ- حداکثر استفاده از آتش توپخانه گد ک.م بعمل آید.

     ت- حداکثر منطقه را در عرض بپوشانند.
2- از توقف به صورت اردوگاهی و منطقه تجمع قویًا خودداری نمایند.

3-دفــاع را طــوری ســازمان دهنــد کــه همــواره در هــر دســته الاقــل نصــف عــده هــا   آمــاده مقابلــه بــوده و 
عکس العمــل مناســب نشــان دهنــد.

4-آمــاده باشــید در صورتیکــه عناصــر دشــمن از محور شــوش بســمت اندیمشــک حرکــت کند دشــمن را در 
بیــن رودخانــه کرخــه و در متوقــف کــرده و نیروهای دشــمن را نابــود کنید.

سرهنگ ستاد یعقوب حسینی

*** 
 

شماره: 23-3001از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب )دزفول(
تاریخ: به: ف نزاجا )معاونت عملیات و اطاعات( مد عملیات

موضوع: ] استعداد دشمن در خرمشهر و آبادان [
     برابر گزارش ل92 زرهی:

     برابــر گفتــه یکــی از اســراء اســتعداد دشــمن در منطقــه خرمشــهر لشــکر 9 عــراق که بــا یگانهایــی از نیروی 
مخصــوص تقویــت شــده انــد مــی باشــد. در محــور اهــواز آبــادان یــک تــی زرهــی کــه از پلهــای شــناور منطقه 
ســلیمانیه عبــور داده شــده مســتقر مــی باشــند و عناصــر جلویــی آنهــا در 5 کیلومتــری آبــادان مــی باشــند و 

بقیــه در طــول راه مســتقر می باشــند.
     فعالیــت توپخانــه دشــمن در روزهــای 23 و 24 در منطقــه آبــادان کمتــر شــده و بــه نظــر مــی رســد کمبــود 

گلولــه توپخانــه آن مــورد تاییــد مــی باشــد.
جانشین عملیات: سرهنگ ستاد حسینی

*** 
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شماره: 4/602/02/34از: ل21
تاریخ: 59/7/26به: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب

موضوع:] حرکت گردان 144 [
     در اجــرای اوامــر شــفاهی کــد 144 پیــاده در ســاعت 1630 روز 59/7/25 بــه طــرف محــل ماموریــت 

حرکــت نمــود.
ف ل 21: سرهنگ ورشوساز

*** 
 

شماره: 97404از:  معاونت عملیات و اطاعات
تاریخ: 59/7/25به : ف ت ع کرمانشاهـ  قرارگاه تاکتیکی نزاجاـ  ل 92

موضوع:
     برابــر اعــام نهاجــا پشــتیبانی نزدیــک هوائــی بــه یگانهــای لشــکر انجــام می گــردد دســتورفرمائیددرمورد 
ــگاه دوم = ل  ــی از پای ــت صورت ــد. ل 64 ـ هش ــل آی ــدام الزم به عم ــذاری  اق ــای واگ ــرداری از پروازه ــره ب به
81ـ  چهــار ســورتی از پایــگاه ســهند؛ ل 92ـ  ده ســورتی از پایــگاه ســوم وهیجــده ســورتی از پایــگاه ششــم.
ف نزاجا

***  
شماره: 3001/50از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا درمنطقه خوزستان

تاریخ: 59/7/26به : لشکر 21 پیاده
موضوع:تامین کسری وسایل گردان 144

     برابــر ابــاغ تیمســار فاحــی گــردان اعزامــی به اهــواز فاقــد وســایل ســازمانی ضــد تانــک و بــی ســیم مــی 
باشــد. دســتور دهیــد به محــض وصــول، کلیــه وســایل ســازمانی گــردان اعزامــی را جمــع آوری و به اهــواز 
اعــزام دارنــد. کمبودهــای مهــم شــامل جنــگ افــزار ضــد  تانــک وبــی ســیم  از ســایر یگانهــای آن لشــکر 

تامیــن شــود.

***  
شماره: 3001/42از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا درمنطقه خوزستان

تاریخ: 59/7/26به : ف ل 21 حمزه
موضوع: ] تخلیه شهدا در منطقه [

     برابــر گــزارش تیــپ 2 دزفــول تعــدادی شــهید درمنطقــه عبــور قبلــی به جــای مانده اســت دســتورفرمائید 
نســبت بــه تخلیــه آنها اقــدام ســریع معمــول نمایند.
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شماره: 61ـ3001از: قرارگاه  عملیاتی نزاجا درجنوب )دزفول(                                                      
تاریخ: 59/7/26به ف نزاجا )معاونت عملیات وا طاعات( مدعملیات                                              

موضوع:] گزارش هوانیروز [
     برابــر گــزارش هوانیــروز نزاجــا درپایــگاه چهــارم دزفــول یــگان مزبــور درمورخــه 59/7/23  موفــق به انجام 

عملیاتــی به شــرح زیــر گردیده اســت.
1ـ 52  سورتی پرواز در 62 ساعت 

2ـ  شناســائی وکشــف مواضــع دشــمن درجنــوب غربــی شــوش وجنــوب تپــه دوســلکـ ســه راهــی دهلــران، 
تپــه علی گــره زد وشــاوریه.

3ـ  تلفات وارده  به دشمن بیش از یکصد نفر.
4ـــخسارات وارده بــه دشــمن )10 دســتگاه تانــکـ  حــدود 50 دســتگاه خــودرو ســنگین وســبک پنج قبضه 

تــوپ کالیبرکوچــک  و 2 قبضــه  تــوپ کالیبــر بــزرگ پدافنــد هوائــی یــک دســتگاه  توپ شــیلکا.
جانشین عملیات: سرهنگ ستاد حسینی

*** 
 

شماره: 57ـ 3001از: قرارگاه عملیاتی نزاجا در جنوب )دزفول(
تاریخ: 59/7/26به : ف نزاجا  )معاونت عملیات واطاعات(

موضوع:] اقدامات هوانیروز [
ــر       یــگان هوانیــروز نزاجــا مســتقر در پایــگاه چهــارم دزفــول درمورخــه 59/7/24 اقداماتــی به شــرح زی

انجــام داده اســت:
1ـ  تعداد 32 سورتی پرواز 51 ساعت.

2ـ  کشــف مواضــع دشــمن در حوالــی غــرب شــوش تــا تپــه رادار حوالــی تپــه رادار حوالــی تپــه 195 انجــام 
شناســائی مســیر دزفــول رودخانــه کرخــه تــا حــاج عبداللــه.

3ـ  تلفات وارده به دشمن حدود60 نفر.
4ـ ضایعات وارده به دشمن 7 قبضه توپ کالیبر بزرگ و کوچک.

ــره زد  ــه علی گ ــمن درتپ ــهای دش ــماره 4488ـ براثرآتش ــری ش ــد هلی کوپترکب ــک فرون ــات ی ــن عملی درای
ــو  ــاح ل ــلطانعلی س ــان وس ــی نمای ــتوانیار براتعل ــای س ــان آن به نام ه ــد ودونفرخلبان ــانحه گردی دچارس

درســاعت1000 به درجــه  شــهادت نائــل آمدنــد.
جانشین عملیات: سرهنگ حسینی 
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شماره: 40ـ 3001از: ابوذر
تاریخ: 59/7/26به : اقبال. بهمن                                                                                  

موضوع: ] اباغ ماموریت [
     بهمــن آمــاده باشــد بمحــض ابــاغ بــه منطقــه عقــاب حرکــت کنــد وماموریــت عقــاب را تکمیــل نمایــد. 

ســرعت آمادگــی بــرای  حرکــت مــورد توجــه باشــد.
جانشین عملیات  قرارگاه تاکتیکی نزاجا درمنطقه:  سرهنگ ستاد حسینی

***  
شماره: 36ـ 3001از: قرارگاه عملیاتی نزاجا)درجنوب( دزفول                                                       
تاریخ: 59/7/26به : تی 2 دزفول                                                                                       

موضوع: گردان 291 تانک
آگهی به : ل 21 تهران و گد291 تانک

     دســتور فرمائیــد گــد291 تانــک )ـ( ل 77 را زیــر امــر گرفتــه و نتیجــه را گــزارش نماینــد گــد مزبــور  ازتاریخ 
59/7/26 از زیــر امــر ل 21 خــارج مــی شــود.

جانشین عملیات - سرهنگ ستاد حسینی

***  
شماره: 29ـ 3001از:م. ع.ت نزاجا

تاریخ: 59/7/25به : ل 21 پ   
موضوع: ] گردان 291 تانک زیرامر [

آگهی به : ف تی 2  زهـ  ف منطقه دزفول.
     دستور فرمائید همه گردان زیر امر فرماندهی عملیات دزفول  )تیپ 2 زرهی( باقی بماند.

جانشین عملیات: سرهنگ حسینی

***  
شماره: از: عقاب )تیپ 2( زرهی

تاریخ: به : ابوذر
موضوع: ] تخلیه شهدای به جا مانده [

     از واحد عبورکننده تعدادی شهید به جامانده نسبت به تخلیه آنها اقدام کنید.
امضاء عقاب تیپ 2 زرهی

*** 
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شماره: 46ـ 3001از: قرارگاه عملیاتی نزاجا درجنوب)دزفول(
تاریخ: 1525ـ 59/7/26به : ل 92 

موضوع:] گروه رزمی 153پیاده [
     گــروه رزمــی 153 پیــاده از ل 77 درســریالهای مختلــف دراهــواز پیــاده خواهنــد شــد. دســتور فرمائیــد 

پــس ازســازمان دادن به شــرح زیــر ازکاربــرد آن اســتفاده نماینــد.
1ـ  هیچگونه برداشتی ازاین ستون ننمایند و آنرا یکجا به کاربرند.

2ـباراهنمائی یک افسر ورزیده این گروه را به کمک مدافعین درخرمشهرو آبادان اعزام نمایند.
3ـ درموقع ورود به جزیره آبادان ترتیب پشتیبانی  هوائی کامل وی را بدهید.

جانشین عملیات: سرهنگ ستاد حسینی

*** 
خیلی محرمانه

شماره: 10/6/02/02/8از: ل 21
تاریخ: 59/7/26به : قرارگاه تاکتیکی درجنوب                                                                   

موضوع:] گردان 291 تانک [ 
آگهی به :  ف گد291 تانک

بازگشت به شماره 59/7/26/994
     دراجــرای اوامــر صــادره دســتور داده شــد کــه  گــردان 291 تانــک کًا از زیرامــر لشــکر خــارج و زیــر امــر 

تیــپ دزفــول قرارگیــرد.  مراتــب مورخــه 59/7/24 بــه مــورد اجــرا گذاشــته ش    ده اســت.
ف ل: سرهنگ ورشوساز

*** 
 

شماره: 3001/26از: قرارگاه عملیاتی نزاجا در جنوب )دزفول(
تاریخ: 59/7/27به: نزاجا معاونت عملیات و اطاعات )مد عملیات(

موضوع:] سوسنگرد زیر آتش [
     1- برابــر گــزارش ل 92 از ســاعت 1600 مورخــه 59/7/26 شــهر سوســنگرد از ســمت کرخــه کــور زیــر 

آتــش موشــک و توپخانــه قــرار گرفتــه اســت.
جانشین عملیات: سرهنگ حسینی

*** 
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شماره: 201/48/126از: ل 92

تاریخ: 59/7/25به: ق ت ع نزاجا در دزفول
موضوع:آتش بر مواضع دشمن

     مقام عالی را آگاه می سازیم :
     1-با آتش توپخانه و خمپاره مواضع دشمن در هم کوبیده شد.

     2-بطور کلی تلفات سنگین به دشمن وارد 8 دستگاه تانک منهدم گردید.

*** 
خیلی محرمانه

شماره: 23از: معاونت عملیات و اطاعات نزاجا
تاریخ: 59/7/27به: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب

موضوع:] وضعیت وخیم خرمشهر و آبادان [
     به عــرض تیمســار فرماندهــی نزاجــا برســد ل 92 زرهــی برابــر اعــام ســماجا 3 مرکــز فرماندهــی مســتند 

بــه گــزارش نیــروی دریایــی وضعیــت منطقــه جنــوب به شــرح زیــر مــی باشــد:
     1-خرمشهر زیر آتش شدید خمپاره دشمن قرار دارد.

     2-تــدارکات مهمــات بــا توجــه بــه وضعیــت محاصــره منطقــه به ســختی انجــام مــی شــود و روحیه جنگی 
پاییــن بــوده و تعــدادی از پرســنل نظامــی در حــال ترک مواضع هســتند.

     3-در آبــادان وضعیــت تغییــری نکــرده و شــهر در محاصــره کامــل بــوده و در خــارج شــهر درگیــری ادامــه 
دارد و شــهر زیــر آتــش شــدید دشــمن قــرار دارد و بــا توجــه بــه وضعیــت وخیــم منطقــه خرمشــهر و آبــادان 
اعــزام نیــروی رزمــی مناســب کــه کــرارا تقاضــا شــده بــرای شکســتن محاصــره و نجــات ایــن دو شــهر امــری 

حیاتــی اســت. مقــرر فرماییــد در ایــن مــورد اقــدام مقتضــی به عمــل آیــد.
معاونت عملیات و اطاعات

*** 
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شماره: 4-02-11/602از: ل 21

تاریخ: 59/7/27به: قرارگاه تاکتیکی عملیات نزاجا
موضوع:] درخواست هلیکوپتر شناسائی [

آگهی به: ف گر 247 سوار زرهی
     نظــر بــه اینکــه بــه گــر 247 ســوار زرهــی در منطقــه 35 کیلومتــر در ســاحل شــرقی رودخانــه کرخــه 
واگــذار شــده کــه ماموریــت شناســایی و پوشــش را معمــول دارد، یــگان مزبــور بــا مقــدورات موجــود قــادر 
بــه تامیــن منطقــه فــوق نیســت. لــذا اســتدعا دارد مقــرر فرماییــد 1 فرونــد هلــی کوپتــر شناســایی جهــت 

تکمیــل ماموریــت فــوق در اختیــار ایــن لشــکر گــذارده شــود.
ف ل: سرهنگ ستاد ورشوساز

 
شماره: از: مد اطاعات و عملیات

تاریخ:به: ق ت نزاجا در جنوب
موضوع:] پشتیبانی هوایی از لشکرها [

ــرای مورخــه 59/7/27 جــاری  ــر اعــام ســماجا 3 مرکــز فرماندهــی ســورتهای واگــذاری نهاجــا ب      براب
به شــرح زیــر می باشــد دســتور فرماییــد به منظــور جلوگیــری از هــر گونــه اشــتباهات خلبانــان درخواســت 
هــای تنظیمــی خــط بمــب و خــط لجمــن را توســط یگانهــای درخواســت کننــده بــا هماهنگــی کامــل و 

ناظریــن مقــدم مشــخص نماییــد.
     1-پشتیبانی از ل64 ارومیه 12 سورتی از پایگاه دوم شکاری.

     2-پشتیبانی از ل81 کرمانشاه 10 سورتی از پایگاه سوم شکاری.
     3-پشتیبانی از ل92 اهواز 44 سورتی از پایگاه ششم شکاری.

     4-پشــتیبانی نزدیــک هوایــی بنــا بــه درخواســت مرکــز عملیــات پشــتیبانی نزدیــک مســتقر در لشــکرها و 
افســران ناظــر مقــدم انجــام خواهــد شــد.

*** 
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شماره: 3001-41از: قرارگاه عملیاتی نزاجا در جنوب )دزفول(
تاریخ: 59/7/27به: تی 84 پیاده خرم آباد

موضوع:] قطع خطوط تدارکاتی دشمن [
آگهی به: قرارگاه مقدم نزاجا در کرمانشاه

ــرای آزاد کــردن مناطــق اشــغالی الزم اســت و       1-هــر اقدامــی را کــه بیــن عیــن خــوش و مهــران کــه ب
بخصــوص هــر اقدامــی کــه منجــر بــه قطــع خطــوط تدارکاتــی دشــمن در بین عیــن خــوش و دهلران بشــود 

ــد. ــل آوری به عم
ــرای پــاک کــردن منطقــه و قطــع خطــوط ارتباطــی مشــاورت آقــای ابراهیمــی       2-در کلیــه اقدامــات ب

اســتاندار ایــام را بپذیریــد.
ف نزاجا: سرتیپ ظهیرنژاد

***  
شماره: 80-3001از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان

تاریخ: 59/7/27به: ل 21 – ل 16
موضوع:] پیشروی دشمن در سوسنگرد [

     1- دشمن از 5 کیلومتری بستان در امتداد جاده آسفالته در حال پیشروی به سوسنگرد است.
     2- در فنیخیه به روی کرخه پل زده اند و 15 تانک در فنیخیه مستقرنموده اند.

     3- دشمن از سابله تا دهلران را زیر آتش توپخانه قرار داده است.

***  
شماره: 3001/36از: قرارگاه عملیاتی نزاجا در جنوب )دزفول(

تاریخ: 59/7/27به: معاونت عملیات و اطاعات نزاجا مد عملیات
موضوع: ] تانکهای به جامانده دشمن [

ــژه در شناســایی انجــام شــده در تاریــخ 59/7/23 از  ــر گــزارش تیــم هــای مخصــوص عملیــات وی      براب
منطقــه دشــمن در اثــر حملــه توپخانــه ایــران تعــداد زیــادی از تانکهــا و خودروهــای ارتــش عــراق در حــال 
ســوختن مشــاهده گردیــده انــد. تعــدادی از تانکهــا ســالم که خدمــه آن را ترک کــرده بودند محل شناســایی 
شــده بــود در انتهــای پــل کرخــه و تــا رودخانــه حــدود 15 کیلومتــر و از فاصلــه 5 تــا 10 کیلومتــری قهــوه 

خانــه ســرخه فیلیــه و ســرخه صالــح بــوده اســت.
جانشین عملیات: سرهنگ حسینی

*** 
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شماره: از: فرمانده تیم عملیاتی نیروی مخصوص
تاریخ: به: فرماندهی محترم عملیات منطقه دزفول

موضوع: بسیج عشایر
     بدیــن وســیله به عــرض می رســاند بنــا به دســتور ســرهنگ میرانــی فرمانــده عملیــات جنگهــای نامنظــم 
تیــم عملیاتــی نیــرو مخصــوص از تاریــخ 59/7/24 ماموریــت دارد تعــداد 120 نفــر از بســیج  عشــایر در 
آبــادی  حــور ریاحــی آمــوزش داده و بعــد از آمــوزش هــای الزم آنهــا را بــه گروهــان مختلــف تقســیم نمــوده و 

مثــل تیمهــای عملیاتــی نیــرو مخصــوص در منطقــه نفــوذ داده و عملیــات ویــژه خــود را اجــرا نماینــد.
فرمانده تیم عملیاتی مخصوص: ستوانیکم جواد حقیقی

*** 
 خیلی محرمانه

شماره: 72-3001از: م ع ت نزاجا )عملیات(
تاریخ: 59/7/27به: ف ل 21 پ )ر3(

موضوع:] عودت ساح های اضافی [
بازگشت به 59/7/27-3/602/02/37

     دســتور فرماییــد هــر یگانــی از ســاح ســازمانی خــود اســتفاده نمــوده و ســاحهای اضافی به یــگان اولیه 
برگردانــده شــوند و هــر گونه کمبــودی را از مبادی لجســتیکی اقــدام نمایند.

ج عملیات م ع ت نزاجا: سرهنگ حسینی

*** 
 

شماره: 602/02/37/ماز: ل21 حمزه ر3
تاریخ: 59/7/27به: ستاد عملیات نزاجا مستقر در دزفول

موضوع:یگان تک ور
     1- در اجــرای اوامــر صــادره یــگان تــک ور در تیــپ 3 ایــن لشــکر بــه سرپرســتی ســرگرد هاشــمی از تاریــخ 

59/7/24 زیــر امــر تیــپ 2 دزفــول قــرار گرفتــه اســت.
     2- برابــر گــزارش تیــپ 3 تعــداد 14 قبضــه آر پــی جــی 7، 5 قبضــه دراگــون و دو قبضــه موشــک تــاو از 
یگانهــای موجــود تیــپ تحویــل یــگان تــک ور گردیــده، لــذا تیــپ بــا کمبــود جنــگ افــزار ضــد تانــک مواجــه 

مــی باشــد.
     3- بــا توجــه بــه مراتــب فــوق کــه بــا اعــزام یــگان مذکــور قــدرت رزمــی تیــپ 3 به طــور قابــل ماحظــه ای 
کاســته شــده اســت. در صــورت تصویــب مقــرر فرماییــد کــه یــگان تــک ور مجــددًا زیــر امر لشــکر قــرار گیرد.
ف ل 21 حمزه: سرهنگ ستاد ورشوساز
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محرمانه
شماره: 911/207/03/38از: ستاد عملیات منطقه دزفول

تاریخ: 59/7/27به: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان
موضوع: تانک

     پنــج دســتگاه تانــک ام 47 مربــوط بــه تیــپ خــرم آبــاد کــه به علــت بســته بــودن راه دهلــران نتوانســت بــه 
آن منطقــه رود و زیــر امــر تیــپ 2 قــرار گرفــت. هــم اکنــون تیــپ 84 تقاضــای رهــا ســاختن پنــج دســتگاه 
تانــک در مــورد الحــاق آن را بــه تیــپ مربوطــه نمــوده اســت. مقــرر فرمایید اوامــر عالــی در مورد رها ســاختن 

امــر بــه ابــاغ گــردد کــه آیــا تانکهــای مزبــور رهــا شــوند یــا خیــر.
ف عملیات منطقه دزفول – سرهنگ ملک نژاد

*** 
رمز – خیلی محرمانه

شماره: 3001-76از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا
تاریخ: 59/7/27به: ف تی 84

موضوع: ] تانک های تیپ 84 [
بازگشت به شماره 588             59/7/25

     با توجه به موقعیت فعلی دستور داده شد تانکهای مزبور کماکان زیر امر تی2 باقی بماند.
سرهنگ حسینی

*** 
سری

شماره: 29-2001-1قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب
تاریخ: 59/7/30موضوع: ] خاصه اطاعات [

                                                                       نسخه 18 از 20 نسخه
                                                                   قرارگاه تاکتیکی نزاجا در حنوب

                                                                  مهر1359
                                                                   ری-23

خاصه اطاعاتی شماره 5 از 1200 روز 59/7/28
پایان دوره ساعت 1200 59/7/29

     1- وضعیت دشمن در مدت دوره:
ــت داده و  ــود را از دس ــرات خ ــایل و نف ــود 75% وس ــوده ب ــور نم ــه کارون عب ــه از رودخان ــپ 26 ک ــف- تی ال

ــد. ــل نمای ــل عم ــط داده و داخ ــور از خ ــپ 26 عب ــپ6 را از تی ــه تی ــت ک ــه اس ــم گرفت ــمن تصمی دش
ب- در بقیه موارد به خاصه اطاعاتی شماره 4 مراجعه شود.
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2- فعالیتهای دشمن:
الف- زمینی.

)1( زرهی.
ــه در جنــوب  ــه 14 تانــک و در 5 کیلومتــری جنــوب شــرقی قیضری )الــف( در 5 کیلومتــری شــرق قیضری

ــر آتــش قــرار داده اســت. کرخــه کــور 250 تانــک دشــمن وجــود دارد کــه یــگان خــودی را زی
ــاده  ــردن ج ــدود ک ــد مس ــنگرد قص ــری سوس ــی 15 کیلومت ــم در نزدیک ــای مهاج ــدادی از تانکه )ب( تع

ــواز را دارد. ــنگرد اه سوس
)پ( نیروهــای دشــمن بیــن ارتفاعــات اللــه اکبــر و رودخانــه کرخــه از مســیر پــل ســابله عبــور و بــه ســرعت 

زیــاد و آتــش توپخانــه به ســمت سوســنگرد در حــال پیشــروی اســت.
)ت( قــرار اســت در تاریــخ 59/8/3 چندیــن دســتگاه تانــک به وســیله قطــار از بغــداد بــه بصــره جهــت تیــپ 

26 زرهــی ارســال گــردد.
ــی 4  ــه دشــمن قــرار گرفــت کــه 3 ال ــادان مــورد هــدف توپخان ــخ 59/7/26 بیمارســتان آب )الــف( در تاری

پزشــک شــهید شــدند.
)ســری( )ب( توپخانــه دشــمن از ســاعت 0630 روز 59/7/27 سوســنگرد و هویــزه را بــه تــوپ بســته کــه در 

هویــزه تعــدادی شــهید و زخمی شــدند.
)3( مهندسی. اطاعی نرسیده.

)4( هوابرد. عراقیها در صدد پیاده کردن چترباز در پشت خطوط جبهه ایران می باشند.
ب- هوایی.

)1( در ســاعت 0930    59/7/28 چنــد فرونــد میــگ مناطــق نفتــی در 20 کیلومتــری شــمال اهــواز مــورد 
حملــه قــرار دادند.

)2( تیــپ 6 زرهــی کــه از تیــپ 26 عبــور از خــط نمــوده مســلح بــه ســام 8 می باشــد کــه زیــر 6 هــزار یــا موثــر 
نیســت. ضمنــًا افــراد تیپ 6 جــوان و آمــوزش کافــی ندارند. 3- لجســتیک:

الــف- لشــکر 5 عــراق بــه کلیــه یگانهــای تحــت امــر خــود دســتور داده اســت کــه کلیــه مهمــات خــود را از 
انبــار مهمــات شــعبیه دریافــت نماینــد.

ب- در ســاعت 0820     59/7/24 تعــداد 3 دســتگاه کامیــون حامــل مهمــات از انبــار مهمات جــوال و کربا 
و تعــداد دو دســتگاه خــودرو حامــل مهمــات از پایــگاه هوایــی حبانیه به بصــره اعــزام گردید.

4- ضایعات لجستیکی:
الف- یک آتشبار کامل 130 م م

ب- هشت دستگاه تانک
پ- خودرو مهمات 2 دستگاه

ت- خودرو سوخت دو دستگاه
ث- توپ 3 دستگاه

ج- خودروهای سبک و سنگین 15 دستگاه
5- تلفات پرسنلی: در حدود 150 نفر

6- روحیه: تغییری نکرده
7- نتیجه گیری: به خاصه اطاعاتی شماره 4 مراجعه شود.

ج اطاعات قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب: سرهنگ ستاد امین
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خیلی محرمانه – خیلی فوری
شماره: از: قرارگاه عملیات نزاجا در جنوب )دزفول(

تاریخ: 59/7/27به: نزاجا )معاونت عملیات و اطاعات( مد عملیات
موضوع: ] اقدامات هوانیروز [

     برابــر گــزارش ف گــروه هوانیــروز مســتقر در دزفــول گــروه مزبــور در مورخــه 59/7/26 اقداماتــی به شــرح 
زیــر در منطقــه انجام داده اســت:

     1- تعداد 25 سورتی پرواز در 35 ساعت.
     2- شناسایی و کشف مواضع دشمن و اجرای آتش به وسیله هلی کوپتر کبری.

     3- ضایعــات لجســتیکی دشــمن: انهــدام 10 دســتگاه تانــک و 35 دســتگاه خــودرو ســبک و ســنگین 
توســط موشــک تــاو و راکــت و 2 دســتگاه تــوپ کالیبــر بــزرگ.

     4- تلفات دشمن در حدود 200 نفر.
جانشین عملیات – سرهنگ ستاد حسینی

*** 
خیلی محرمانه

شماره: از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان
تاریخ: 59/7/27به: ف لشکر 21 حمزه

موضوع:] قدرت آتش بردهای نزدیک [
     گــروه 55 توپخانــه گــزارش نمــوده اســت توپخانــه صحرایــی روی بردهــای نزدیــک قــدرت آتــش موثــر 
نــدارد و پیشــنهاد نمــوده اســت یــگان خمپــاره انــداز در حاشــیه رودخانــه مســتقر گــردد. دســتور فرماییــد:
     1-یگانهــای توپخانــه 155 م م و 105 م م آن لشــکر کــه امــکان تیــر قائــم دارنــد روی هدفهــای نزدیــک و 

شــیارهای عمیــق اجــرای تیــر قائــم نماینــد.
     2-از کلیه خمپاره اندازهای لشکر برای آتش نزدیک حداکثر استفاده به عمل آید.

     3-آمادگــی الزم را بــرای تحویــل و اســتقرار حــدود 25 خمپــاره انــداز 4/2 کــه در آمــادگاه دزفــول موجــود 
اســت فراهــم نمایند.

ج عملیات قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب: سرهنگ ستاد حسینی

*** 
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 شماره: از: تیم عملیاتی نیروی مخصوص اعزامی به دزفول

تاریخ: 59/7/27به: فرماندهی محترم عملیات دزفول
موضوع: ] فعالیت تیم نیروی مخصوص در منطقه عملیات پل کرخه [

     بدینوســیله بــه عــرض مــی رســاند، در تاریــخ 59/7/21 تعــداد 3 نفــر از درجــه داران نیــروی مخصــوص 
بــه اســامی گ1 آریاپــور و گ1 عراقــی و گ2 رضــا محمــدی نــژاد و 10 نفــر از ســربازان واحــد پشــتیبانی 
منطقــه 3 بــه منطقــه جنگــی رودخانــه کرخــه پــل نــادری اعــزام کردیــم، روز 7/21/ اســتقرار در محــل 
انجام شــد. روز 7/22/ از مســیر رودخانه ســمت چپ از مختصات 790 و 165 نقشــه 1/50000 دزفول 
اندیمشــک کــه حــدود 2 کیلومتــر باالتــر از دیدبــان مقــدم توپخانــه خــودی بــود شناســایی به عمــل آمــد 
کــه طــرح ضربــت زدن بــه نیروهــای توپخانــه دشــمن ریختــه شــد کــه بــه علــت عــدم موافقــت ســرهنگ 

حســینی انجام نشــد.
در تاریــخ 7/22/ شــب 23 نیروهــای خــودی حــدود 15 کیلومتــر توپخانــه خــود را به جلــو بــرده ولــی از 

عقــب نشــینی دشــمن چیــزی مشــاهده نشــد.
در تاریــخ 7/23/ شناســایی از منطقــه دیگــر دشــمن به عمــل آمــد کــه بعلــت حملــه توپخانــه ایــران تعداد 
زیــادی از تانکهــا و خودروهــای ارتــش عــراق در آتــش می ســوختند و تعــدادی ســالم و تعــداد منهدم شــده 
بودنــد و فاصلــه آنهــا تــا رودخانــه حــدود 15 کیلومتر در راســتای پــل و حدود 5 تــا 10 کیلومتر در راســتای 

قهــوه خانه ســرخه فیلــه و ســرخه صالــح بود.
7/24/ در زمــان شناســایی در منطقــه یــک قبضــه نارنجــک انــداز آر پــی جــی 7 و یــک موشــک و ســه 
خــرج پرتــاب کــه بــا توجــه بــه مــارک و عامــات آن نشــان میــداد کــه از نیروهــای خودی بجــای مانــده بود 

و هــم اکنــون در اختیــار نیــروی مخصــوص می باشــد.
مراتب جهت آگاهی و هر گونه اقدام بایسته به عرض می رسد.

ف تیم عملیاتی نیروی مخصوص: ستوانیکم جواد حقیقی

*** 
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خیلی محرمانه – خیلی فوری
شماره: از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان

تاریخ: 59/7/27به: ف گروه 55 ت
آگهی به: ل 21-16-92-گروه 22 مستقر در اهواز

موضوع:] رعایت قوانین تیر توپخانه [
     به طوری کــه مشــاهده می گــردد در بعضــی از یگانهــا قوانیــن تیــر توپخانــه و سیســتم دیدبانــی صحیــح 
مراعــات نمی گــردد و در نتیجــه تیرانــدازی ایــن قبیــل یگانهــا نــه تنهــا بــدون تاثیــر اســت بلکه ســبب کشــف 
مواضــع خــودی می گــردد، دســتور فرماییــد یگانهــای عمــده مســتقر در منطقــه ایــن مســئله اساســی را 
دقیقــًا مراعــات نمــوده و از تلــف شــدن مهمــات کــه بــا هزینــه زیــاد و زحمــت بســیار تهیــه جلوگیــری شــود. 
بدیهــی اســت چنانچــه در بازدیدهــا مشــاهده شــود قوانیــن تیــر توپخانــه رعایــت نمی گــردد، مســئولین 

شــدیدًا تنبیــه و بــه دادگاه زمــان جنــگ معرفــی می گردنــد.
ج عملیات قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب: سرهنگ ستاد حسینی

*** 
 

شماره: از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان
تاریخ: 59/7/28به: ف تی 84 خرم آباد

موضوع:] گردان 320 توپخانه [
     برابــر گــزارش لشــکر 92 زرهــی دو قبضــه هویتــزر گــردان 320 کــه جهــت تقویــت پاســگاه مــرزی چیات 

اعــزام شــده بــود، تجهیــزات گــردان مــورد بحــث را جمــع آوری و بــه نزدیــک تریــن یــگان هدایــت نماینــد.
جانشین عملیات قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان
سرهنگ ستاد حسینی

***  
شماره: از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در خوزستان

تاریخ: 59/7/28به: عملیات و اطاعات تهران
موضوع:] گردان 135 پیاده هوابرد [

بازگشت به شماره 59/7/27-10620-03-19-13
     گــردان 135 پیــاده هوابــرد اعزامــی از شــیراز بــه آبدانــان زیــر امــر تیــپ 84 پیــاده قــرار مــی گیــرد ولــی 

کاربــرد تاکتیکــی آن بنــا به دســتور قــرارگاه نزاجــا در جنــوب خواهــد بــود.
ف نزاجا – سرتیپ ظهیرنژاد

*** 
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شماره: 92از: گروه رزمی 37 زرهی
تاریخ: 59/7/28به: ف – عملیاتی دزفول

موضوع: ] درخواست تعویض یگان [
مقام عالی را آگاه می سازد.

     1- پرسنل این گروه رزمی از تاریخ 59/2/6 در ماموریت خوزستان انجام وظیفه می نموده است.
     2- از تاریــخ 59/6/26 بــا عناصــر دشــمن درگیــری قطعــی حاصــل نمــوده اســت و تــا بــه امــروز ادامــه 

دارد.
ــد. ــی نمای ــه م ــام وظیف ــهر انج ــواز و خرمش ــه اه ــی 38 در منطق ــروه رزم ــی 37 در گ ــده ت       3- باقیمان

     4- این گروه با مراجعه پی در پی پرسنل مبنی بر طوالنی بودن مدت ماموریت )6 ماه( است.
ــت. ــی اس ــی رزم ــدن آمادگ ــن آم ــه پایی ــواده مای ــنلی و دوری از خان ــه پرس ــات روزان ــت تلف ــه عل       5- ب

سربازدرجه دارافسر
640321406- استعداد پرسنل قبل از درگیری
728251269- استعداد پرسنل در حال حاضر

82145- ضایعات پرسنل شهید
974760- ضایعات پرسنل زخمی
103753- =         =         گمشده

219-11- =         =         غایب
12- پیشنهاد:

     بــا توجــه بــه مراتــب بــاال و پاییــن آمــدن کارآیــی رزمــی یــگان ایــن گــروه پیشــنهاد مــی نمایــد کــه یــک 
یــگان بــا اســتعداد ایــن گــروه رزمــی از بیــن یگانهــای نزاجــا مامــور بــه ایــن منطقــه تعییــن و گــروه نامبــرده 

را تعویــض نمایــد.
ف گروه رزمی:  سرگرد زرهی اسدزاده
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شماره: 8622از: ستون عملیات فارس
تاریخ: 59/7/29به: ف نزاجا معاونت عملیات س نزاجا

موضوع:] تعویض گروهان پیاده [
آگهی به فرمانده عملیات آمادگاه

ــدود 50  ــگان در ح ــاده آن ی ــز پی ــردان 191 مرک ــان دوم گ ــی 37 گروه ــی ت ــروه رزم ــزارش ف گ ــر گ      براب
درصــد ضایعــات پرســنلی داشــته و بقیــه پرســنل تــا حــدی فرســوده شــده انــد. فرمانــده مرکــز پیــاده تقاضا 
دارد کــه گروهــان مزبــور را بــا یــک گروهــان دیگــر از مرکــز پیــاده تعویــض و گروهــان تعویــض شــونده جهــت 
آمادگــی مجــدد بــرای رزم، مدتــی در پــادگان دزفــول به حالــت تجدیــد ســازمان و اســتراحت درآیــد. مقــرر 

فرماییــد اوامــر عالــی را ابــاغ تــا اقــدام گــردد.
ف ستون عملیاتی فارس

*** 
پیوست ب: دستور جزء بجزء شماره 2 )پدافندی(     شماره:

موضوع:  ] سازمان برای رزم [                                       تاریخ: 59/7/29
     الف- توپخانه لشکری لشکر 21

     ب- گروه 55 توپخانه
)1( گردان 323 و 320 )جمعًا 12 توپ( کمک مستقیم تیپ2 و گروه رزمی 37

)2( گردان 342 توپخانه 130 م م )جمعا 12 توپ( عمل کلی و تقویت گردان 323 و 320
)3( آتشبار 175 م م )4 توپ( عمل کلی

)4( آتشبار کاتیوشا 122 م م )4 قبضه( عمل کلی
2- دستورات تکمیلی

     الف- گردان 323 و 320 جمعًا تبدیل به یک گردان 323 گردیده و زیر امر گروه 55 قرار میگیرد.
     ب- ارتباط و ربط برابر آئین نامه برقرار می گردد. از تقویت کننده و تقویت شونده پشتیبانی شوند از باال 

دست بزیردست.
     پ- دیدبانهای گردانهای کمک مستقیم درخواست آتش از یگان کمک مستقیم می نماید اگر هدف در 

برد توپخانه کمک مستقیم نبود توسط افسر رابط توپخانه عمل کلی تقویت که در گردان کمک مستقیم 
موجود است درخواست آتش از تقویت کننده می شود. چنانچه هدف از برد تقویت کننده خارج بود، از 

طریق گروه توپخانه ماموریت به یگان عمل کلی واگذار می شود.
فرمانده تیپ 2 رزمی: سرهنگ شهبازی
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شماره: 77-3001از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان

تاریخ: 59/7/29به: ف گروه رزمی 37
موضوع:] ادامه ماموریت [

بازگشت به شماره: 28-92
     مراتــب به عــرض ت ف نزاجــا رســید پــی نویــس فرمودنــد، ایــن یــگان فعــًا بایســتی مواضع خــود را حفظ 
نمایــد. دســتور فرماییــد بــا توجــه به حساســیت موضــوع و اینکــه دفــاع از آب و خاک نهایــت ضــرورت را دارد 
و پرســنل آن یــگان کــه بــا ایثــار و فــداکاری موفقیــت خــود را حفــظ نمــوده انــد ابــاغ کــه اســتقال میهــن 

نیــاز به فــداکاری بیشــتر آنــان دارد.
ج عملیات م ع ت: سرهنگ حسینی

گیرندگان:
ــت  ــتی جه ــماره بازگش ــرو ش ــواز پی ــتقر در اه ــی 37 مس ــروه ت ــول – ف گ ــات دزف ــه عملی ل 21 - ف منطق

آگهــی.

*** 
 
شماره: 75-3001از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه جنوب )خوزستان(

تاریخ: 59/7/29به: تیپ 84 خرم آباد
موضوع: ] عملیات کمین و دستبرد [

بازگشت به شماره 59/7/28-684
     عملیــات کمیــن و دســتبرد را بــه هــر ترتیــب مقــدور به نحــوی طــرح ریــزی و اجــرا نماییــد که بــا حداقل 
نفــرات و تجهیــزات حداکثــر ناامنــی بــرای منطقــه عقــب دشــمن اجــرا گــردد. کشــتن حتــی یــک نفــر از 

افــراد و نابــودی یــک دســتگاه خــودرو دشــمن مــا را بــرای رســیدن به هــدف نهایــی یــاری خواهــد کــرد.
ج عملیات قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان: سرهنگ ستاد حسینی

*** 
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خیلی محرمانهـ  خیلی فوری
شماره: 19ـ02ـ602ـ3  از: ل 21 حمزه )ر3ـ عملیات(

تاریخ: 1359/7/30به : ف ت ل 21
موضوع: آتش بر مواضع دشمن

آگهی به : ستادعملیاتی نزاجا مستقر درمنطقه صالح داود
     طــی شناســائی کــه به وســیله ســروان محمودیــان وعوامــل محلــی از منطقــه تیــپ 2 ایــن لشــکر  به عمــل 
ــورت  ــراق به ص ــاوز ع ــنل متج ــر از پرس ــدود 2000 نف ــدادی درح ــه تع ــده ک ــاهده گردی ــت. مش ــده اس آم
تجمــع در باغــی واقــع درجنــوب دهکــده صالــح داود مســتقر گردیــده و مشــغول  تهیــه مواضــع  می باشــند

دستور فرمائید باآتش توپخانه نسبت به درهم کوبیدن منطقه ذکر شده اقدامات الزم معمول دارند.
سرگرد  افتخاری                          سرهنگ 2 ستاد پور صدیقی

ــد از  ــدف را زده باش ــن ه ــد ای ــپ بای ــد، تی ــداز می باش ــاره ان ــزار خمپ ــگ اف ــرد جن ــح داود درب ــه صال قری
ــه؟ ــرده یان ــدازی ک ــدف تیران ــن ه ــه ای ــپ ب ــا تی ــود  آی ــئوال ش لشکرس

ف ل 21 حمزه ـ  سرهنگ ستادورشوساز

*** 
خـ   م فوری

شماره: 241از: ل 16
تاریخ: 59/7/30به : ف ت ع نزاجا درجنوب

موضوع : ]  آتش توپخانه دشمن  [                                         
     برابر گزارش تیپ 3 و گروه رزمی 252 مستقر در اطرف شهرک بابک از ساعت 1600 روز59/7/29  زیر 

تمرکز آنی توپخانه  دشمن قرار گرفته است، درصورت تصویب مقرر فرمائید درمورد تغییر موضع یگانهای 
مورد بحث اقدام گردد.

ل 16

*** 
خیلی محرمانهـ  خیلی فوری

شماره: 23ـ 3001از:قرارگاه تاکتیکی نزاجا در دزفول
تاریخ: 59/7/30به  : ل 16

موضوع: ] رعایت تفرقه [
بازگشت بشماره 241ـ  59/307

     تیــپ 3 درهمیــن مواضــع باقــی بماننــد  وتفرقــه را رعایــت کننــد.  نفــرات بــه هیــچ وجــه جمــع نشــوند 
بخصــوص هنــگام تقســیم غــذا.

سرهنگ ستاد حسینی
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خیلی محرمانهـ  خیلی فوری
شماره: 40ـ 3001از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا درجنوب )دزفول(

تاریخ: 59/7/30به : ف نزاجا، مدعملیات معاونت  عملیات و اطاعات
موضوع: ] فعالیت گروه هوانیروز [

     فعالیت گروه هوانیروز در تاریخ 59/7/29  به شرح زیر می باشد:
     1ـ  تعداد15 سورتی پرواز در27 ساعت.

     2ـ  شناسائی و کشف مواضع توپخانه وموشک سام و مواضع تانک دشمن.
     3ـ  هدایت هلی کوپتر های جنگی کبری بر روی مواضع تانک دشمن.

     4ـ ضایعات دشمن: 7 دستگاه توپـ  5 دستگاه تانکـ  و حدود 40نفر از پرسنل.
     5 ـ مقدار بار حمل شده                                           12300پوند  

     6 ـ تعداد نفر حمل شده                                               15  نفر
     7 ـ تعداد مجروح حمل شده                                          2    نفر

سرهنگ ستاد حسینی

*** 
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بسمه تعالی
قرارگاه نزاجا در جنوب

عملیات آفندی لشکر 21 پیاده در23 مهرماه 1359
تجزیه وتحلیل و بررسی و نتیجه گیری کلی از عملیات

1ـ کلیات

قبــل از تجزیه وتحلیــل چگونگــی طرح ریــزی و اجــرای ایــن عملیــات الزم اســت  وضعیــت 
کلــی جنــگ تحمیلــی ارتــش بعــث عــراق برعلیــه ایــران و حوادثــی کــه در منطقــه عملیــات 
ــات در23  ــن عملی ــان اجــرای ای ــا زم ــاز جنــگ در31 شــهریورماه ت ــول، شــوش از آغ دزف
ــری  ــل تصمیم گی ــه الزم عل ــا زمین ــود ت ــان ش ــار بی ــور اختص ــاد، به ط ــاق افت ــاه اتف مهرم

بــرای ایــن نبــرد روشــن گــردد.
     تعــرض عمومــی ارتــش متجــاوز عــراق در جبهــه جنــوب غــرب ایــران در31 شــهریورماه 

59 در ســه محــور عمومــی اصلــی آغــاز شــد کــه عبــارت بــود از:
        )1( محور عمومی عماره عین خوش پای پل کرخه دزفول.

        )2(  محور عمومی بصره، تنومه ، خرمشهر آبادان. 
کــه البتــه 2 محــور فرعــی شــامل محــور خلفائیــه بســتان سوســنگرد و محــور القرنــه نشــوه  

طالیــه جفیــر اهــواز نیــز قــرار می گیــرد.
     محــور پیشــروی ارتــش متجــاوز بعــث عــراق در منطقــه دزفــول شــوش ازشــهر عمــاره 
ــور از  ــک مح ــد. ی ــاخه می گردی ــه دو ش ــد وب ــروع می ش ــراق ش ــاک ع ــی درخ ــی غرب وعل
مســیر علــی غربــی ، معبــر ربــوط درارتفاعــات مــرزی حمریــن مقابــل آبــادی چــم ســری 
ــاس و  ــره زد  درشــرق دشــت عب ــاس ومعبرعلی گ ــرب دشــت عب ــن خــوش درغ ــر عی معب
ــوگاه  ــه  گل ــول ب ــک دزف ــه و اندیمش ــه کرخ ــادری در روی رودخان ــزی ن ــل فل ــره پ باالخ
ــل  ــی تصــرف پ ــی یعن ــدف نهائ ــه ه ــا وصــول ب ــه ب ــم می شــد ک شــمال  اندیمشــک خت
در10کیلومتــری شــمال اندیمشــک وارتفاعــات اطــراف، ســبب ســقوط کامــل خوزســتان و 
قطــع ارتبــاط آن بــا مرکــز ایــران می شــد و محــور دیگــر از عمــاره عــراق به ســمت معبــر 
ــگاه  ــتگاه رادار پای ــلک و ایس ــر دوس ــه و معب ــن  و فک ــرزی حمری ــات م ــمیده در ارتفاع س
هوائــی دزفــول باالخــره شــهر شــوش منتهــی می گــردد و جــاده اصلــی ارتباطــی به تهــران 

ــرد. ــع می ک ــواز را قط ــک اه ــاد اندیمش خرم آب
     لشــکر 92 زرهــی کــه در خوزســتان مســتقر بــود، برابــر طرح هــای عملیاتــی 
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پیش بینی شــده از قبــل از شــروع جنــگ، یگان هائــی را در حــدود مقــدورات موجــود خــود 
بــه منطقــه عملیاتــی دزفــول اختصــاص داده بــود البتــه بااحســاس تهدیــد جــدی ارتــش 
ــی  ــه لشــکر92 زرهــی یعن ــی به منطق ــل ســال 1359 عناصــر تقویت ــراق در اوای متجــاوز ع
ــود از تیــپ 37 زرهــی مرکــز زرهــی گردانهــای  ــود کــه عبــارت ب خوزســتان اعزام شــده ب
138و 141 پیــاده ازلشــکر 21 پیــاده، عناصــری از گــروه 55 توپخانــه ، گــروه رزمــی 148 
پیــاده شــامل گــردان 148 پیــاده تقویت شــده بــا یــک گروهــان تانــک ام 47 ازلشــکر 77 

پیــاده.
     لشــکر92 زرهــی بــا توجــه بــه ســه معبــر وصولــی دشــمن یگان هائــی کــه بــرای دفــاع 
از هرمحــور اختصــاص داده بــود. بــرای محــور عمومــی عمــاره عیــن خــوش دزفــول، تیــپ 
2زرهــی دزفــول، یــک گــروه رزمــی از تیــپ 37 مرکــز زرهــی و 2 گــردان پیــاده لشــکر21 
ــن  ــه بدی ــوش فک ــن خ ــی عی ــه عموم ــا در منطق ــن یگان ه ــود. ای ــده ب ــور ش ــاده منظ پی
ــی 37 و  ــروه رزم ــن خــوش و گ ــپ 2 زرهــی در عی ــود. عناصــر تی ــب  مستقرشــده ب ترتی
ــراد بســیج  ــداد محــدودی اف ــاً تع ــاده درفکــه دردوســلک. ضمن ــای 138 و 141 پی گردانه
مردمــی وســپاه پاســداران نیــز در نقــاط مختلــف ایــن منطقــه عملیــات مســتقر شــد. بودنــد 

ــود.  ــری محــول شــده ب ــده پاســگاه های ژاندارم ــرزی  به عه و پوشــش مناطــق م
ــتقر در  ــه ای مس ــتان، یگان ــه خوزس ــراق ب ــث ع ــاوز بع ــش متج ــم ارت ــگام تهاج      هن
ــه ارتــش متجــاوز را  ــق نشــدند حمل ــات عیــن خــوش فکــه ودوســلک موف ــه  عملی منطق
ــدی  ــی پدافن ــر اصل ــد، درمعاب ــت می ش ــکر1مکانیزه هدای ــی و لش ــکر10 زره ــا لش ــه ب ک
ــات  ــری عملی ــه نحــو مؤث ــی نتوانســتند ب ــازند و حت ــف س ــن خــوش و دوســلک متوق عی
ــل  ــای پ ــوش و پ ــمت ش ــریع به س ــینی س ــت عقب نش ــه حال ــد وب ــرا کنن ــری  اج تأخی
ــی  ــروه رزم ــی و گ ــپ 2زره ــر  تی ــه عناص ــب ک ــن ترتی ــد. بدی ــینی کردن ــه عقب نش کرخ
ــران عقب نشــینی کــرد و در  ــادری در محوطــه اندیمشــک دهل ــل ن 37 زرهــی به ســمت پ
ــتگاه   ــلک ایس ــور دوس ــاده درمح ــای 138 و141پی ــد. گردان ه ــف گردی ــرق کرخه متوق ش
رادار درتپــه ابــو صلیبــی خــات رودخانــه کرخــه عقب نشــینی نمــود و بــا وضــع نامطلوبــی 
از رودخانــه گذشــت و در شــرق رودخانــه و غــرب شــوش متوقــف گردیــد. عناصــر دشــمن 
بــا ســرعت یگان هــای مــا را تــا غــرب رودخانــه تعقیــب کــرد و در غــرب رودخانــه متوقــف 
ــن روز تمــام قســمت غــرب  ــاه تمــام شــد. در ای ــن حــرکات تعقیــب در6 مهرم شــدند. ای
ــد ورود  ــاوز درآم ــای متج ــغال نیروه ــه اش ــول شــوش ب ــه  دزف ــه کرخــه در منطق رودخان

ــه کرخــه خــط تمــاس بیــن نیروهــای مــا و دشــمن قــرار گرفــت. خان
ــژاد( کــه در ایــن موقــع درخوزســتان بــود،       فرمانــده نیــروی زمینــی  )ســرتیپ ظهیرن
ــا در  ــرد، ت ــع آوری ک ــا حــدودی جم ــول و شــوش را ت عناصــر شکســت خورده محــور دزف
شــرق  رودخانــه  کرخــه جلــو پیشــروی دشــمن را بگیرنــد. بایــد تذکــر داده شــود کــه قبــل 
از تجــاوز ارتــش بعــث عــراق بــه ایــران، اســتعداد رزمــی ایــن یگان هــا درحــد خیلــی پائیــن 
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بــود. در ایــن عملیــات نیــز قســمت عمــده تــوان رزمــی ایــن یگان هــا از بیــن رفــت و جمــع 
کل باقیمانــده ایــن عناصــر بااســتعداد یــک گــروه رزمــی نبــود. ضمــن اینکــه تیــپ 2 زرهــی 

فرمانــده تیــپ نداشــت و یــک ســرگرد مخابــرات تیــپ را سرپرســتی می کــرد.
    در تاریــخ پنجــم مهرمــاه ســرهنگ زرهــی ســتاد امــراهلل شــهبازی به عنــوان سرپرســت 
ــرای هدایــت  ــه تیــپ معرفــی کــرد. لشــکر92 زرهــی  ب تیــپ در منطقــه نبــرد خــود را ب
ــتی  ــه سرپرس ــت ب ــات موق ــی عملی ــک فرمانده ــوش ی ــول ش ــه دزف ــای منطق یگان ه
ســرهنگ زرهــی ســتاد ملــک نــژاد معــاون  لشــکر تشــکیل داده بــود، ولــی ایــن فرماندهــی 

ــد. ــر خــود اعمــال فرماندهــی کن ــر ام ــه یگان هــای زی ــود ب عمــاًل نتوانســته ب
ــه کرخــه، تیــپ 2 زرهــی       پــس از متوقــف شــدن پیشــروی دشــمن در غــرب رودخان
ــود تعــدادی از وســایل تعمیــری باقیمانــده در پــادگان دزفــول را تعمیــر و وارد  توانســته ب
صحنــه نبــرد کنــد و فرمانــده نیــروی زمینــی در تاریــخ دهــم مهرمــاه بــه تیــپ 2 زرهــی 
ــات  ــمن را از ارتفاع ــر دش ــد و عناص ــه کن ــه مقابل ــه حمل ــل کرخ ــود در پ ــتور داده ب دس
مشــرف به پــل عقــب برانــد کــه ایــن حملــه در11 مهرمــاه انجــام و موفقیــت نســبی نیــز 
ــا 3  ــک ت ــدود ی ــق ح ــه عم ــل را  ب ــر پ ــک س ــود ی ــته ب ــپ توانس ــود و تی ــده ب حاصل ش
کیلومتــر وعــرض 5 کیلومتــر تصــرف و دشــمن را از تپه هــای غربــی مشــرف به پــل عقــب 
برانــد و ســرپل را تأمیــن نمایــد. مشــروح جریــان ایــن مرحلــه از عملیــات منطقــه دزفــول 

ــردد. ــی می گ ــه ای بررس ــمت  جداگان ــوش در قس و ش
     در طــول ایــن مــدت 10 روز عناصــر لشــکر 21 پیــاده از تهــران جمــع آوری و به مــرور 
ــاده می شــد  ــز آم ــکان داده می شــدند ولشــکر 16 زرهــی نی ــر م ــول تغیی ــه دزف ــه منطق ب
ــه  ــع آوری و به منطق ــدان جم ــان وهم ــن و زنج ــای قزوی ــتان و پادگان ه ــه کردس از منطق

دزفــول تغییــر مــکان نمایــد.
     عملیــات موفقیت آمیــز و غیرمنتظــره تیــپ 2 زرهــی در منطقــه پــل کرخــه )پــای پــل( 
ســبب اعجــاب کلیــه فرماندهــان، ازجملــه فرمانــده نیــروی زمینــی و جانشــین رئیــس ســتاد 
مشــترک و فرمانــده کل قــوای وقــت شــده بودکــه چگونــه یــک یــگان شکســت خورده بعــد از 4 

روز توانســت بــه دشــمن ده هــا برابــر خــود حملــه کنــد و موفــق هــم بشــود. 
     ایــن موفقیــت موجــب گردیــد کــه  در بــرآورد وضعیت هــا کارآئــی رزمــی پرســنل  ارتــش 
مــزدور عــراق روبــه زوال تصــور شــود و چنیــن نتیجــه گرفتــه شــود کــه چنانچه قبــل از تحکیم 
مواضــع  ارتــش عــراق، بــا نیــروی نســبتاً قابــل مالحظــه ای بــه نیروهــای دشــمن حملــه متقابله 
شــود، دشــمن احتمــاالً یــارای مقاومــت نداشــته باشــد و ســریعاً به ســمت غــرب  عقب نشــینی 
ــود به محــض  ــژاد( درنظــر گرفتــه ب کنــد بنابرایــن فرمانــده نیــروی زمینــی  )ســرتیپ ظهیرن
ــه  ــی درمنطق ــا 16 زره ــکر21پیاده ی ــه از عناصرلش ــگان قابل مالحظ ــک ی ــدن ی ــتقر ش مس
اندیمشــک تعــرض متقابلــه رادرمنطقــه پــل کرخــه اجــرا نمایــد. ایــن موضــوع انگیــزه اساســی 

طــرح ریــزی واجــرای حملــه لشــکر21 پیــاده درتاریــخ 23 مهرمــاه 1359گردیــد.  
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     نکتــه دیگــر الزم اســت قبــل از تشــریح حملــه لشــکر21 یــادآوری شــود کــه برمبنــای 
ــرو در  ــدم نی ــرارگاه مق ــک ق ــاه 59 ی ــخ 13 مهرم ــی ازتاری ــروی زمین ــده نی ــم فرمان تصمی
دزفــول تشــکیل گردیــد  وچهــار افســر به عنــوان جانشــین پرســنلی، عملیاتــی ، اطالعاتــی 
، و لجســتیکی فرمانــده نیــرو درایــن قــرارگاه  تعییــن شــد کــه مــن  )ســرهنگ حســینی 
ــدم  ــرارگاه مق ــی و رئیــس ســتاد ق ــوان جانشــین عملیات ــدارک( به عن ــن م ــده  ای تهیه کنن
ــرو  ــده نی ــودن فرمان ــتم در نب ــئولیت داش ــتادی مس ــت س ــزی و فعالی ــا در طرح ری ــزا ج ن
ــه ایــن قــرارگاه محــول شــد. ولــی فرماندهــی  هدایــت عملیــات منطقــه دزفــول شــوش ب
عملیــات منطقــه دزفــول و شــوش را فرمانــده نیــروی زمینــی  شــخصاً عهــده دار گردیــد و 
در غیــاب ایشــان مــن  )ســرهنگ حســینی( عملیــات یگان هــای منطقــه دزفــول و شــوش 
ــه  ــوب، حمل ــدم جن ــرارگاه مق ــکیل ق ــد از تش ــات بع ــن عملی ــردم. اولی ــت می ک را هدای

ــن صفحــات بررســی می گــردد. ــود کــه در ای ــاده ب لشــکر21 پی
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     ایــن نبــرد بــا عــدم موفقیــت مواجه شــد وعناصرلشــکر21پیاده بــا دادن تلفــات و ضایعات 
زیــادی مجبــور بــه عقب نشــینی بــه شــرق رودخانــه کرخــه گردیدنــد. ایــن عــدم موفقیــت، 
ــلماً   ــود مس ــان می ش ــده بی ــب آین ــا درمطال ــمتی از آنه ــه قس ــادی دارد ک ــای زی انگیزه ه
ــراد لشــکر  ــوان پرســنلی اف ــن عــدم موفقیــت، ضعــف روحیــه و ضعــف ت ــل ای یکــی از عل
بــود. امــا بایدیادآورشــدکه همیــن افــراد 12 روز بعدازایــن شکســت یعنــی در نهــم آبــان مــاه 
کــه در منطقــه ســرپل مستقرشــده بودنــد در مقابــل حملــه تــک لشــکر مکانیــزه دشــمن 
شــجاعانه پایــداری کردنــد و چنــان ضربتــی بــه نیروهــای حملــه ور دشــمن واردنمودندکــه 
تازمــان بیــرون رانــدن نیروهــای متجــاوز از ایــن منطقــه در عملیــات فتــح المبیــن یعنــی 
ــه  ــه ب ــزه، جــرات حمل ــاه دشــمن باوجــود اســتقرار دو لشــکر زرهــی و مکانی درحدود18م
ســرپل را نکــرد و به مــرور قســمتی  از مواضــع  خــود را در منطقــه غــرب رودخانــه از دســت 
داد کــه جریــان ایــن عملیــات در بحث هــای دیگــر بیــان می شــود. گرچــه قضــاوت کــردن 

دربــاره عملیــات یگان هائــی کــه موفــق نبودنــد، خیلــی مشــکل اســت. 
ــن  ــا محاس ــروز ده ه ــگان پی ــرای هری ــق ب ــا ناح ــق، ی ــوالً  به ح ــا اص ــام جنگ ه      در تم
وبــرای هریــگان شکســت خورده برعکــس ده هــا معایــب ذکرمی شــود وبنــا بــه ضرب المثــل 
طنزآلــود عربــی الحــق لمــن غلــب حــق از آن کســی اســت کــه پیــروز اســت. همیشــه در 
ــرای  ــی ب ــود  ول ــبت داده می ش ــادی نس ــازات زی ــگ امتی ــده جن ــد برن ــه واح ــا ب جنگ ه
قضــاوت صحیــح و عادالنــه الزم اســت کلیــه علــل وانگیــزه هــای فیزیکــی ومــادی وروانــی 
ــا نســل های آینــده کــه  تاریــخ میهــن خــود را بررســی می کننــد،  دقیقــاً بررســی شــود ت
ــه هرحــال بررســی ایــن مســئله  درنبــرد 23 مهرمــاه  دچــار اشــتباه درقضــاوت نشــوند. ب
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نیــز مســتلزم بررســی هــای جانبــی دقیق تــری اســت کــه  بایســتی بادرنظــر گرفتــن کلیــه 
ــود. ــی ش ــر بررس ــخاص صاحب نظ ــیله اش ــل به وس عوام

3ـ چگونگی رعایت اصول جنگ دراین عملیات.  

      الــف ـ اصــل هــدف: براســاس دســتور جزءبه جــزء قــرارگاه مقــدم جنــوب، مأموریــت 
لشــکر 21 پیــاده درحملــه 23مهرمــاه، تصــرف تپه هــای علی گــره زد درمحــور پــل 
ــول(  ــگاه دزف ــی خــات )ایســتگاه رادار پای ــو صلیب ــه اب ــران وتپ ــن خــوش، دهل کرخــه، عی
درمحــور پــل کرخــه ایســتگاه رادار ودوســلک بــود. لــذا دو هــدف تاکتیکــی بــرای لشــکر 
ــد. تصــرف ایــن  ــو صلیبــی خــات بودن ــود کــه تپــه علی گــره زد  وتپــه اب پیش بینی شــده ب
ــرض  ــر وع ــا 20 کیلومت ــدود 15 ت ــق ح ــرپل به عم ــه س ــه منطق ــد ک ــبب ش ــدف س دوه
ــه  ــه شــرق رودخان ــور عناصــر دشــمن ب ــد جــدی عب ــد وتهدی ــر گســترش یاب 20 کیلومت
کرخــه از بیــن بــرود وشــهر دزفــول از بــرد توپخانــه ســنگین دشــمن خــارج گــردد وامتــداد 
تپه هــای علی گــره زد، ابــو صلیبــی خــات کــه بلندتریــن ارتفاعــات غــرب و رودخانــه  کرخــه 
ــد. در صــورت موفقیــت ایــن عملیــات و تصــرف  ــه تصــرف نیروهــای مــا درآی می باشــد، ب
ــرای تصــرف معبــر عیــن خــوش و دوســلک  هدف هــای پیش بینی شــده، ادامــه عملیــات ب
ــوان  ــا ت ــب  ب ــی و مناس ــاًل منطق ــده کام ــای انتخاب ش ــن هدف ه ــد. بنابرای ــهیل گردن تس
ــدف  ــل ه ــه در اص ــه ای ک ــا نکت ــود. ام ــک ب ــردان تان ــا دوگ ــاده ب ــکر پی ــک لش ــی ی رزم
ــات  ــا امکان ــود، عــدم تعییــن هدف هــای واســطه مناســب ب به نحومطلــوب رعایــت نشــده ب
واحدهــای لشــکر بخصــوص تیپ هــا و گردان هــای پیــاده بــود، عمــق منطقــه حملــه تیــپ 
1پیــاده کــه درتــالش اصلــی بــود حــدود 15 کیلومتــر بود)ازپــل کرخــه تادامنــه غربــی تپــه 
ــپ در  ــر تی ــرای عناص ــطه ای ب ــدف واس ــه  ه ــر، هیچ گون ــن 15 کیلومت ــره زد(. درای علی گ
ــود، فقــط یــک هــدف واســطه درســه راهــی رادار درتپــه کوتکاپــن  نظــر گرفتــه نشــده ب
بــرای گــروه رزمــی 291تانــک درنظرگرفتــه شــده بــود. ایــن امــر ســبب شــد کــه رعایــت 
ــا  ــکر ب ــای لش ــه یگان ه ــود. هنگامی ک ــه ش ــده گرفت ــت نادی ــش و حرک ــور و آت ــل مان اص
مقاومــت شــدید ضدتانــک دشــمن مواجــه  شــدند،  نتوانســتند واســطه ای را اشــغال و دفــاع 

ــز مشــروح تر بیان شــده اســت. ــد)پ( نی ــور بن ــن موضــوع در اصــل مان ــد. ای ماین

     ب ـ اصل وحدت فرماندهی:
          نظرباینکــه درایــن عملیــات لشــکر21پیاده حملــه می کــرد، دو یــگان عمــده دیگــر 
ــه  ــن منطق ــه درای ــی ک ــکر92 زره ــپ 2 لش ــی تی ــکر16، زره ــی لش ــی یعن ــروی زمین نی

ــد، درمرحلــه اصلــی عملیــات تعرضــی نقــش فعالــی نداشــتند.  عملیــات مســتقر بودن
ــادر  ــه و ص ــوب تهی ــرو در جن ــدم نی ــرارگاه مق ــیله ق ــات به وس ــی عملی ــرح کل           ط
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گردیــد. ولــی بــرای مرحلــه اجــرای حملــه، فرماندهــی عملیــات بــه فرمانــده لشــکر2 پیــاده 
محــول شــد. باوجوداینکــه فرمانــده کل قــوا و جانشــین رئیــس ســتاد مشــترک و فرماندهــی 
ــده  ــه فرمان ــی ب ــات کل ــزی، نظری ــل طرح ری ــد و در مراح ــول بودن ــی در دزف ــروی زمین نی
ــر  ــی در ام ــه دخالت ــی هیچ گون ــل اجرای ــرای مراح ــی ب ــد، ول ــاده می دادن ــکر 21 پی لش
ــرو  ــده نی ــر فرمان ــز نظ ــات نی ــی عملی ــرح کل ــرای ط ــی ب ــد. حت ــکر نکردن ــی لش فرمانده
ــدور  ــود و ص ــالغ ش ــکر اب ــه لش ــر ب ــی مختص ــتور مأموریت ــک دس ــط ی ــه فق ــود ک ــن ب ای
ــالف  ــتور، برخ ــن دس ــی ای ــد. ول ــروری نمی باش ــز ض ــزء نی ــروح تر جزءبه ج ــتور مش دس
نظــر فرمانــده نیــرو تهیــه و صــادر شــد. البتــه ایشــان امضــاء کــرد. زیــرا نظــر فرمانــده نیــرو 
ــده لشــکر 21 داده شــود، فقــط  ــه فرمان ــام ب ــارات ت ــود کــه در ایــن عملیــات اختی ــن ب ای
هدف هــای موردنظــر به وســیله قــرارگاه جنــوب تعییــن و ابــالغ گــردد تــا فرمانــده لشــکر 

ــد. ــته باش ــات داش ــت عملی ــزی و هدای ــل در طرح ری آزادی کام
ــاال در تپه هــای       در زمــان اجــرای حملــه در روز 23 مهــر کلیــه فرماندهــان یادشــده ب
ــی در  ــی دخالت ــد، ول ــات را نظــاره می کردن ــان عملی ــد و جری ــل مســتقر بودن مشــرف به پ
ــد. بنابرایــن وحــدت فرماندهــی در رده نیــرو و لشــکر رعایــت  هدایــت عملیــات نمی نمودن
ــال  ــدت کم ــن وح ــر ای ــای کوچک ت ــردان و یگان ه ــپ و گ ــای تی ــی در رده ه ــد. ول می ش
مطلــوب نبــود و عمــاًل فرماندهــان قــادر بــه اعمــال فرماندهــی بــه نحــو مطلــوب نبودنــد.

همیــن ضعــف اساســی ســبب شــد، به محــض اینکــه یگان هــا بــه مقاومــت شــدید دشــمن 
ــب  ــات مناس ــتند تصمیم ــان نتوانس ــا و فرمانده ــتر یگان ه ــازمان بیش ــد، س ــورد کردن برخ
ــدون  ــا ب ــه جنگ افزاره ــراد و خدم ــی از اف ــرا بعض ــد، زی ــرا بگذارن ــورد اج ــه م ــاذ و ب اتخ

ــد. ــینی کردن ــده عقب نش ــتور از فرمان ــب دس کس
          نکتــه ای کــه الزم اســت ذکــر شــود ایــن اســت کــه معمــوالً در هــر نبــردی هنگامــی 
کــه فشــار نیــروی مقابــل بیش ازحــد تحمــل و تــوان یــگان رزمنــده باشــد. احتمــال بــروز 
چنیــن اختــالل و از هــم گسســتگی ســازمان واحدهــا خیلــی زیــاد می شــود، ولــی چنانچــه 
ــد  ــود باش ــگان خ ــه ی ــبت ب ــرل نس ــی و کنت ــه فرمانده ــادر ب ــی ق ــله مراتب فرمانده سلس
ــی  ــال فرمانده ــم و اعم ــاذ تصمی ــد و اتخ ــش می یاب ــل کاه ــه حداق ــات ب ــات و ضایع تلف
ــا  ــود را ب ــای خ ــد واحده ــان می توانن ــردد. فرمانده ــر می گ ــان امکان پذیرت ــرای فرمانده ب
ــن  ــد. در ای ــد نماین ــری عقــب بکشــند و در مواضــع مناســب پدافن ــات تأخی اجــرای عملی
عملیــات به علــت ازهم گســیختگی فرماندهــی و کنتــرل یگانهــای لشــکر نتوانســتند حداقــل 
در تپه هــای غــرب رودخانــه کــه کامــاًل بــه دشــت جنوبــی مســلط بــود مواضــع پدافنــدی 
ــد. چنانچــه تیــپ 2 لشــکر 92  ــه عقب نشــینی کردن ــه شــرق رودخان ــذا ب اشــغال کننــد ل
زرهــی مواضــع قبلــی خــود را در ســر پــل تــرک کــرده بــود تمــام منطقــه غــرب رودخانــه 

ــاد. ــه دســت دشــمن می افت ب
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     پ- اصل مانور.
ــاده را از  ــکر21 پی ــه لش ــود ک ــن ب ــات ای ــن عملی ــی در ای ــروی زمین ــر نی           تدبی
ــه کرخــه عبــور دهــد و تپه هــای  خــط ســرپل تیــپ 2 لشــکر92 زرهــی در غــرب رودخان
علی گــره زد و ابوصلیبی خــات را تصــرف و تامیــن نمایــد. در نظــر گرفته شــده بــود چنانچــه 
مراحــل اولیــه عملیــات لشــکر 21 پیــاده باموفقیــت اجــرا گــردد، بــرای اســتفاده از موفقیــت 
از عناصــر لشــکر 16 زرهــی کــه به تازگــی بــه منطقــه دزفــول واردشــده بودنــد و همچنیــن 
از تیــپ 2 زرهــی لشــکر 92 زرهــی اســتفاده شــود. ضمنــاً بــه لشــکر 21 پیــاده توصیه شــده 
بــود کــه از دو گــردان تانــک و یــک گــردان ســوار زرهــی زیــر امــر خــود بــه نحــو مطلــوب 
ــه و  ــروه 55 توپخان ــاز لشــکر، گ ــش پشــتیبانی موردنی ــن آت ــرای تامی ــد و ب اســتفاده نمای
ــر  ــی و هلیکوپت ــروی هوای ــن نی ــی و همچنی ــپ 2 زره ــکر 21 و تی ــازمانی لش ــه س توپخان
کافــی منظــور شــده بــود، لــذا اصــل آتــش و حرکــت )مانــور( رعایــت شــده بــود. لشــکر 21 
پیــاده نیــز در دســتور عملیاتــی خــود ازنظــر کلــی اصــل مانــور را رعایــت کــرده بــود، ولــی 
نــوع مانــور لشــکر بخصــوص در رده تیپ هــا و گــروه رزمــی 291 مناســب نبــود و حــوادث 
غیــر موافــق در آن منظــور نشــده بــود. لــذا عمــاًل حملــه لشــکر به صــورت حملــه جبهــه ای 
و یــا رخنــه ای درآمــده بــود. البتــه لشــکر بــرای حملــه احاطــه ای از جنــاح راســت )شــمال( 
پیــاده را منظــور کــرده بــود، ولــی هماهنگــی کافــی بیــن تــالش اصلــی کــه تیــپ 1 بــود 
ــا  ــور لشــکر و تیپ ه ــوع مان ــی ن ــر کل ــه ازنظ ــود. درنتیج ــده ب ــل نیام ــه عم ــپ 3 ب ــا تی ب
ــه وضعیــت زمیــن و دشــمن در  ــا توجــه ب ــا وضعیــت زمیــن و دشــمن نبــود. ب مناســب ب
ایــن عملیــات بایســتی حداقــل در مراحــل اول عملیــات و تــا زمــان از جــا کنــدن و عقــب 
رانــدن نیروهــای مقــدم دشــمن یــا تجزیــه کــردن و محاصــره کــردن آنهــا در هدف هــای 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــام می ش ــه انج ــا دوطرف ــه ی ــه ای یک طرف ــور احاط ــر مان جزئی ت
ــات  ــه عملی ــل اولی ــاده و در مراح ــای پی ــوص در واحده ــه ای به خص ــور احاط ــرای مان اج
ــه  ــه ای در شــرایطی مناســب اســت ک ــه ای و جبه ــور رخن ــاًل ضــروری می باشــد و مان کام
ــه  ــرض جبه ــام ع ــمن در تم ــی دش ــدرت رزم ــم و ق ــات ک ــه عملی ــق منطق ــرض و عم ع
به طــور نســبی یکســان باشــد. اجــرای اصــل مهــم آتــش و حرکــت بخصــوص در رده هــای 
کوچک تــر بــه نظــر می رســد کــه در ایــن عملیــات بــه نحــو مطلــوب رعایــت نشــده بــود. 
چنانچــه بررســی پیام هــا و حــوادث اتفــاق افتــاده نشــان می دهــد تیــپ 1 پیــاده و گــروه 
رزمــی 291 تانــک و حتــی گــردان ســوار زرهــی در مراحــل یکــم پیشــروی و در برخــورد 
ــاًل تیــپ  ــرد. مث ــرار می گی ــد محاصــره شــدن ق ــه مواضــع مقــدم دشــمن درخطــر تهدی ب
ــر  ــرد، در ه ــث وارد عمــل می ک ــا مثل ــه ی ــش پل ــا آرای ــر خــود را ب ــر ام ــای زی 1 گردان ه
ــوع  ــت در آن موض ــود می توانس ــورد می نم ــدید برخ ــت ش ــا مقاوم ــه ب ــمن ک ــع دش موض
بایــگان کوچک تــر، دشــمن را درگیــر ســازد و بــا بقیــه عناصــر بــه پیشــروی ادامــه دهــد. 
ــور احاطــه ای در اینجــا  ــه منظــور از مان ــادآوری می شــود ک ــان ی ــرای نظامی ــه ب ــن نکت ای
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بحــث آن نیســت کــه نیروهــای حملــه ور موضــع دشــمن را ازیک طــرف یــا دو طــرف دور 
بزننــد و به اصطــالح دشــمن را احاطــه کننــد. بلکــه منظــور ایــن اســت نیروهــای حملــه ور 
بــا حــرکات متنــاوب از یــک یــا دو طــرف بــه مواضــع دشــمن نزدیــک شــوند و خــط حملــه 
همــواره یــک عنصــر از 3 عنصــر معمولــی حملــه قــرار گیــرد و دو عنصــر دیگــر به صــورت 
ــرد،  ــورد ک ــمن برخ ــا دش ــدم ب ــر مق ــه عنص ــض اینک ــند. به مح ــتیبانی باش ــال و پش دنب
ــه ســمت مقاومــت  ــد و حرکــت را ب ــور کن ــوی آن مقاومــت دشــمن عب عنصــر دوم از پهل
بعــدی ادامــه دهــد یــا از پهلــو بــه موضــع دشــمن فشــار وارد ســازد در حالــی کــه یــگان 

ــد. ــه مقاومــت دشــمن فشــار وارد می کن ــز از جبهــه ب اول نی

     ت- اصل سادگی
          ایــن اصــل در مرحلــه طرح ریــزی، بیش ازحــد مناســب رعایــت شــده بــود. 
ــودن و روشــن  ــل ب ــه کام ــی ک ــات دســتورات نظام ــر از خصوصی ــل دیگ درنتیجــه دو عام
بــودن می باشــد، بــه نحــو مطلــوب رعایــت نشــده بــود. در دســتور عملیاتــی لشــکر همــان 
هدف هایــی کــه نیــروی زمینــی بــرای لشــکر تعییــن کــرده بــود، عینــاً بــرای تیــپ1 و گــروه 
ــود. درصورتی کــه  ــد، مشــخص گردیــده ب رزمــی 291 کــه دو عنصــر اصلــی حملــه ور بودن
ــروری  ــردان ض ــارده گ ــل ت ــطه حداق ــدف واس ــاده ه ــای پی ــه واحده ــرای حمل ــوالً ب معم
اســت. ترجیحــاً گــردان نیــز بایــد بــرای گروهان هــا هدف هــای واســطه انتخــاب کنــد، تــا 
ــا  ــگان ب ــات هــر ی ــه عملی ــی کــه در منطق ــا مقاومت های پیوســتگی پیشــروی، متناســب ب
آن برخــورد می شــود، حفــظ گــردد. البتــه گرچــه انتخــاب هــدف واســطه ســبب کنــدی 
ــر از انتخــاب  ــب بهت ــرد انتخــاب آن به مرات ــب شــرایط نب ــی در اغل پیشــروی می شــود، ول
ــترش  ــت گس ــق از وضعی ــات دقی ــه اطالع ــرایطی ک ــوص در ش ــد، بخص ــردن می باش نک
ــورت  ــتر به ص ــد بیش ــرد بای ــد و نب ــترس نباش ــات در دس ــه عملی ــن منطق ــمن و زمی دش
ــردد، انتخــاب  ــی اجــرا گ ــرای اخــذ تمــاس و رزم تصادم ــا پیشــروی ب ــارزم ی شناســایی ب
ــوع  ــن موض ــادگی از ای ــل س ــت اص ــوان رعای ــد به عن ــت. نبای ــی اس ــطه الزام ــدف واس ه
ــدازه  ــتورات بیش ازان ــد، دس ــر می رس ــه نظ ــات ب ــن عملی ــود.به هرحال در ای ــر ش صرف نظ
ــی  ــدون توجــه کاف ــی ب ــای اجرای ــه یگان ه ــر ســبب شــد ک ــن ام ــوده، ای ــی ب ســاده و کل
ــد و  ــور اســتفاده از موفقیــت پیشــروی کنن ــا شــرایط مان ــی بیشــتر، ب ــات احتمال ــه اتفاق ب
نیروهــای دشــمن نیــز بــه آنهــا اجــازه داده بودنــد تــا حــدی کــه موردنظــر آنهــا بــوده بــه 
ــکر 21 را  ــر لش ــب عناص ــو و عق ــر از پهل ــان موردنظ ــیدن زم ــض رس ــد و به مح ــو برون جل
زیــر آتــش شــدید ضدتانــک قــرار دهنــد و ســازمان آرایــش رزمــی لشــکر را مختــل ســازند.

     ث- اصل غافلگیری
ــای  ــه طرح ه ــاًل متوج ــود نداشــت، دشــمن کام ــری وج ــات، غافلگی ــن عملی           در ای
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ــی  ــا، در روز 22 یعن ــات م ــای عملی ــردن طرح ه ــل ک ــرای مخت ــود، چنانچــه ب ــا شــده ب م
یــک روز قبــل از آغــاز حملــه لشــکر 21 پیــاده اقــدام بــه حملــه کــرد و فشــار شــدیدی بــه 
تیــپ 2 زرهــی کــه در مواضــع پدافنــدی ســر پــل بــود وارد کــرد. مســلماً هــدف اصلــی ایــن 
دشــمن بــر هــم زدن برنامــه عملیــات مــا بــود و همیــن آگاهــی دشــمن از حملــه احتمالــی 
نیروهــای مــا ســبب شــده بــود کــه دشــمن عــالوه بــر حملــه قبــل از حملــه مــا، تدابیــر 
ــن  ــد و همی ــی نمای ــاده پیش بین ــن عناصــر لشــکر 21 پی ــه دام انداخت ــرای ب ــی ب خطرناک
عمــل را هــم اجــرا کــرد.  در روز حملــه، بــه عناصــر لشــکر 21 اجــازه داد در ســاعات اولیــه 
پیشــروی مســرت بخشــی داشــته باشــند و عکس العمــل چندانــی در ســاعات اول روز حملــه 
ــا موضــع مقــدم نیروهــای مــا  نشــان نــداد، درصورتی کــه فاصلــه مواضــع مقــدم دشــمن ب
ــود و عناصــر دشــمن می توانســتند در همــان آغــاز  در ســر پــل کمتــر از یــک کیلومتــر ب
حرکــت، عناصــر لشــکر 21 پیــاده را زیــر آتــش مســتقیم بگیرنــد. ولــی ایــن کار را نکردنــد، 
ــر و گــروه  ــران حــدود 5 کیلومت ــد، تیــپ 1 لشــکر 21 را در محــور دهل بلکــه اجــازه دادن
رزمــی 291 تانــک و گــردان ســوار زرهــی در امتــداد کرانــه جنوبــی رودخانــه کرخــه حــدود 
6 کیلومتــر پیشــروی کننــد و در فرصــت مناســب و در حــدود ســاعت 1000 فشــار شــدید 

 ناگهانــی خــود را بــرای انهــدام عناصــر لشــکر 21 پیــاده در ایــن عملیــات وارد ســازند.
     ج- اصل تمرکز قوا

          بــرای عملیــات موردبحــث، ایــن اصــل تــا حــدودی رعایــت شــده. بــود ولــی بــرای 
ــود.  آمــاده کــردن نیروهــای متمرکزشــده در منطقــه دزفــول، زمــان بیشــتری موردنیــاز ب
نکتــه ای کــه الزم اســت یــادآوری شــود، ایــن اســت کــه مفاهیــم کلمــات، عبــارات ازنظــر 
ــوا  ــز ق ــاره موضــوع تمرک ــر بررســی شــود. درب ــق و عمیق ت ــی بایســتی دقی ــگ نظام فرهن
بایــد توجــه شــود کــه فقــط مترکــز شــدن عــده ای افــراد نظامــی در یک نقطــه بــرای رعایت 
ایــن اصــل کافــی نیســت، بلکــه منظــور از تمرکــز قــوا آن اســت کــه یــک نیــروی نظامــی 
بــا تمــام جنبه هــا و عوامــل و عناصــر مؤثــر در آمادگــی رزمــی و عملیاتــی در یــک منطقــه 
ــی  ــای آموزش ــوان جنبه ه ــی می ت ــه حت ــار ک ــداد و آم ــر تع ــط ازنظ ــود، نه فق ــز ش متمرک
ــی متمرکزشــده و  ــی هنگام ــروی نظام ــک نی ــی ی ــی را جــزء آن منظــور نمــود. یعن و روان
آماده شــده بــرای عملیــات محســوب می گــردد کــه ازلحــاظ وســایل و تجهیــزات و پرســنل 
ــا  ــب ب ــی متناس ــش نظام ــه و دان ــوزش و روحی ــطح آم ــتیکی و س ــای لجس و نیازمندی ه
مأموریتــی کــه بایســتی انجــام دهنــد. بــه ســطح کمــال مطلــوب نســبی برســد. لشــکر 21 
ــود قســمت عمــده  ــاه دارای چنیــن شــرایطی نب ــه در 23 مهرم ــرای اجــرای حمل ــاده ب پی
وســایل و پرســنل لشــکر بــه منطقــه واردشــده بودنــد، ولــی قســمتی از آنهــا هنوز نتوانســته 
بودنــد خــود را بــا شــرایط منطقــه عملیــات توجیــه کننــد و ســاده تر آن کــه ایــن عملیــات 

زودتــر از زمــان مناســب اجــرا شــد.
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          ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه فرمانــده نیــروی زمینــی در نظــر داشــت ایــن 
حملــه را پــس از متمرکــز شــدن لشــکر 16 زرهــی در منطقــه دزفــول اندیمشــک به وســیله 
ــکان عناصــر لشــکر 16 زرهــی از  ــر م ــه اینکــه تغیی ــی نظــر ب ــد. ول ــن لشــکر اجــرا کن ای
ــوز  ــاه هن ــه دوم مهرم ــید، در ده ــه درازا کش ــتان ب ــدان و کردس ــان و هم ــن و زنج قزوی
ــد، فرمانــده نیــرو تصمیــم  ــه منطقــه نرســیده بودن قســمت زیــادی از عناصــر لشــکر 16 ب
ــود،  ــی ب ــکر 16 زره ــر از لش ــه آماده ت ــاده ک ــکر 21 پی ــه لش ــت را ب ــن مأموری ــت، ای گرف
واگــذار کنــد، بخصــوص اینکــه لشــکر 21 پیــاده دارای دو گــردان تانــک چیفتــن بــا حــدود 
ــر  ــول تغیی ــه دزف ــز ب ــاده نی ــک لشــکر 77 پی ــردان 291 تان ــود و گ ــک ب ــتگاه تان 60 دس
مــکان کــرده بــود. جمــع نیــروی زرهــی مــا در لشــکر 21 و گــردان 291 تانــک در حــدود 
یــک تیــپ زرهــی بــود. ولــی ایــن لشــکر فاقــد یــگان مکانیــزه بــود کــه بتوانــد بــا واحدهــای 
تانــک هــم پــا باشــد. لشــکر مجبــور بــود بــرای همپــا کــردن پیاده هــا بایــگان تانــک، آنهــا 
را به صــورت پیــاده محمــول بــا خودروهــای چــرخ دار وارد عمــل ســازد. زیــرا عمــق منطقــه 
ــافت را در  ــن مس ــت ای ــام نمی توانس ــود و پیاده نظ ــر ب ــا 20 کیلومت ــدود 15 ت ــه ح حمل
مدت زمــان کــم و بــا نبــرد بــا دشــمن بپیمایــد. به هرحــال در ایــن عملیــات اصــل تمرکــز 

قــوا بــه مفهــوم کلــی آن رعایــت نشــده بــود.

     چ- اصل صرفه جویی در قوا
ــر در 20  ــدود 15 کیلومت ــه ح ــات ک ــه عملی ــق منطق ــرض و عم ــه ع ــه ب ــا توج           ب
کیلومتــر بــود، دو محــور عمــده پیشــروی بــه ســمت دو هــدف اصلــی تپــه علی گــره زد  و 
تپــه ابوصلیبی خــات وجــود داشــت. بــرای هرمحــور حداقــل یــک تیــپ الزم بــود. عناصــر 
ــود کــه می توانســت از عهــده اجــرای ایــن مأموریــت  لشــکر 21 پیــاده حداقــل نیرویــی ب
به طــور محــدود برآیــد. ضمــن اینکــه دشــمن مقابــل نیــز در ایــن منطقــه، حداقــل عناصــر 
یــک لشــکر در خــط و یــک لشــکر در تقویــت بــود، بنابرایــن نه تنهــا خودبه خــود ایــن اصــل 
رعایــت شــده بــود؛ بلکــه حتــی ازنظــر محاســبات و مقایســه تــوان رزمــی نســبی اســتعداد 
رزمــی لشــکر21 پیــاده خیلــی کمتــر از حداقــل اســتعداد موردنیــاز بــود. البتــه بایــد متذکــر 
شــد، چنانچــه به جــای اجــرای حملــه وســیع، یــک حملــه محــدود بــرای توســعه منطقــه 
ســرپل انجــام می شــد لشــکر 21 اســتعداد رزمــی کافــی و مناســب داشــت. مثــاًل چنانچــه 
بجــای تپه هــای علی گــره زد  و ابوصلیبی خــات هــدف لشــکر فقــط پــاک کــردن و تصــرف 
و تأمیــن تپه هــای غربــی رودخانــه انتخــاب می شــد و آخریــن حــد پیشــروی لشــکر ابتــدا 
شــرقی غربــی جــاده عیــن خــوش دهلــران و ســه راهی رادار یــا تپــه کوتکاپــن در ســه راهی 
ــا موفقیــت اجــرا کنــد. رادار انتخــاب می شــد، لشــکر 21 می توانســت ایــن مأموریــت را ب

     ج- اصل تأمین
          ایــن اصــل  نیــز ماننــد بعضــی اصــول دیگــر در ایــن عملیــات رعایــت نشــده بــود. 
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اولیــن مرحلــه برقــراری تأمیــن، شناســایی کافــی از منطقــه عملیــات و اطــالع صحیــح و 
دقیــق از وضعیــت زمیــن و دشــمن می باشــد تــا بــا آگاهــی کافــی فرمانــده بتوانــد بــرآورد 
وضعیــت بکنــد و تدابیــر مناســب اتخــاذ نمایــد. در ایــن عملیــات ایــن شناســایی انجام نشــده 
بــود و اغلــب فرماندهــان بخصــوص در رده گروهــان و گــردان از وضعیــت زمیــن و اســتعداد 
ــه اینکــه ایــن عملیــات 24 روز بعــد از  گســترش دشــمن آگاهــی کافــی نداشــتند. نظــر ب
ــای  ــا نیروه ــا ب ــر م ــای درگی ــدت، یگانه ــن م ــود و در ای ــراق ب ــروی متجــاوز ع تهاجــم نی
ــود از  ــات موج ــتند. اطالع ــت دشــمن نداش ــرای بررســی وضعی ــی ب ــی کاف دشــمن، توانای
دشــمن خیلــی ناقــص بــود و بیشــتر در رده لشــکر و تیــپ بــود. مثــاًل تیــپ 2 زرهــی کــه 
ــی  ــرد، ول ــارزه می ک ــمن مب ــن دش ــا ای ــود ب ــود و 20 روز ب ــتقر ب ــرپل مس ــه س در منطق
ــی از چگونگــی اســتعداد و گســترش و ســازمان دشــمن نداشــت.  ــی کاف ــات اطالعات امکان
چــون در منطقــه تاکتیکــی بهتریــن منبــع موثــق، اطالعــات اســرا یــا پناهنــدگان هســتند 
و ایــن تیــپ تــا آن موقــع حتــی یــک نفــر اســیر یــا پناهنــده نگرفتــه بــود. بــا توجــه بــه 
ــه  ایــن مســائل، در طرح ریــزی، مســائل تأمیــن در حــال پیشــروی و تأمیــن در برخــورد ب
ــز  ــات نی ــرای عملی ــع اج ــود. در موق ــده ب ــی نش ــه کاف ــمن توج ــدید دش ــای ش مقاومت ه
واحدهــای حملــه ور بــا آرایــش شــبیه راهپیمایــی تاکتیکــی پیشــروی می کردنــد. در حالــی 
کــه مســیر حرکــت در جــاده دهلــران و رادار طوری بــود که پهلــوی واحدهای لشــکر 21، در 
خــط تیــر مســتقیم نیروهــای دشــمن قــرار می گرفــت و عناصــر دشــمن از همیــن وضعیــت 
ــد.  ــای لشــکر 21 وارد کردن ــه تانک ه ــات را ب ــو شــدیدترین ضرب ــد و از پهل  اســتفاده کردن
ــات  ــود و اصــوالً حفاظــت اطالع ــز وضعیــت خــوب نب ــی نی      ازنظــر مســائل ضداطالعات
ــت،  ــرار می گرف ــا ق ــی م ــات احتمال ــان عملی ــریعاً در جری ــمن س ــد و دش ــت نمی ش رعای
چنانکــه در مســئله غافلگیــری اشــاره شــد، دشــمن از طــرح حملــه لشــکر 21 آگاه بــود و 

ــود. ــرا نم ــده اج ــه بازدارن ــک حمل ــرد و ی ــتی ک ــه پیش دس ــن حمل ــل از ای روز قب

     خ- اصل تعرض
ــاد  ــرا اعتق ــود. زی ــث ب ــات موردبح ــرای عملی ــری ب ــای تصمیم گی ــل مبن ــن اص           ای
ــود کــه گرچــه ارتــش متجــاوز عــراق در مراحــل اولیــه موفــق  ــاال ایــن ب فرماندهــان رده ب
شــده اســت پیشــروی قابل مالحظــه ای در خــاک میهــن اســالمی مــا بکنــد، ولــی  چنانچــه 
نیروهــای مــا ســریعاً اقــدام بــه تعــرض متقابلــه کننــد و فرصــت ندهنــد مواضــع خــود را در 
ــا همــان ســرعتی کــه پیش آمــده  ــن ارتــش مهاجــم ب مناطــق اشــغالی تحکیــم کننــد، ای
ــه دشــمن فرصــت تحکیــم موقعیــت داده شــود، خــارج  ــی اگــر ب عقــب خواهــد رفــت. ول
ــرز  ــن ط ــود. بنابرای ــد ب ــر نخواه ــادگی امکان پذی ــغالی به س ــرزمین های اش ــردن آن از س ک
تفکــر فرمانــده کل قــوا و جانشــین رئیــس ســتاد  مشــترک و فرمانــده نیــرو ایــن بــود کــه 
بایــد هرچــه زودتــر تعــرض متقابلــه بــا هــر امکانــی باشــد اجــرا گــردد. بــه همیــن علــت 
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ــود لشــکر 16 زرهــی در منطقــه دزفــول متمرکــز شــود، بعــد  باوجوداینکــه  ابتدادرنظــر ب
تعــرض متقابلــه در منطقــه دزفــول شــوش اجــرا گــردد، امــا بــه علــت کنــدی آهنــگ تغییــر 
ــکر21پیاده  ــی لش ــی رزم ــر اصل ــه عناص ــض اینک ــی، به مح ــکر16 زره ــر  لش ــکان عناص م
ــان  ــا هم ــت ب ــم گرف ــرو تصمی ــده نی ــدند فرمان ــتقر ش ــول مس ــات دزف ــه عملی در منطق
ــه  لشــکر حملــه را درمحــور اندیمشــک عیــن خــوش دهلــران اجــرا نمایــد. توجــه زیــاد ب
ــزوم اجــرای  ایــن اصــل ســبب شــد، اصــول دیگــر جنــگ به قــدر کافــی موردبررســی و  ل
ــه و شــتاب در اجــرای تعــرض ســبب عــدم موفقیــت  ــرد  و عجل ــرار نگی ــل ق تجزیه وتحلی
ــن  ــن و مهم تری ــه اولی ــه گرچ ــد ک ــه ش ــه گرفت ــن نتیج ــه، چنی ــن تجزی ــد. بنابرای گردی
ــرا بــدون  اصــل تضمین کننــده پیــروزی در جنــگ، بــدون تردیــد اصــل تعــرض اســت، زی
ــدن او حصــول  ــا عقــب ران ــود کــردن ی ــر مواضــع دشــمن و ناب حرکــت کــردن و رفتــن ب
ــد  ــن اصــل، اصــول دیگــری هــم بای ــار ای ــی برکن ــر نیســت، ول ــی امکان پذی ــچ موفقیت هی
در نظــر گرفتــه شــود و پــس از آمادگــی رزمــی کافــی و بــه دســت آوردن برتــری نســبی 
بــا تعــادل نســبی اقــدام بــه تعــرض شــود، وگرنــه هــر مرحلــه حساب نشــده ممکــن اســت 
نتایــج نامطلوبــی به بــار آورد. ضمنــاً در بــرآورد وضعیــت بــرای حملــه نبایــد قــدرت دشــمن 
کمتــر ازآنچــه کــه هســت منظــور شــود وبنــا بــه قــول شــاعر ایرانــی  )دشــمن نتــوان حقیــر 
و بیچــاره  شــمرد( ودر بــرآورد تــوان رزمــی نســبی بایدهــر عامــل موثــر فیزیکــی و روانــی 

ــردد. ــی گ ــل ارزیاب ــی کام ــا واقع بین و انســانی،  ب

4 ـ هماهنگی ها.
     الف - تعیین رده های مختلف فرماندهی

          نظربه اینکــه قــرارگاه مقــدم نیــروی زمینــی در دزفــول مســتقر بــود ولشــکر 21 پیــاده 
در ایــن منطقــه وارد عمــل می شــد، ایجــاد هماهنگــی بیــن رده هــای فرماندهــی ســاده بــود 
و اغلــب مســائل مربــوط بــه عملیــات در شــورای فرماندهــان و حضــوراً  بررســی می شــد و 
ــدم  ــرارگاه مق ــات  موضــوع در ق ــن عملی ــرای ای ــری ب ــد.در تصمیم گی هماهنگــی می گردی
نیــرو بــا حضــور فرماندهــان مطــرح شــد و نظریــات فرمانــده لشــکر 21 ســرهنگ ورشوســاز 
خواســته شــد، ایشــان عقیــده داشــت لشــکر21 در حــال پیــاده شــدن دراندیمشــک اســت 
و پرســنل ایــن لشــکر هنــوز آشــنائی بــا ایــن منطقــه ندارنــد و قســمتی از عناصــر لشــکر 
هنــوز بــه منطقــه نرســیده اند، لــذا لشــکر بــرای آمادگــی کافــی نیــاز بــه زمــان بیشــتری 
دارد. ابتــدا نظــر فرمانــده نیــروی زمینــی ایــن بــود کــه حملــه زودتــر از بیســتم یــا حداکثــر 
در بیســتم مهــر اجــرا گــردد. ولــی بــا تأکیــد فرمانــده لشــکر، حملــه 48 ســاعت بــه تأخیــر 
ــه  ــرای حمل ــود ب ــده ب ــه لشــکر ابالغ ش ــر ب ــه  در19مه ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــه ش انداخت
آمــاده شــود، لشــکر 4 روز وقــت بــرای آمــاده شــدن داشــت ودرایــن مــدت لشــکر توانســت 
ــه  ــی ب ــد. ول ــرار کن ــده برق ــان اجراکنن ــن فرمانده ــای الزم را بی ــدودی هماهنگی ه ــا ح ت
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ــدورات،  ــدود مق ــازمان دادن ودرح ــا و س ــکان واحده ــر م ــا تغیی ــکر ب ــری لش ــت درگی عل
تکمیــل کــردن آنهــا موفــق نشــد طرح هــای عملیاتــی رده هــای تیــپ و گــردان و گروهــان 

را دقیقــاً بررســی کنــد و هماهنــگ ســازد.
ــه مفهــوم ایجــاد  ــات ب ــادآوری شــودکه  منظــور از هماهنگــی  عملی           الزم اســت ی
توافــق  بیــن فرماندهــان نیســت، بلکــه تفهیــم کامــل روش اجــرای عملیــات یگان هــا در 
ــتیبانی  ــده و پش ــکاری  کنن ــوار و هم ــای هم ج ــی و یگان ه ــف فرمانده ــای مختل رده ه
ــه  ــه ب ــری ک ــام عناص ــات در تم ــی عملی ــل از چگونگ ــم کام ــی تفاه ــونده و به طورکل ش
هــر نوعــی جزئــی یــا کلــی دریــک عملیــات ســهیم یــا ذینفــع هســتند می باشــد. یعنــی 
ــی  ــه عمل ــه در چگون ــد ن ــردن باش ــرا ک ــد اج ــه بای ــد در چگون ــات بای ــی و عملی هماهنگ
ــه  ــی جنب ــد، یعن ــر باش ــن ت ــی پائی ــدر رده فرمانده ــل هرق ــن دلی ــه همی ــردن، ب ــد ک بای
ــای  ــی  در رده ه ــت. ول ــتر اس ــات بیش ــی درجزئی ــزوم هماهنگ ــد. ل ــتر باش ــی بیش اجرائ
بــاالی فرماندهــی، ماننــد لشــکر و ســپاه ونیــرو هماهنگــی درکلیــات کافــی اســت. درایــن 
ــت،  ــک ماموری ــوان ی ــه عن ــی ب ــود، ول ــق نب ــه مواف ــا حمل ــورد بحــث، لشــکر ب ــات م عملی
ــر، مســئله  موافقــت اصــاًل  ــن ت ــا در رده هــای پائی ــرای اجــرا هماهنگــی کــرد، ام ــاً ب الزام
مطــرح نبــود و آنهــا بایــد روش اجــرا در رده  دســته و گروهــان و گــردان و تیــپ و کلیــه 
عناصــر پشــتیبانی کننده دیگــر را هماهنــگ می کردنــد، ایــن امــر در شــرایطی کــه لشــکر 
داشــت  و زمانــی کــه در اختیــار لشــکر بــود، به نحومطلــوب انجــام نشــد و هماهنگــی فقــط 
ــی  ــه عل ــود و آن تصــرف تپ ــه لشــکر واگذارشــده ب ــه ب ــود ک ــی ب ــت کل ــم مأموری درتفهی
گــره زد و ابوصلیبی خــات بــود. احتمــاالً  در رده هــای پائیــن تــر تجزیه وتحلیــل مأموریــت 
ــای  ــرای ماموریت ه ــب ب ــر مناس ــاذ تدبی ــطه و اتخ ــای واس ــتنتاج ماموریت ه ــاال و اس رده ب
ــی مطــرح نشــود،  ــه اصــاًل مأموریت ــود. درنتیجــه درصورتی ک ــه ب اســتنتاجی انجــام نگرفت

ــد. ــدا نمی کن ــی پی ــز ضرورت ــی نی ــاد هماهنگ ایج

     ب ـ هماهنگی بین نیروهای نظامی و سایر رزمندگان
ــع در  ــن موق ــاه اول جنــگ اجــرا شــد. ودرای ــی درم ــاه یعن ــات درمهرم ــن عملی           ای
ــدادی  ــود. تع ــی محــدود ب ــی خیل ــدگان غیرنظام ــت رزمن ــول فعالی ــات دزف ــه عملی منطق
افــراد ســپاه پاســدار و بســیج عشــایری در منطقــه  دزفــول و شــوش بودنــد، ولــی اســتعداد 
آنهــا به قــدری کــم بــود کــه نمی توانســتند به طــور موثردرعملیــات شــرکت داشــته 
ــاروح سلحشــوری قــوی کــه داشــتند عالقــه  باشــند. گرچــه همیــن تعــداد معــدود نیــز ب
منــد بودنــد کــه در صفــوف رزمنــدگان نظامــی درحملــه شــرکت نماینــد، ولــی بــه علــت 
ــد  ــده یکص ــک ع ــرکت دادن ی ــل، ش ــناخت متقاب ــدم ش ــی و ع ــای قبل ــدم همکاری ه ع
نفــری درمیــان عناصــر یــک لشــکر چنــد هزارنفــری خالــی از اشــکال نبــود. بایــد اذعــان 
ــدگان  ــش و ســایر رزمن ــای ارت ــن یگان ه ــم بی ــل ه ــم متقاب ــگ تفاه ــدای جن ــرد در ابت ک
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ــر نبــود.  ــوب نبــود. درنتیجــه ایجــاد هماهنگــی به ســادگی امکان پذی ــه نحــو کمــال مطل ب
لــذا رزمنــدگان غیــر ارتشــی غالبــاً  به صــورت مســتقل و برابــر طرح هــای خودشــان عمــل 
ــکر  ــرو و لش ــی نی ــرح عملیات ــه در ط ــود اینک ــا وج ــز ب ــات نی ــن عملی ــد. در ای می کردن
مأموریتــی بــرای رزمنــدگان غیــر ارتشــی منظــور نشــده بــود، ولــی در روز حملــه مشــاهده 
ــات  ــه عملی ــز در منطق ــی نی ــر ارتش ــراد غی ــر اف ــد نف ــا یک ص ــدود 80 ت ــه ح ــد ک گردی
حضــور دارنــد کــه البتــه حضــور آنهــا مســئله خاصــی در عملیــات ایجــاد نکــرد. الزم بــه 
ــی  ــادان و اهــواز خیل ــادآوری اســت کــه نیروهــای غیرنظامــی در منطقــه خرمشــهر و آب ی
فعــال بودنــد، ولــی در منطقــه عملیاتــی دزفــول  و شــوش بســیار محــدود و معــدود بودنــد.

5ـ پشتیبانی های مردمی.   
ــران،  ــه ای ــراق ب ــث ع ــاوز بع ــش متج ــه ارت ــاوز ناجوانمردان ــروع تج ــدا ش ــه از ابت      گرچ
تمــام ملــت ایــران بــه حرکــت و جوش وخــروش آمدنــد و بــرای بیــرون رانــدن متجاوزیــن 
ــا و  ــا و تالش ه ــازمان دادن نیروه ــلماً س ــا مس ــدند، ام ــیج ش ــا بس ــالمی م ــن اس از میه
پشــتیبانی های مردمــی نیــاز بــه زمــان داشــت، و در مــاه اول جنــگ ایــن ســازمان دهــی بــه 
عمــل نیامــده بــود، به خصــوص باحالتــی کــه بــدون برنامه ریــزی و طرح ریــزی در فعالیــت 
ــود. توجــه اصلــی رزمنــدگان  ــه وجــود آمــده ب نیروهــای مردمــی در منطقــه خوزســتان ب
غیــر ارتشــی، بــه منطقــه خرمشــهر و آبــادان و منطقــه اهــواز معطــوف شــده بــود. بــا وجــود 
اینکــه خطرناک تریــن منطقــه عملیــات منطقــه دزفــول بــود. زیــرا بــا ســقوط اندیمشــک و 
دزفــول هرگونــه تــالش و رزمنــدگان مــا در اهــواز و خرمشــهر نیــز قطعــاً خنثــی می شــد. 
ــه  ــط ب ــول و شــوش فق ــه دزف ــود و منطق ــه ب ــرار نگرفت ــه ق ــن موضــوع موردتوج ــی ای ول
ــه همیــن علــت در مــاه اول جنــگ تقریبــاً  ــود. ب یگان هــای موجــود نظامــی واگذارشــده ب
ــه می شــد. در  ــی خرمشــهر و اهــواز روان ــه منطقــه عملیات ــه پشــتیبانی های مردمــی ب کلی
ــود کــه البتــه  ــوان گفــت ایــن پشــتیبانی ها فعــال نشــده ب منطقــه عملیــات دزفــول می ت
بعــداً ایــن فعالیــت در منطقــه عملیاتــی دزفــول نیــز بــه نحــو بســیار مؤثــر فعــال گردیــد.

6- مسائل پرسنلی مؤثر در این عملیات.
ــگ  ــی جن ــنلی کل ــات در بررســی مســائل پرس ــن عملی ــنلی ای ــات مســائل پرس      جزئی
ــا می شــود. ــه کلیــات اکتف ــن قســمت ب ــران و عــراق بررســی می گــردد. در ای ــی ای تحمیل

     به طورکلــی پرســنل لشــکر 21 پیــاده، آمادگــی کامــل بــرای شــرکت در ایــن عملیــات 
نداشــتند. گرچــه تعــدادی از پرســنل لشــکر در عملیــات مبــارزه با ضــد انقالبیون کردســتان 
ــا خصوصیــات جنــگ منظــم  ــد، ولــی هیچ یــک از افــراد ایــن لشــکر ب شــرکت کــرده بودن
ــه  ــوپ ب ــای ت ــار گلوله ه ــدای انفج ــی ص ــان حت ــدادی از آن ــتند. تع ــی نداش ــنایی عمل آش
گوششــان نخــورده بــود. ســطح آمــوزش پرســنل لشــکر هــم خیلــی ضعیــف بــود، زیــرا از 
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آغــاز آشــوبگری های ضــد انقالبیــون در کردســتان، عناصــر لشــکر 21 پیــاده )1 و2 پیــاده 
تهــران( در کردســتان درگیــر بودنــد. در 18 مــاه فاصلــه زمانــی از آغــاز عملیــات کردســتان 
ــال  ــاه س ــران در مهرم ــه ای ــراق علی ــی ع ــگ تحمیل ــروع جن ــا ش ــال 1358 ت در اول س
ــا  ــود ت ــی نب ــد و فرصت ــی بودن ــات نامنظــم داخل ــر عملی ــن لشــکر درگی ،59 یگان هــای ای
آموزش هــای یگانــی و حتــی بعضــی از آموزش هــای انفــرادی اجــرا کننــد. چنانچــه بعضــی 
ــس از  ــی را پ ــای اجتماع ــی جنگ افزاره ــدازی آموزش ــات تیران ــکر تمرین ــای لش از یگان ه
تغییــر مــکان بــه منطقــه نبــرد دزفــول در ایــن منطقــه اجــرا کردنــد. یــا در میــدان نبــرد 
ــی  ــد. پراکندگ ــدا نمودن ــا پی ــرد جنگ افزاره ــه کارب ــی ب ــنایی کاف ــی، آش ــوزش عمل ــا آم ب
طوالنــی یگان هــا در کردســتان، در سیســتم فرماندهــی و کنتــرل و انضبــاط و ســایر مســائل 
ــک  ــرای شــرکت در ی ــا را ب ــی یگان ه ــود و آمادگ ــی نگذاشــته ب ــر مطلوب ــز اث پرســنلی نی
عملیــات منســجم و هماهنــگ شــده یگانــی کــه مســتلزم همــکاری و هماهنگــی متقابــل 
ــن  ــود و ای ــا یــک لشــکر می باشــد ضعیــف کــرده ب کلیــه عناصــر از یــک نفــر و خدمــه ت
نقــاط ضعــف پرســنلی یکــی از مهمتریــن علــل شکســت لشــکر 21 در ایــن عملیــات بــود.

7- مسائل اطالعاتی مؤثر در این عملیات
     الــف- جــو: وضعیــت جــوی در روز عملیــات معمولــی بــود. هــوا صــاف و آرام و آفتابــی  
ــود  ــوب ب ــر خ ــد و تی ــدان دی ــود. می ــده ب ــروع نش ــزی ش ــای پایی ــوز بارندگی ه ــود. هن ب
ــه ازلحــاظ کســب  ــه وجــود نمــی آورد. مســئله ای ک و شــرایطی جــوی مســئله خاصــی ب
ــات  ــت اطالع ــت، دریاف ــت اس ــز اهمی ــی حائ ــدگاه نظام ــوی از دی ــرایط ج ــات از ش اطالع
از منابــع معتبــر هواشناســی اســت کــه در اوایــل عملیــات، ایــن اطالعــات بســیار ضعیــف 
بــود. در برآوردهــای اطالعاتــی ایــن مســئله بــا توجــه بــه ســوابق ســنواتی وضعیــت جــوی 

ــت. ــرار می گرف ــر ق ــورد نظ ــه م منطق
ــمت  ــن در قس ــی زمی ــی و مصنوع ــوارض طبیع ــت و ع ــی وضعی ــن: چگونگ      ب ـ  زمی
ــده اســت. خالصــه وضعیــت کلــی زمیــن منطقــه ایــن  یکــم ایــن عملیــات تشــریح گردی
عملیــات، ایــن اســت کــه قســمت شــمالی منطقــه در امتــداد کرانــه شــمال غربــی رودخانــه 
ــد و  ــران، دی ــر دشــت طرفیــن جــاده اندیمشــک دهل دو عارضــه و تپه ماهــور اســت کــه ب
ــران،  تســلط کامــل دارد. قســمت مرکــزی منطقــه دشــت طرفیــن جــاده اندیمشــک دهل
ــتی  ــه پس ــاده منطق ــی ج ــمالی و جنوب ــد ش ــای بلن ــه زمین ه ــبت ب ــطح و نس ــن مس زمی
ــه جنــوب بلندتــر  ــا شــیب مالیــم از شــمال ب اســت و باالخــره قســمت جنوبــی منطقــه ب
ــه اســت. تصــرف  ــوب منطق ــه در جن ــای ابوصلیبی خــات می رســد ک ــه تپه ه می شــود و ب
آنهــا کنتــرل قســمت غربــی و شــرقی منطقــه را تســهیل می کنــد. در غــرب ایــن دو تپــه 
ــر دو  ــن تپه هــا تســلط کامــل ب ــرار دارد کــه ای ــه ق دشــت عبــاس و دشــت کوچــک چنان
ــه جــز در  ــاط ب ــب نق ــران در اغل ــای شــمال جــاده دهل ــه ه ــد. تپ ــاد شــده دارن دشــت ی



: تجزیــه و تحلیــل عملیــات  137 قســمت پنجــم 

شــیارها بــرای واحدهــای زرهــی و مکانیــزه غیرقابل عبــور اســت. لــذا فقــط بــرای عملیــات 
پیــاده مناســب می باشــد. قســمت مرکــزی منطقــه صــاف و بــدون اختفــا و پوشــش اســت. 
عبــور از آن، میــزان آســیب پذیری را زیادتــر می کنــد، قســمت جنوبــی منطقــه بــه ســمت 
ــت.  ــزه اس ــی و مکانی ــای زره ــور واحده ــرای مان ــبی ب ــن مناس ــات، زمی ــه ابوصلیبی خ تپ
نظــر بــه اینکــه تپه هــای غربــی رودخانــه )شــمال جــاده دهلــران( در کنتــرل نیروهــای مــا 
ــی در  ــرآورد اطالعات ــرای ب ــده می شــد، ب ــات دی ــه عملی ــا تمــام منطق ــن تپه ه ــود و از ای ب
رده نیــرو و لشــکر مشــکلی نبــود. همیــن اطالعــات کلــی بــرای تصمیم گیــری فرماندهــی 
در انتخــاب نــوع مانــور و تدبیــر عملیــات کافــی بــود. امــا ایــن اطالعــات بــرای رده تیــپ و 
گــردان و گروهــان کافــی نبــود. زیــرا ایــن رده هــای فرماندهــی، عنصــر اصلــی حرکــت، در 
ایــن زمین هــا بودنــد و بــه نســبت رده مربوطــه، نیــاز بــه اطالعــات مشــروح تر و جزئی تــر، 

از زمیــن منطقــه عملیــات داشــتند.
ــات  ــن در عملی ــوارض زمی ــیت ع ــت و حساس ــه اهمی ــد ک ــی می دانن ــنل نظام      پرس
ــک  ــرای پیشــروی ی ــاًل ب ــف فرماندهــی یکســان نیســت. مث ــرای رده هــای مختل نظامــی ب
گروهــان، یــک تــل خــاک و یــا حلقــه چــاه و کانــال کوچــک آب ممکــن اســت حســاس و 
حائــز اهمیــت باشــد. زیــرا در روش هدایــت عملیــات و اجــرای آتــش و حرکــت، دســته ها 
ــی ایــن عــوارض حتــی در رده گــردان حســاس  ــر اســت. ول و گروه هــا قابل اســتفاده و مؤث
ــروه  ــان گ ــک و فرمانده ــه تان ــی خدم ــی، حت ــر رده فرمانده ــن ه ــت. بنابرای ــم نیس و مه
بایــد منطقــه عملیــات یــگان مربوطــه را شناســایی کننــد و طــرح پیشــروی را بــا آگاهــی 
از شــرایط زمیــن و مواضــع احتمالــی دشــمن متقابــل خــود در نظــر بگیرنــد. البتــه میــزان 
ــرای  ــرایط اج ــه ش ــترس دارد. در هم ــات در دس ــان و امکان ــایی بســتگی به زم ــن شناس ای
ــان  ــکان و زم ــات، شــرایط م ــک عملی ــر نیســت. چنانکــه ممکــن اســت در ی آن امکان پذی
اجــازه هیچ گونــه شناســایی را ندهــد و فقــط شناســایی از روی نقشــه بــه عمــل آیــد. ولــی 
ــا  ــد ت ــد، بای ــه عمــل آی درهرحــال چنانچــه حتــی شناســایی، حتــی از روی نقشــه هــم ب
پایین تریــن رده کلیــه فرماندهــان بــا خصوصیــات حقیقــی یــا تقریبــی زمیــن آشــنا شــوند. 
در عملیــات موردبحــث ایــن شناســائی انجــام نگرفــت و احتمــاالً اطالعــات کافــی در اختیــار 
فرماندهــان رده پائیــن قــرارداده نشــد. یکــی از نمونه هــای ایــن کمبــود اطــالع، ایــن بــود 
ــه در  ــود ک ــال آب ب ــد کان ــران چن ــاده دهل ــمال ج ــای ش ــی تپه ه ــه جنوب ــه در دامن ک
ــی  ــه نظــر نمی رســید، ول ــدان عارضــه قابل مالحظــه ای ب ــی از تپه هــای ســرپل، چن دیدبان
ــک دشــمن  ــای ضدتان ــه جنگ افزاره ــگام  پیشــروی عناصــر لشــکر روشــن شــد ک در هن
ــا  ــن کانال ه ــن در همی ــاب زمی ــه  پرت ــا پای ــکا ب ــک مالیوت ــک های ضدتان ــوص موش بخص
مستقرشــده بودنــد. همیــن عناصــر بیشــترین  تلفــات را  بــه تانک هــای لشــکر21حمزه وارد 
کردنــد. درصورتی کــه  اگــر وجــود ایــن کانال هــا  به عنــوان یــک عارضــه حســاس نظامــی 
در نظــر گرفتــه می شــد، قطعــاً  عناصــر لشــکر  تــا آنهــا را تصــرف و از وجــود دشــمن  پــاک 
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ــات لشــکر  ــاد نتیجــه عملی ــال زی ــه احتم ــد. ب ــه نمی دادن ــه  پیشــروی ادام ــد، ب نمی کردن
ــر ازآنچــه کــه شــد می شــد. غی

     نکتــه ای کــه  الزم اســت یــادآوری شــود، ایــن اســت کــه حتــی اطالعــات قبلــی افســران 
ــه دســت  ــح ب ــان صل ــادی زم ــه در شــرایط ع ــات ک ــه عملی ــن منطق و درجــه داران از زمی
ــا در  ــرا دیدگاه ه ــت، زی ــاری نداش ــی ج ــات  حقیق ــرای عملی ــی ب ــد، ارزش چندان آورده ان
شــرایط مختلــف تفــاوت دارد. لــذا بــرای برآوردهــای اطالعاتــی نبایــد بــه اطالعــات کلــی 
زمــان صلــح اکتفــا شــود. به عــالوه بــه علــت فعالیت هــای ســاختمانی و کشــاورزی، معمــوالً 
دراغلــب زمین هــا تغییراتــی ایجــاد می شــود کــه درزمــان صلــح چنــدان حائــز اهمیــت بــه 

نظــر نمی رســد، امــا بــرای نیــروی زمــان جنــگ ممکــن اســت خیلــی مؤثــر باشــد.

ب ـ وضعیت دشمن
     تالش هــای اطالعاتــی دریــک مــاه اول جنــگ خیلــی ضعیــف بــود. اطالعــات، منحصــر 
بــه اطالعاتــی ابالغــی از نیــروی زمینــی بــود. رکــن 2 و ســایر عناصــر اطالعاتــی لشــکرها 
فعالیــت مؤثرتــری نداشــتند. درنتیجــه اطــالع معتبــری از چگونگــی ســازمان و گســترش 
نیروهــای دشــمن روبــروی یگان هــای رزمنــده نبــود. مــا اطالعــات تاکتیکــی بســیار ناقــص 
بــود چنانکــه  در صــدور دســتور جزءبه جــزء شــماره یــک قــرارگاه  مقــدم نیــروی زمینــی 
ــت  ــوالً  پیوس ــر، اص ــه موردنظ ــرای حمل ــرای اج ــکر21، ب ــاه لش ــات23 مهرم ــرای  عملی ب
اطالعاتــی وکالــت وضعیــت دشــمن تهیــه و صادرنشــده بــود. در مــدارک موجــود قــرارگاه 
مقــدم جنــوب و لشــکر 21 پیــاده نیــز اطالعــات دقیقــی از ســازمان گســترش یگان هــای 
ــی  ــات کل ــای اطالع ــط برمبن ــگ مشــاهده نشــده اســت. فق ــاه اول جن ــک م متجــاوز دری
ــب  ــه ترتی ــراق، ب ــش ع ــی ارت ــزه و10 زره ــک مکانی ــود، لشــکرهای ی ــترس ب ــه در دس ک
درمحورهــای فکــه دوســلک  ایســتگاه رادار، رودخانــه کرخــه، محــور ربــوط، عیــن خــوش، 
علی گــره زد ، رودخانــه کرخــه قســمت شــرق در خــاک ایــران پیشــروی کردنــد. پیشــروی 
آنهــا در اوایــل مهرمــاه  آغــاز شــد و ایــن دو لشــکر دشــمن موفــق شــدند نیروهــای مواضــع 
مــارا کــه شــامل تیــپ 2 لشــکر92 زرهــی و یــک گــروه  رزمــی از تیــپ 37مرکــز زرهــی 
ــرق  ــاه  به ش ــا روز5 مهرم ــد، ت ــاده بودن ــکر 21پی ــاده ازلش ــای 138و 141 پی و گردان ه
ــرب  ــود را در غ ــی خ ــع  دفاع ــاه  مواض ــم مهرم ــد و از شش ــب برانن ــه عق ــه کرخ رودخان

رودخانــه کرخــه مســتحکم ســازند.
ــت، در  ــی از روی نقشــه وضعی ــات کل ــن اطالع ــزی لشــکر 21 همی ــه طرح ری      در مرحل
ــادآوری اســت  ــه ی ــود. الزم ب ــرارداده شــده ب ــار فرماندهــی و ســتاد لشــکر21پیاده ق اختی
ــه   ــی کارخان ــاختمان زیرزمین ــک س ــاه دری ــوب از روز 15 مهرم ــدم جن ــرارگاه مق ــه ق ک
ــازمانی و  ــر س ــورت غی ــرارگاه  به ص ــران ق ــود. افس ــده ب ــول مستقرش ــازی دزف الستیک س
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ــرا در  ــد، زی ــکیل می دادن ــرور تش ــرارگاه را به م ــد و ق ــرده بودن ــه کارک ــروع ب ــور ش مأم
ابتــدای تشــکیل قــرارگاه فقــط تعــدادی افســر بــدون هرگونــه پرســنل وســائل و تجهیــزات 
ــی  ــاه، حت ــات 23 مهرم ــزی عملی ــگام طرح ری ــد. درنتیجــه  در هن ــایل ســتادی بودن و وس
افســران خــود ایــن قــرارگاه نیــز در جریــان کامــل وضعیــت نبودنــد. مثــاًل  رئیس رکــن دوم 
قــرارگاه )ســرهنگ منصــور امیــن(  از افســران غیــر شــاغل و منتســب بــود و درزمــان شــاغل 
بــودن هــم در معاونــت لجســتیکی نیــروی زمینــی انجام وظیفــه می کــرد، لــذا ایــن افســر 
ــود  ــی ب ــه اطالعات ــات او منحصــر ب ــود و اطالع ــان وضعیــت دشــمن نب به هیچ وجــه درجری
کــه بعــداً از طریــق قــرارگاه نیــروی زمینــی بــه قــرارگاه  مقــدم جنــوب مخابــره می شــد. 
ــه  ــزی حمل ــرارگاه تازمــان طرح ری ــن ق ــه تشــکیل ای ــه اینکــه از زمــان آغــاز ب ــا توجــه ب ب
لشــکر21 در20 مهرمــاه فقــط 5روز گذشــته بــود. درایــن 5 روز نیــز هنــوز قــرارگاه فعــال 
نشــده بــود. مســلماً اطالعــات دقیــق تاکتیکــی در اختیــار ایــن قــرارگاه نبــود. ســتاد لشــکر 
ــوز  ــود و هن ــده ب ــتقر گردی ــک( مس ــوب اندیمش ــبزآب )جن ــاه  درس ــز در19 مهرم 21 نی
افســران ســتاد بــا کلیــات منطقــه توجیــه نبودنــد، درنتیجــه اطالعــات دقیقــی از وضعیــت 
دشــمن نداشــتند. تنهــا منبــع اطالعــات تاکتیکــی، تیــپ 2زرهــی بــود کــه از آغــاز نبــرد بــا 
دشــمن درگیــر بــود. ولــی ایــن تیــپ هــم  موفــق نشــده بــود تــا 20 مهرمــاه حتــی یــک 
اســیر از دشــمن بگیــرد تــا از چگونگــی ســازمان و گســترش نیروهــای متجــاوز اطالعاتــی 
بــه دســت آورد. اطالعــات ایــن  تیــپ نیــز کلــی بــود. نتیجــه  کلــی آنکــه اطالعاتــی کــه 
در اختیــار لشــکر 21 پیــاده قرارگرفتــه بــود، به هیــچ وجــه بــرای بــرآورد وضعیــت و تهیــه  

طــرح  عملیاتــی کافــی نبــود.
ــول و  ــه دزف ــه درجبه ــرب رودخان ــه درغ ــمن ک ــکر دش ــی دولش ــتعداد تقریب ــا اس      وام

ــود: ــر ب ــرح زی ــرو به ش ــب نی ــر ترتی ــد براب ــتقر بودن ــوش مس ش
     الــف ـ لشــکر 1 مکانیــزه شــامل دو تیــپ مکانیــزه و 2 تیــپ زرهــی  بــود جمعــاً دارای 
8 گــردان  مکانیــزه و 7 گــردان تانــک و 1گــردان شناســائی  و 5 یــگان کمانــدو و 3 گــردان  
توپخانــه  صحرائی)هرکــدام 4 آتشــبار( و 2 گــردان پدافنــد هوائــی و یــک گــردان ضدتانــک 

و  عناصــر دیگــر پشــتیبانی رزمــی و پشــتیبانی ســرویس رزمــی بــود.
     ب ـ لشــکر10زرهی شــامل 2 تیپ زرهی، یک تیپ مکانیزه،  جمعاً دارای 7 گردان تانک، 
5 گــردان مکانیــزه، یــک گــردان شناســائی، یــک گــردان دفــاع الواجبــات، 4گــردان توپخانــه 
صحرائــی و یــک گــردان پدافنــد هوائــی، یــک گــردان ضدتانــک، یــک گــردان موشــکی، یک 
 تیــپ بــا 3 گــردان پیــاده و عناصــر دیگر پشــتیبانی رزمــی و پشــتیبانی ســرویس  رزمی بود.

ــا توجــه بــه ســازمان دو لشــکر یادشــده بــاال جمــع گردان هــای مانــوری دشــمن در       ب
منطقــه عملیــات غــرب کرخــه دزفــول و شــوش 36 گــردان مانــوری و 7 گــردان توپخانــه  
ــان  ــاده درزم ــکر21 پی ــه لش ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب ــی ب ــد هوائ ــردان ض ــی و 4 گ صحرائ
حملــه 4 گــردان پیــاده و 2 گــردان تانــک و  6 گــردان توپخانــه داشــت و تیــپ 2 زرهــی 
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و گــروه  رزمــی 37 و دو گــردان 138 و 141 پیــاده هــم کــه در اجــرای عمــل تأخیــری و 
عقب نشــینی  بیــش از50 درصــد اســتعداد رزمــی خــود را ازدســت داده بودنــد. بــا این وجــود 
گــردان حســاب شــوند  جمــع تعــداد گــردان مانــوری مــا درحملــه 23 مهر12گــردان بــود. 
و توپخانــه  بــا احتســاب گــروه 55 توپخانــه  و تیــپ 2 زرهــی 10 گــردان بــود. در مقایســه  
تــوان رزمــی نســبی، وضعیــت توپخانــه مــا بهتــر بــود. ولــی نســبت یگان هــای مانــوری 36 
ــرآورد نظامــی، لشــکر21  ــود. یعنــی ازنظــر ب ــه نفــع دشــمن ب ــه 12 یعنــی ســه به یک ب ب
ــت  ــر وضعی ــه اگ ــه البت ــرد ک ــه می ک ــی خــود حمل ــوان رزم ــر ت ــی 3 براب ــه نیروی ــاده ب پی
آمــار و ســازمان و تجهیــزات و پرســنل و آمــوزش لشــکر 21نیــز در ایــن مقایســه دخالــت 
داده شــود،  ایــن نســبت بســیار نامتعادل تــر خواهــد بــود. امــا در اینجــا بــه نکتــه ای هــم 
ــش از ده  ــاه بی ــل مهرم ــی دشــمن در اوای ــوان رزم ــه ت ــه باوجوداینک ــد توجــه شــود ک بای
برابــر نیروهــای مــا بــود، ولــی دشــمن از ادامــه حملــه بــه ســمت شــرق رودخانــه  کرخــه و 
حتــی  تــالش بــرای منطقــه کوچــک ســرپل تیــپ 2زرهــی امتنــاع کــرده بــود و در مقابــل 
حملــه تیــپ 2 زرهــی کــه در حقیقــت فقــط یــک تیــم گروهانــی بــود، ارتفاعــات مســلط و 
مشــرف به پــل رادرغــرب رودخانــه  ازدســت داده و حــدود 3کیلومتــر عقب نشــینی کــرده بود 
کــه در بــرآورد وضعیــت فرماندهــی، همیــن نکتــه به عنــوان دلیــل ضعــف روحیــه پرســنل 
 دشــمن تلقــی شــد و مبنــای تصمیم گیــری بــرای حملــه لشــکر21 در23 مهرمــاه گردیــد.
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     الف ـ مقدمات این عملیات 

          حملــه لشــکر 21 پیــاده 23 روز بعــد از آغــاز تجــاوز عمومــی ارتــش متجــاوز بعــث 
ــی کــه در  ــن مــدت خالصــه حــوادث عملیات ــد. در ای ــه خوزســتان اجــرا می گردی عــراق ب

جبهــه شــمالی خوزســتان اتفــاق افتــاده بــود بــه شــرح زیــر بــود.
ــی و  ــوار زره ــردان س ــک گ ــی ی ــکر92 زره ــپ 2 لش ــگ، تی ــاز جن ــل از آغ           قب
ــاده  ــکر 21 پی ــاده  ازلش ــردان پی ــی و دو گ ــز زره ــپ 37 مرک ــی از تی ــروه  رزم ــک گ ی
ــر  ــه براب ــد ک ــتقر بودن ــلک مس ــه،  دوس ــیان فک ــوش، موس ــن خ ــی عی ــه عملیات در منطق
ــاًل  ــود، مث ــن ب ــی پائی ــا در ســطح خیل ــن یگان ه ــی ای ــان اســتعداد رزم ــارات فرمانده اظه
گــروه رزمــی 37 فقــط 8 دســتگاه تانــک داشــت. ایــن عناصــر تــا پنجــم مهرمــاه در شــرق 
ــر  ــام داده و براث ــری انج ــل تأخی ــاع و عم ــمن دف ــم دش ــل تهاج ــه در مقاب ــه کرخ رودخان
فشــار دشــمن بــا دادن تلفــات و ضایعــات زیــاد در روز پنجــم مهرمــاه بــه شــرق رودخانــه  
کرخــه عقب نشــینی  کردنــد. کرانــه غربــی رودخانــه  کرخــه از غــرب شــوش تــا پــل فلــزی 
نــادری بــه اشــغال نیروهــای متجــاوز درآمــد نیروهــای دشــمن پــس از وصــول بــه کرانــه 
ــه ســمت اندیمشــک  ــه ب ــه حمل ــه و ادام ــور از رودخان ــرای عب ــه کرخــه تالشــی ب رودخان
ــاه  ــم مهرم ــد. در ده ــی پرداختن ــع دفاع ــم مواض ــه تحکی ــد و ب ــوش نکردن ــول و ش و دزف
فرمانــده نیــروی زمینــی تصمیــم گرفــت بــا باقیمانــده تیــپ 2 زرهــی حملــه متقابلــه کنــد 
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و ســرپلی در غــرب پــل رودخانــه کرخــه تصــرف نمایــد. ایــن حملــه در11مهرمــاه انجــام 
شــد و تیــپ موفــق شــد منطقــه ای بــه عمــق حــدود یــک تــا 3کیلومتــر و عــرض 5 کیلومتر 
ــرای  ــری ب ــای تصمیم گی ــت مبن ــن موفقی ــد. ای ــن نمای ــرف وتامی ــه تص ــرب رودخان در غ
ــد کــه  ــا لشــکر 16 زرهــی گردی ــه  در منطقــه عملیاتــی دزفــول  ب اجــرای تعــرض متقابل
در حــال تغییــر مــکان از مناطــق اســتقرار پادگانــی قزویــن و زنجــان و همــدان و منطقــه 
ــر مــکان لشــکر16زرهی، عناصــر  ــا تغیی ــان ب ــود. هم زم ــول ب ــه دزف ــی کردســتان ب عملیات
لشــکر21 پیــاده،  نســبت بــه لشــکر 16 زرهــی وســایل ســنگین کمتــری داشــت. به عــالوه 
اکثــر وســایل ســنگین ایــن لشــکردرتهران بــود. ســریع تــراز لشــکر 16 زرهــی تغییــر مــکان 
ــه  ــه منطق ــکر ب ــن لش ــنل ای ــزات و پرس ــایل و تجهی ــر وس ــاه اکث ــل از20مهرم ــرد و قب ک
دزفــول رســیدند  و در مناطــق تجمــع شــمال شــرقی دزفــول و جنــوب اندیمشــک مســتقر 
گردیدنــد چــون نظــر فرمانــده نیــرو اجــرای ســریع تعــرض  متقابلــه بــود تــا بــه دشــمن 
فرصــت تحکیــم مواضــع داده نشــود و بــا توجــه بــه آمادگــی بیشــتر لشــکر21 پیــاده کــه 
ضمنــاً دو گــردان تانــک چیفتــن ادغــام شــده  بــا 60 دســتگاه تانــک داشــت ودر مقایســه 
ــرو   ــده نی ــه نظــر نمی رســید، فرمان ــی ضعیــف ب ــک خیل ــا لشــکر 16زرهــی از لحــاظ تان ب
ــت  ــرای تقوی ــد. ب ــه کن ــاده حمل ــت به جــای لشــکر16 زرهــی، لشــکر 21 پی ــم گرف تصمی
ایــن لشــکر ازنظــر یــگان زرهی،گــردان291 تانــک لشــکر77 پیــاده کــه حــدود30 دســتگاه 
تانــک داشــت  )یــک گروهــان ایــن گــردان در اهــواز زیــر امــر گــردان 148پیــاده بــود( زیــر 
ــرارداده شــد. ایــن لشــکر یــک گــردان ســوار زرهــی نیــز داشــت.  امــر لشــکر 21پیــاده ق
بنابرایــن لشــکر دارای 4 گــردان  زرهــی شــد کــه حداقــل حــدود یــک تیــپ زرهــی بــود.

          فرمانــده لشــکر در18 یــا 19 مهرمــاه بــه قــرارگاه مقــدم احضــار و مأموریــت حملــه 
ــرارگاه  ــتاد ق ــنهاد س ــالغ و پیش ــکر اب ــده لش ــه فرمان ــرو ب ــده نی ــیله فرمان ــوراً به وس حض
مقــدم. حملــه بــه 23 مهرمــاه موکــول شــد تــا لشــکر فرصــت بیشــتری  بــرای شناســائی 
ــت  ــر شــوند، موفقی ــز ذک ــکات دیگــر نی ــه در ن ــه ک ــزی داشــته باشــد. همان گون و طرح ری
نســبی حملــه متقابلــه تیــپ 2زرهــی ســبب شــده بــود، فرمانــده نیــرو دشــمن را خیلــی 
ــی  ــه را قطع ــن حمل ــت ای ــد و موفقی ــور نمای ــود تص ــه ب ــه ک ــر از آنچ ــر و زبون ت ضعیف ت
می دانســت. چنانکــه بــرای فیلم بــرداری از پیشــرفت جریــان جنــگ، ســتون های احتمالــی 
اســرای عــراق از ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران خواسته شــده بــود، هیئــت فیلم بــردار 
اعــزام کنــد و ایــن هیئــت نیــز یــک روز قبــل از حملــه بــه دزفــول آمــده بــود و تعــدادی 
ــور  ــه حض ــه منطق ــت در روز حمل ــاهده موفقی ــرای مش ــز ب ــی نی ــخصیت های سیاس از ش
داشــتند. باالخــره بــا توجــه بــه مســائل ذکــر شــده، تصمیــم بــر تــک لشــکر 21 پیــاده در 

23 مهرمــاه گرفتــه شــد و مأموریــت بــه لشــکر حضــوراً ابــالغ گردیــد.
          وضعیــت لشــکر قبــل از دریافــت ایــن مأموریــت چنیــن بــود کــه لشــکر در حــال 

تغییــر مــکان بــه دزفــول بــود. 



142  لشکر 21 در آفند و پدافند 1359

          اولیــن مأموریتــی کــه از طریــق قــرارگاه مقــدم جدیدالتشــکیل نیــروی زمینــی در 
ــه  ــی را در شــرق رودخان ــه لشــکر یگان های ــود ک ــن ب ــه لشــکر 21 داده شــد، ای ــول ب دزف
کرخــه در منطقــه پــای پــل و منطقــه بیــن پــای پــل و شــوش کــه کامــاًل خالــی و بــدون 
پوشــش بــود، مســتقر ســازد و آمــاده شــود در صــورت اقــدام دشــمن بــه عبــور از رودخانــه 
کرخــه، مانــع عبــور او گــردد، یعنــی مأموریــت پوشــش کرانــه شــرقی رودخانــه بــه لشــکر 
ــول  ــه دزف ــان ب ــاه از اصفه ــم مهرم ــز از هفت ــه نی ــروه 55 توپخان ــاً گ ــود. ضمن داده شــده ب
ــدادی از  ــذا تع ــود ل ــش ب ــر اجــرای پشــتیبانی آت ــاده تغیی ــود و آم ــرده ب ــکان ک ــر م تغیی
ــروه 55  ــدند و گ ــتقر ش ــه مس ــرقی رودخان ــه ش ــاه در کران ــکر از 15 مهرم ــای لش یگان ه

توپخانــه نیــز از 16 مهرمــاه فعــال گردیــد.
ــت  ــات از وضعی ــب اطالع ــرای کس ــد ب ــتور داده ش ــکر دس ــه لش ــاه ب           در 16 مهرم
دشــمن و آشــنایی بــه منطقــه عملیــات غــرب کرخــه و ایجــاد مزاحمــت بــرای واحدهــای 

ــه اعــزام کنــد. ــه غــرب رودخان دشــمن، عناصــر گشــتی رزمــی و شناســایی ب
          از آغــاز اســتقرار قــرارگاه مقــدم در جنــوب، یــک نگرانــی عمــده ایــن بــود 
ــه  ــذرد و حمل ــه بگ ــد و از رودخان ــب بران ــل عق ــر پ ــی را از س ــپ2 زره ــمن، تی ــه دش ک
ــه لشــکر 21 دســتور داده شــد  ــذا ب ــه دهــد. ل ــول ادام ــرای تصــرف اندیمشــک و دزف را ب
قســمتی از یگان هــا را در شــرق پــل کرخــه در مواضــع پدافنــدی مســتقر ســازد، تــا هــم 
ــده و  ــرآورد یادش ــوع ب ــورت وق ــم در ص ــند و ه ــی باش ــپ2 زره ــرای تی ــت ب ــگان تقوی ی
حملــه دشــمن بــه ســرپل حداقــل پیشــروی دشــمن در کرانــه غربــی رودخانــه ســد شــود. 
ــا  ــود، ب ــده ب ــی و نگران کنن ــی بحران ــا خیل ــت جبهه ه ــی وضعی ــا به طورکل ــن روزه در ای
وجــود اینکــه پیشــروی دشــمن عمــالً در جبهــه اهــواز و دزفــول متوقف شــده بــود، فشــار 
ــام  ــز انج ــاال نی ــه ب ــی در منطق ــمن حرکات ــی دش ــود. ول ــهر ب ــه خرمش ــمن در منطق دش
ــه اینکــه  ــی نظــر ب ــا وجــود اینکــه ایــن حــرکات غالبــاً خیلــی جــدی نبــود، ول مــی داد ب
ــه  ــور ب ــا به ســامانی مجب ــا وضــع ن ــه اول جنــگ ب عناصــر لشــکر 92 زرهــی در یــک هفت
عقب نشــینی شــده بودنــد، طبعــاً وحشــت زده بودنــد بــا مشــاهده هرگونــه حرکــت دشــمن 
اضطــراب و نگرانــی فرماندهــان شــدیدتر می شــد و درخواســت کمــک و نیــروی تقویتــی و 
پشــتیبانی می کردنــد. ایــن وضــع در تیــپ2 لشــکر 92 زرهــی نیــز بــود و کــراراً درخواســت 
تعویــض یــا تقویــت می کــرد. گزارشــی کــه فرماندهــی تیــپ در 16 مهرمــاه داد. ایــن بــود 
ــده  ــزه باقی مان ــم مکانی ــک تی ــک، ی ــم تان ــامل 2 تی ــرپل، ش ــه س ــا در منطق ــه یگان ه ک
یــک گــردان ســوار زرهــی 4 آتشــبار توپخانــه از کالیبرهــای مختلــف و عنصــری از ســپاه 
ــظ  ــی حف ــر توانای ــن عناص ــد و ای ــی می باش ــی 37 زره ــروه رزم ــده گ ــداران و باقیمان پاس
ــرار خواهــد گرفــت.  ــد کــه پاســخ داده شــد لشــکر 21 در تقویــت تیــپ ق ســرپل را ندارن
ضمنــاً وضعیــت جبهــه شــوش نیــز خیلــی وخیــم بــود. دو گــردان 138 و 148 پیــاده بــا 
وضــع اســفباری از نزدیکــی مــرز تــا شــرق رودخانــه قریــب 60 کیلومتــر عقب نشــینی کــرده 
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بودنــد. نظــر بــه اینکــه در مســیر عقب نشــینی از رودخانــه، پلــی وجــود نداشــت و یــک دو 
بــه در منطقــه بــود، هنــگام عبــور از رودخانــه قســمت زیــادی از وســایل و پرســنل خــود 
ــه و  ــدی گرفت ــه موضــع پدافن ــه رودخان ــرب شــوش در کران ــد و در غ را ازدســت داده بودن
ــن  ــی در ای ــرل  و فرمانده ــت کنت ــد. وضعی ــمن بودن ــدید دش ــش ش ــار آت ــدام تحت فش م
منطقــه نامطلــوب بــود. در منطقــه شــوش و دزفــول 3 یــگان عمــده شــامل تیــپ2 لشــکر 
ــکر 21 وارد  ــاده از لش ــردان 138 و 141 پی ــی و دو گ ــز زره ــی 37 مرک ــروه رزم 92، گ
ــادگان  ــی در پ ــرارگاه عملیات ــک ق ــا ی ــرل آنه ــرای فرماندهــی و کنت ــد. ب عمــل شــده بودن
ــن  ــک از ای ــه هیچ ی ــاًل ب ــه عم ــود ک ــاون لشــکر تشکیل شــده ب ــه فرماندهــی مع ــول ب دزف
ــور مســتقل  ــده به ط ــن 3 عنصــر رزمن ــک از ای ــر ی ــر نداشــت. ه ــی مؤث ــا فرمانده واحده
عمــل می کردنــد و هیچ گونــه هماهنگــی عملیاتــی بیــن آنهــا نبــود. در روزهــای 17 و 18 
و 19 مهــر، دشــمن بــا آتــش شــدید توپخانــه مواضــع یگان هــای مــا را زیــر آتــش گرفــت 
و در منطقــه شــوش تظاهــر بــه عبــور از رودخانــه کرخــه کــرد کــه بــا پشــتیبانی هوایــی و 
هوانیــروز، حــرکات دشــمن درهــم کوبیــده شــد و متوقــف گردیــد. بــه نظــر رســید دشــمن 
می خواهــد از 30 کیلومتــری جنــوب شــوش در حوالــی عبدالخــان از رودخانــه عبــور کنــد 
و پــس از عبــور قســمتی بــه ســمت شــمال جهــت محاصــره شــوش و تهدیــد اندیمشــک 
حرکــت نمایــد. لشــکر 21 پیــاده و 16 زرهــی دســتور داده شــد، آمــاده باشــند عناصــری را 
بــه منطقــه شــوش اعــزام کننــد، ولــی دشــمن تــالش بیشــتری نمــود و عمــاًل یگانــش بــه 

شــوش اعــزام نشــد.
          در 18 مهرمــاه یــک هیئــت بازرســی از افســران قــرارگاه مقــدم بــرای بررســی وضعیت 
ــت،  ــی هیئ ــه بررس ــد. نتیج ــزام ش ــوش اع ــه و ش ــل کرخ ــای پ ــتقر در پ ــای مس واحده
ایــن بــود کــه اســتعداد رزمــی یگانهــا خیلــی ضعیــف اســت، ولــی روحیــه پرســنل بــرای 
 مقاومــت و مبــارزه قابل تحســین اســت و ایــن گــزارش تــا حــدودی ســبب دلگرمــی شــد.

          در 2 مــاه اول نبــرد، تــالش اصلــی بــر ایــن بــود کــه هرگونــه کمبــود نیــروی رزمــی 
ــه و هواپیمــا و هلیکوپترهــای رزمــی جبــران گــردد،  ــا اســتفاده از آتــش توپخان ــوری ب مان
ــود، توپخانه هــا  ــه و مســافتی کــه ب ــذا به محــض مشــاهده حــرکات دشــمن در هــر فاصل ل
ــرد یگان هــای  و هلیکوپترهــا و هواپیماهــا وارد عمــل می شــدند گرچــه ازنظــر اصــول کارب
 نظامــی ایــن روش صحیــح نیســت، ولــی در آن شــرایط تنهــا راه کار موفقیت آمیــز همین بود.

     در روز19مهرمــاه کــه قــرارگاه مقــدم جنــوب مشــغول بررســی حملــه لشــکر21پیاده بود، 
لشــکر92 زرهــی گــزارش داد نیــروی متجــاوز در منطقه جنــوب دارخویــن از رودخانه کارون 
عبــور کــرده و جــاده ارتباطــی اهــواز آبــادان از شــرق رودخانــه کارون نیــز قطع شــده اســت. 
هم زمــان بــا ایــن خبــر بســیار نگران کننــده خبــر دیگــری رســید کــه دشــمن قصــد دارد بــه 
ســرپل کرخــه حملــه کنــد و در منطقــه شــوش نیــز از رودخانــه کرخــه عبــور نمایــد و ایــن 
اطالعــات  و گزارشــات بررســی گردیــد و نتیجــه گرفتــه شــد کــه دشــمن  قصــد دارد حملــه 
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ــه حرکــت درآورد.  ــادان مجــدداً ب ــرای تصــرف دزفــول و اهــواز و آب  متوقف شــده خــود را ب
     دراجــرای دســتور قــرارگاه مقــدم، در روز 20 مهرمــاه عناصــر گشــتی و شناســائی بــه 
غــرب کرخــه اعــزام شــد و گشــتی های گــردان138 و گردان141پیــاده بــا دشــمن درگیــر 
شــدند کــه بــا مشــکالت زیــادی از درگیــری خــارج و بــه عقــب آمــد. در ایــن روزهــا وضعیت 
ــهر  ــرد خرمش ــالش می ک ــمن ت ــود. دش ــی ب ــی بحران ــتان خیل ــهر و بس ــه خرمش منطق
ــد.  ــاوز درآم ــای متج ــغال نیروه ــه اش ــتان ب ــاه  بس ــد. در23مهرم ــرف کن ــتان را تص  و بس
          ایــن جریانــات ســبب شــد، باوجــود اینکــه مأموریــت اجــرای حمله به لشــکر21 پیاده 
ابالغ شــده بــود، در عیــن حــال مأموریــت دفــاع در منطقــه ســرپل هــم به ایــن لشــکر واگذار 
گردیــد. لــذا لشــکر به جــای اینکــه بتوانــد یگان هــای خــود را جمع تر کنــد و به آنها ســازمان 
 رزمــی و آمــوزش و تمرین حملــه بدهد، اجباراً آنهــارا متفرق ودرمواضع دفاعی گســترش داد. 
          حمالت هوائی دشــمن در این روزها شــدیدتر و هواپیماهای دشــمن  مسجدســلیمان 
و شــوش و پــادگان اهــواز و دزفــول را بمبــاران کردنــد کــه خســارات قابــل مالحظــه ای بــه 
مســجد ســلیمان و پــادگان اهــواز وارد شــد. بــا توجــه  بــه شــرایط بحرانــی کــه در منطقــه 
خوزســتان وجــود داشــت ودربــاال بــه آنهــا اشــاره شــد. تصمیــم اجــرای حملــه لشــکر21 
قطعــی شــد و در20 مهرمــاه دســتور کتبــی عملیاتــی قــرارگاه مقــدم جنــوب کــه اولیــن 
ــالم  ــا اع ــماره 1 ب ــزء ش ــتور جزءبه ج ــود، به صــورت دس ــرارگاه ب ــن ق ــی ای ــتور عملیات دس

وصــول  د ـ خ ـ 17 صادرگردیــد.
     ب ـ ابالغ مأموریت و برآورد لشکر 21 پیاده

ــه  ــت واگــذاری ب ــوب مأموری ــرارگاه مقــدم جن           در دســتور جزءبه جــزء شــماره 1 ق
لشــکر21 پیــاده، ایــن بــود کــه از خــط ســرپل تیــپ 2 لشــکر92 زرهــی در غــرب رودخانــه 
کرخــه عبــور از خــط کنــد و تپه هــای علی گــره زد و ابــو صلیبــی خــات  را تصــرف 
نماید.چنانچــه مقاومــت دشــمن تــا وصــول بــه ایــن هدف هــای اول چنــدان مهــم و شــدید 
نباشــد، حملــه را بــه ســمت عیــن خــوش و دوســلک ادامــه دهــد و معابــر عیــن خــوش و 

دوســلک را تصــرف وتامیــن نمایــد.
ــا عناصــر واردشــده  ــود آمــاده باشــد ب ــه لشــکر16 زرهــی مأموریــت داده شــده ب           ب
بــه منطقــه دزفــول، عناصــر لشــکر21پیاده را بنــا بــه دســتور دنبــال نمایــد و یــک گــروه 
رزمــی بــرای اشــغال مواضــع پدافنــدی در شــرق رودخانــه بــه منطقــه پــای پــل اعــزام کنــد.

     بــه تیــپ 2 زرهــی و ســایر یگان های مســتقر در کرانه غربی کرخه دســتور داده شــده بــود، آماده 
 باشــند پس از احراز موفقیت لشــکر21، در شــرق رودخانه  متمرکزشــوند و تجدید ســازمان نمایند.

ــائی و  ــای شناس ــاه فعالیت ه ــاده از روز 20 مهرم ــکر21 پی ــتاد لش ــی و س           فرمانده
بــرآورد وضعیــت و اقدامــات آماده شــده را شــروع کــرد. لشــکر تــالش نمــود کــه ســه روز 
ــا آن درگیــر شــده  فرصتــی کــه داشــت، ضمــن اجــرای مأموریــت پدافنــدی کــه عمــاًل ب
ــه نحــو مطلــوب انجــام  ــات ب ــود، مرحلــه طرح ریــزی حملــه موردنظــر را در حــدود امکان ب
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دهــد. بدیــن منظــور در روز 20 مهــر، شناســائی از منطقــه عملیــات تــا رده فرماندهــان تیپ 
ــیله  ــه به وس ــن منطق ــی ای ــا دیده بان ــط ب ــائی فق ــن شناس ــه ای ــد. البت ــام ش ــردان انج و گ
ــه داشــت انجــام شــد. درنتیجــه  ــه منطق ــل ب ــد کام ــه دی ــای شــمالی ک ــن از تپه ه دوربی
ــر  ــد. عناص ــه ش ــمن توج ــی دش ــی احتمال ــع  عموم ــن و مواض ــت زمی ــات وضعی ــه کلی ب
تیــپ 2 زرهــی کــه 9 روز بــود در ســرپل بودنــد و تــا حــدودی بــه منطقــه مقابــل آشــنا 
بودنــد، اطالعاتــی از وضعیــت زمیــن و دشــمن در اختیــار فرماندهــان لشــکر21 قراردادنــد. 
براســاس ایــن اطالعــات کــه کافــی نبــود و بــا توجــه بــه 4 عامــل مأموریــت. زمیــن. دشــمن. 
نیروهــای خــودی، فرماندهــی و ســتاد لشــکر برآوردهــای خــود را درهمــان روز 20 مهــر 
ــا  ــاه ب ــی شــماره 1 لشــکر در ســاعت 0800 روز 21 مهرم ــد دســتور عملیات ــل کردن تکمی

اعــالم وصــول دز51 تهیــه و منتشــر گردیــد.
     پ ـ طرح عملیاتی لشکر.

ــا  ــه ب ــود ک ــن ب ــکر ای ــر لش ــکر، تدبی ــماره 1 لش ــی ش ــتور عملیات ــای دس           برمبن
تیــپ 1پیــاده کــه فقــط یــک گــردان تانــک و یــک گــردان پیــاده و یــک گــردان توپخانــه 
خودکشــی در زیــر امــر داشــت، در تــالش اصلــی درمحــور پــای پــل، ســه راهی رادار، تپــه 
علی گــره زد  پیشــروی کنــد. تپــه علی گــره زد  را تصــرف نمایــد. گــروه رزمــی 291 تانــک 
ــول و  ــاده محم ــان پی ــک گروه ــکر77پیاده و ی ــک ام 47 لش ــردان 291 تان ــامل گ ــه ش ک
یــک گــردان توپخانــه خودکشــی بــود، در تــالش فرعــی درمحــور پــای پــل، ســه راهی رادار 
ــاده  ــپ 3 پی ــد. تی ــرف نمای ــات را تص ــه ابوصلیبی خ ــد وتپ ــروی کن ــات پیش ابوصلیبی خ
کــه شــامل ســه گــردان پیــاده، یــک گــردان توپخانه105خودکشــی بــود، از مسیرشــمالی 
جنوبــی تپــه ســپتون، تپــه شــاوریه پیشــروی کنــد و تپــه شــاوریه رادرشــمال علی گــره زد  
تصــرف نمایــد و چنانچــه عناصــر تیــپ در تصــرف ایــن هدف هــا بــا مشــکل مهمــی مواجــه  
ــه ســمت غــرب  ــا تصــرف و تأمیــن معبــر عیــن خــوش ودوســلک ب شــدند پیشــروی را ت
ادامــه دهــد. ایــن تدبیــر لشــکر کامــاًل براســاس  تدبیــر کلــی قــرارگاه  مقــدم نیــروی زمینی 
بــود. بــا توجــه بــه وضعیــت زمیــن و گســترش احتمالــی دشــمن طــرح کلــی مانــور لشــکر 
ــی  ــد و حت ــاده بودن ــکر، پی ــی لش ــای اصل ــه یگان ه ــه این ک ــر ب ــا نظ ــود. ام ــب ب متناس
ــدور  ــا مق ــه آنه ــردن هم ــول ک ــرخ دار، محم ــای چ ــاده خودروه ــود فوق الع ــت کمب ــه عل ب
نبــود، ایــن طــرح مناســب بــا مقــدورات لشــکر 21 پیــاده نبــود. بلکــه  بــرای لشــکر زرهــی 
ــک  ــردان تان ــه دو گ ــن طــرح،  ب ــه موضــع لشــکر در ای ــه ب ــود. البت ــزه مناســب ب و مکانی
متکــی شــده بــود و نقــش اصلــی نبــرد بــه گردان هــای 242 تانــک چیفتــن و 291تانــک 
ــک  ــای تان ــا گردان ه ــه  ب ــود ک ــزه ب ــای مکانی ــد یگان ه ــود. لشــکر فاق ام 47 داده شــده ب
ــراه، وارد  ــاده هم ــدون پی ــک، ب ــای تان ــاًل گردان ه ــذا عم ــد. ل ــدا کن ــازمانی پی ــب س ترکی
ــرا  ــاده مطابقــت نداشــت. زی ــک و پی ــا اصــول همــکاری تان ــن روش، ب عمــل می شــدند. ای
ــد تدبیــر فرماندهــی براســاس  ــه ور واحــد پیــاده باشــد، بای ــگان اصلــی حمل وقتــی کــه ی
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ــک نقــش دوم داشــته  ــگان تان ــاده اتخــاذ شــود و ی ــرد تاکتیکــی واحــد پی ــات وکارب امکان
ــر  ــن تدبی ــرده می شــود. ای ــه کارب ــاده ب ــگان پی ــت ی ــوان  تقوی ــه عن ــه معمــوالً ب باشــد ک
ســبب شــد کــه دراجــرای  حملــه هماهنگــی بیــن واحدهــای پیــاده و تانــک امــکان پذیــر 

ــات شــرح داده می شــود.  ــت عملی ــه در قســمت هدای نباشــد ک
ــک  ــور، ی ــه عب ــود. در منطق ــه ب ــه کرخ ــور از رودخان ــات، عب ــه عملی ــن مرحل           اولی
ــرای عبــور خودروهــای چــرخ دار وشــنی دار ســبک و متوســط وجــود  پــل فلــزی 40 تنــی ب
ــی ام  ــناور پ ــل ش ــک پ ــی ی ــکر 92زره ــیله لش ــاًل به وس ــا قب ــور تانک ه ــرای عب ــت.  ب داش
ــور  ــرای عب ــود و ب ــور به وســیله لشــکر تهیه شــده ب ــود. طــرح عب ــی برقرارشــده ب ــی 60 تن پ
ــود  ــر لشــکر 8 ســاعت زمــان در نظــر گرفته شــده ب ــر ام ــک ســازمانی وزی حــدود یکصــد تان
ــود.  ــده ب ــور ش ــه منظ ــت حمل ــاحل دور جه ــدن در س ــاده ش ــرای آم ــان ب ــاعت زم و 2 س
ضمنــاً نظــر بــه اینکــه تیــپ 3 پیــاده بایســتی  حداقــل در روز)ر-1( در منطقــه تجمــع غــرب 
ــه  ــد، ب ــود مســتقر می گردی ــده ب ــاوریه انتخاب ش ــه ش ــمالی تپ ــای ش ــه در تپه ه ــه ک رودخان
ایــن تیــپ دســتور داده شــده بــود هرچــه زودتــر بــه غــرب رودخانــه حرکــت کنــد و بخصــوص 
ــه  عبــور دهــد و در مواضــع  جنگ افزارهــای ضدتانــک گردان هــای پیــاده را ســریعاً از رودخان
ــا تیــر مســتقیم زیــر آتــش بگیــرد، مســتقر گــردد.  ــد جــاده دهلــران را ب مناســبی کــه بتوان
 تیــپ 3 پیــاده در21مهــر دســتور عملیاتــی خــود را صــادر کــرد  و تغییــر مــکان  را آغــاز نمــود.

ــا  ــه یگان ه ــن و ب ــاعت0600صبح23مهر تعیی ــاعت س س ــر، س ــان روز22مه           در پای
ابــالغ گردیــد. بــا توجــه بــه تالش هایــی کــه عناصــر لشــکر بــرای شناســائی و تغییــر مــکان 
و آمادگــی کامــل جهــت حملــه انجــام می دادنــد، دشــمن از عملیــات احتمالــی نیروهــای مــا 
مطلــع شــد و در ســاعت1600 روز 22مهــر به منظــور برهــم زدن طــرح حملــه نیروهــای مــا بــه 
منطقــه ســرپل حملــه کــرد و بــه تیــپ 2 زرهــی مســتقر در ســرپل فشــار آورد، ولی بــا اقدامات  
پشــتیبانی آتــش کــه بــه عمــل آمــد، حملــه دشــمن متوقــف گردیــد. البتــه دربــاره ایــن حمله  
فرمانــده تیــپ 2زرهــی خیلــی اظهــار نگرانــی کــرد و گزارشــات ناراحت کننــده ای مبنــی  بــر 
فشــار جدیــد دشــمن و احتمــال ســقوط ســرپل داد، بــه نحــوی  کــه بــه لشــکر 21 دســتور 
داده شــد، تیــپ 3پیــاده را شــبانه بــه ســرپل بفرســتند و مانــع ســقوط منطقــه  ســرپل گــردد. 
یــک گــردان پیــاده بــه منطقــه ســرپل اعــزام شــد و توپخانــه مــا بــا حداکثــر آتــش منطقــه را 
زیــر آتــش گرفــت. برابــر گــزارش فرمانــده تیــپ 2 دشــمن از ســاعت 2200 بــه مواضــع قبلــی 
خــود عقب نشــینی نمــود. امــا بــه نظــر می رســد کــه ایــن حملــه آن قدرهــم کــه فرمانــده تیــپ 
ــات  ــده عملی ــه  ممانعتــی و مختل کنن ــک حمل ــود و احتمــاالً ی ــار می کــرد، جــدی نب 2 اظه
احتمالــی مــا بــود.  بــا همــه  ایــن پیش آمدهــا، تصمیــم گرفتــه شــد، حملــه لشــکر 21 برابــر 

طــرح در ســاعت 0600صبــح روز 23 مهرمــاه اجــرا گــردد.  
     ت- هدایت عملیات

          مرحلــه یکــم عملیــات لشــکر، عبــور از رودخانــه بــود. ایــن مرحلــه خیلــی ســاده 
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ــور و  ــدم عب ــط تق ــه فق ــود، بلک ــه نشــده ب ــت طرحــی تهی ــود. در حقیق طرح ریزی شــده ب
ــور از  ــه در تکنیــک عب ــود. درصورتی ک ــک جــدول تهیه شــده ب ــور در ی ــی عب ــان تقریب زم
رودخانــه، مخصوصــاً عبــور بــا فرصــت، مســائل دیگــری نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود کــه 
مهمتریــن آنهــا منطقــه تجمــع بعــد از عبــور و منطقــه آمادگــی جهــت حملــه یــا موضــع 
حملــه بایــد تعییــن شــود. پــس از عبــور واحدهــای عبــور کننــده، آرایــش مناســبی اتخــاذ 
کنــد و پیشــروی را آغــاز نمایــد. ولــی در طــرح عبــور لشــکر ایــن مســائل موردتوجــه قــرار 
ــور، آرایــش مناســبی اتخــاذ نشــد و یگان هــای مقــدم  ــود. درنتیجــه پــس از عب نگرفتــه ب
حملــه کــه در گــردان تانــک بودنــد، باحالتــی کــه بیشــتر شــبیه بــه راهپیمایــی تاکتیکــی 
ــوز  ــد. در حالتــی کــه هن ــاز کردن ــه ســمت هدف هــای تعیین شــده پیشــروی را آغ ــود، ب ب
قســمتی از واحدهــا از پــل عبــور نکــرده بودنــد. البتــه عملیــات ممانعتــی کــه دشــمن در 
شــب قبــل بــا اجــرای حملــه شــبانه انجــام داد، طــرح عبــور را مختــل کــرد و لشــکر موفــق 
ــرح  ــر ط ــن براب ــذرد. همچنی ــود بگ ــل موج ــده از 2 پ ــه پیش بینی ش ــر برنام ــد، براب نش
ــاده  ــای پی ــک گردان ه ــر ضدتان ــوص عناص ــی بخص ــپ 3 زره ــر تی ــتی عناص ــور بایس عب
ــک  ــای ضدتان ــد و جنگ افزاره ــور می کردن ــه عب ــل از رودخان ــتی روز قب ــپ بایس ــن تی ای
ــد.  ــش بگیرن ــر آت ــمن را زی ــای دش ــا و نفربره ــتقیم تانک ه ــر مس ــا تی ــدند ب ــاده می ش آم
ایــن امــر نیــز در مرحلــه یکــم بــه نحــو مطلــوب اجــرا نشــد. احتمــاالً عناصــر ایــن تیــپ 
بــه علــت عــدم آشــنایی کافــی بــه منطقــه، اصــوالً در محــل موردنظــر یعنــی در تپه هــای 
شــمالی شــاوریه کــه در کنتــرل مــا بــود مســتقر نشــدند. چنانکــه یــک روز بعــد از عملیــات، 
ــل از  ــر اظهاراتشــان قب ــه براب ــدا شــدند ک ــه چشــمه پی ــدادی از پرســنل تیــپ3 در تپ تع
ــد و 48 ســاعت کســی از وجــود آنهــا خبــر نداشــت.  ــه در آنجــا موضــع گرفتــه بودن حمل

ــود. ــه ب ــرب آن تپ ــر غ ــپ3 حــدود 5 کیلومت ــرای تی ــه محــل تعیین شــده ب درصورتی ک
مرحله دوم: عبور از خط تیپ 2 زرهی

     در منطقــه ســرپل غــرب کرخــه، عناصــر تیــپ 2 لشــکر 92 زرهــی، گــروه رزمــی 37 
ــتعداد  ــع اس ــه جم ــد ک ــد می کردن ــکر 92 پدافن ــی لش ــوار زره ــردان 283 س ــی و گ زره
رزمــی عناصــر از دو گــردان تجــاوز نمی کــرد، ولــی همیــن نیــروی کــم موفــق شــده بــود، 
در اوایــل دهــه دوم مهرمــاه بــا اجــرای حملــه متقابــل نیروهــای دشــمن را عقــب بزنــد و 
ســرپل را تصــرف و تأمیــن نمایــد. در هنــگام حملــه لشــکر21 پیــاده، تیــپ 2 زرهــی بــود 
ــه  ــن یگان هــا ب ــاع می کــرد. البتــه فرماندهــان ای ــل فشــار شــدید دشــمن دف کــه در مقاب
علــت وضعیــت بحرانــی پرســنل و وســایل کــراراً درخواســت تعویــض می کردنــد. بــه آنهــا 
ــب  ــه عق ــا ب ــه ســرپل، آنه ــه لشــکر 21 در منطق ــس از حمل ــه پ ــود ک ــده داده شــده ب وع
ــات حضــوری  ــا مالق ــردان ب ــا رده گ ــای لشــکر ت ــان یگان ه ــد. فرمانده ــد ش آورده خواهن
ــرای عبــور از خــط کــرده  ــا فرماندهــان یگان هــای مدافــع ســرپل، هماهنگی هــای الزم ب ب
ــن اســت کــه وجــود یگان هــای  ــادآوری شــود، ای ــه ای کــه الزم اســت ی ــی نکت ــد. ول بودن
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ــا  ــود ت ــه تراکمــی بــه وجــود نیــاورده ب مدافــع بااســتعداد کــم در منطقــه ســرپل هیچ گون
ــود و مانعــی  ــگان ب ــی از ی ــاد منطقــه، خال ــروز حوادثــی شــود. عمــاًل قســمت زی امــکان ب
ــرای عبــور وجــود نداشــت.  ــذا مشــکلی ب ــرای حرکــت عناصــر لشــکر 21 پیــاده نبــود، ل ب
ــود،  به عــالوه یگان هــای لشــکر در ســه ســتون کــه بیشــتر شــبیه راهپیمایــی تاکتیکــی ب
از خــط ســرپل عبــور می کــرد. ســتون اول، عناصــر تیــپ ســه پیــاده بــود کــه روز قبــل از 
حملــه، از پــل عبــور کــرد و از پشــت مواضــع تیــپ 2 در حاشــیه غربــی رودخانــه کرخــه 
بــه ســمت غــرب حرکــت کــرد تــا خــود را بــه منطقــه تجمــع تعیین شــده در شــمال تپــه 
ــه وجــود  ــی ب ــود و تداخل ــن تیــپ خــارج از مواضــع مقــدم ب شــاوریه برســاند. حرکــت ای
ــا آرایــش  ــود کــه عمــاًل یــک گــردان تانــک آن ب نیامــد. ســتون دوم، تیــپ یــک پیــاده ب
ــی  ــه جنوب ــه دامن ــران حرکــت می کــرد. و پــس از ورود ب ــل دهل ــای پ ســتون در جــاده پ
ــرب  ــمت غ ــه س ــت و ب ــی می گرف ــش رزم ــه آرای ــرب رودخان ــکندرخان و غ ــای اس تپه ه
ــی  ــروه رزم ــوم گ ــتون س ــره س ــرد و باالخ ــت می ک ــره زد  حرک ــه علی گ ــرف تپ ــرای تص ب
291 تانــک بــود کــه شــامل دو گروهــان تانــک و یــک گروهــان پیــاده محمــول بــود. ایــن 
گــروه رزمــی نیــز بــا آرایــش ســتون از پــل عبــور می کــرد و پــس از عبــور بــه ســمت شــرق 
ــاً  ــه ســه راهی رادار، آرایــش رزمــی می گرفــت. ضمن چرخــش می کــرد و پــس از وصــول ب
ــه  ــود، از رودخان ــان ب ــک گروه ــاًل حــدود ی ــه عم ــز ک ــردان ســوار زرهــی لشــکر 21 نی گ
ــه کرخــه حرکــت می کــرد.  ــا آرایــش ســتون در حاشــیه غربــی رودخان عبــور می کــرد و ب
ــع  ــای مداف ــا نیروه ــه ای ب ــل قابل مالحظ ــکر 21 تداخ ــر لش ــور عناص ــگام عب ــن هن بنابرای
پیــش نمی آمــد و عمــاًل هــم عبــور به ســادگی انجــام شــد و هیــچ مشــکلی پیــش نیامــد.

مرحله سوم: پیشروی به سمت هدف ها
ــد. عناصــر لشــکر  ــام ش ــر انج ــی تأخی ــرپل باکم ــور عناصــر لشــکر 21 از خــط س      عب
حــدود ســاعت 0700 )به جــای ســاعت 0600( از خــط ســرپل گذشــتند و پیشــروی را آغــاز 
کردنــد. باوجوداینکــه قبــاًل بررسی شــده بــود کــه عناصــر ضدتانــک دشــمن در کانال هــای 
ــن عناصــر دشــمن بایســتی  ــک، ای ــق اصــول تاکتی ــی ســرپل مســتقر اســت و مطاب جنوب
ــد،  ــرف می گردی ــا برط ــر از تانک ه ــا خط ــد ت ــدم می ش ــام منه ــیله پیاده نظ ــاًل به وس قب
ولــی بــه علــت نبــودن واحــد مکانیــزه و همچنیــن ضعــف بــرآورد وضعیــت و نقــص طــرح، 
ــدادی از  ــه تع ــل اولی ــان مراح ــد و در هم ــه کردن ــع حمل ــن مواض ــه ای ــا ب ــاًل تانک ه عم
ــپ1  ــروی تی ــاعت 0750 پیش ــد. در س ــدم ش ــمن منه ــیله دش ــپ 1 به وس ــای تی تانک ه
کنــد گردیــد. ولــی گــروه رزمــی 291 تانــک کــه از ســمت شــرق در امتــداد شــمالی جنوبــی 
ــه لشــکر  ــه ب ــزارش ک ــق گ ــای مواضــع دشــمن را دور زد و طب ــرد، کانال ه ــت می ک حرک

ــرد. ــود تصــرف ک ــه ســه راهی رادار ب داد، در ســاعت 0855 هــدف اول را ک
ــدان خوشــحال کننده  ــید، چن ــد از لشــکر رس ــه بع ــاعت 0900 ب ــه از س ــاتی ک      گزارش
ــرو  ــد پی ــتور داده ش ــی دس ــکر 16 زره ــه لش ــذا ب ــد. ل ــاد ش ــر ایج ــاس خط ــود و احس نب
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ــر  ــرای تغیی ــاده ب ــد و آم ــازمان ده ــردان را س ــود 2 گ ــده ب ــه ابالغ ش ــی ک ــتورات قبل دس
مــکان به پــای پــل گردانــد. آن گردان هــا را ســریعاً حرکــت دهــد. لشــکر 16 زرهــی یــک 

ــه شــرق پــل کرخــه اعــزام کــرد.  گــردان تانــک و  یــک گــردان ســوار زرهــی را ب
     لشــکر 21 بــه تیــپ 1 پیــاده دســتور داد، بــدون توجــه بــه مقاومــت دشــمن در کانال هــا کــه 
اســم آنهــا را کانال هــای هندلــی گذاشــته بودنــد، پیشــروی بــه ســمت غــرب ادامــه دهــد. ولــی 
دشــمن کــه از چنــد روز قبــل متوجــه حملــه ما شــده بــود، قتلــگاه و کمینگاهی بــرای محاصره 
کــردن و نابــود کــردن یگان هــای مــا پیش بینــی کــرده بــود.  تــا ســاعت 1000 عکس العمــل 
چنــدان قابل مالحظــه ای در مقابــل پیشــروی نیروهــای مــا نشــان نــداد و آن قــدر صبــر کــرد 
کــه عناصــر لشــکر 21 پیــاده از منطقــه ســرپل به قــدر کافــی دور شــوند تــا در هنــگام حملــه 
ــای لشــکر21 را از مواضــع آرایش شــده  ــک تانک ه ــش شــدید ضدتان ــا آت ــه، دشــمن ب متقابل
ــه ای از  ــداد قابل مالحظ ــاعات اول تع ــان س ــد. در هم ــش گیرن ــر آت ــه زی ــب ب ــیار مناس و بس
تانک هــای چیفتــن تیــپ 1 را از کار انداختنــد. بــا توجــه بــه اینکــه عناصــر لشــکر 21 اولیــن بار 
بــود در رزم شــرکت می کردنــد و اولیــن بــار بــود کــه عمــاًل بــا شــرایط و مشــکالت و مصائــب 
ــرو می شــدند، بخصــوص اینکــه تانک هــای تیــپ 1  و لطمــات و صدمــات میــدان جنــگ روب
ــا دشــمن ســنگر گرفتــه و آرایــش یافتــه  ــرای عملیــات ب در نامناســب ترین شــرایط زمیــن ب
ــد و باوجوداینکــه  مواجــه می شــدند، در همــان دقایــق اول خونســردی خــود را از دســت دادن
هنــوز هیچ گونــه حرکتــی از دشــمن گــزارش نشــده بــود و دشــمن فقــط بــا اســتفاده از مواضــع 
ــان  ــی فرمانده ــت. ول ــکر را از کار می انداخ ــای لش ــود، تانک ه ــده خ ــب پیش بینی ش مناس
ــد  ــه محاصــره افتاده ان ــد کــه ب ــد تصــور کردن ــو ضربــت می خوردن یگان هــا کــه بیشــتر از پهل
ــی  ــوار زره ــردان س ــی 291 و گ ــروه رزم ــک، هم گ ــپ ی ــم تی ــه ه ــید ک ــات می رس و گزارش
بــه محاصــره دشــمن افتاده انــد. بــه لشــکر دســتور داده شــد، بــه هــر ترتیبــی کــه هســت  از 
محاصــره شــدن جلوگیــری کنــد. باوجوداینکــه ســرهنگ زرهــی ســتاد باوند پــور کــه درزمــان 
ــده  ــود، به عنــوان مشــاور زرهــی فرمان ــول ب ــرارگاه  دزف ــه لشــکر 21 پیــاده در ق اجــرای حمل
لشــکر21 کــه  افســر پیــاده بود)ســرهنگ ورشوســاز( بــه لشــکر 21مأمــور شــده بــود، ســرهنگ 
زرهــی ســتاد پــور موســی نیــز از قــرارگاه تاکتیکــی لشــکر21 حمــزه  اعزام شــد تــا لشــکر را در 
کاربــرد یگان هــای تانــک یــاری کنــد. چــون همان طــور کــه قبــاًل گفتــه شــد، تــالش اصلــی 
لشــکر21 پیــاده در ایــن حملــه بــا دو گــردان تانــک لشــکر بــود و بــه گردان هــای پیــاده نقــش 
فعالــی داده نشــده بــود لشــکر مجــدداً گــزارش کــرد کــه کلیــه یگان هــای تیــپ1، گــروه رزمــی 
291 و گــردان ســوار زرهــی در حــال محاصــره شــدن هســتند. زمیــن منطقــه عملیــات بــرای 
اتخــاذ وضعیــت دفاعــی در محلــی کــه نیروهــای دشــمن واحدهــای مــارا کشــانده بودنــد بــرای 
دفــاع مناســب نبــود. یعنــی عناصــر تیــپ یــک دردشــت طرفیــن جــاده دهلــران  و در دامنــه 
تپه هــای شــمالی و جنوبــی جــاده کــه دشــمن موضــع گرفتــه بــود گرفتارشــده بــود. منطقــه 
گــروه رزمــی 291 تانــک و گــردان ســوار زرهــی نســبتاً بریدگــی داشــت و مناســب تر بــود. بــه 
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لشــکر دســتور داده شــد تــالش کنــد، عناصــر تیــپ 1 را بــه دامنــه جنوبــی  تپه هــای شــمال 
جــاده بکشــد و از تیــرَرس جنگ افزارهــای ضدتانــک دشــمن خــارج ســازد، ولــی ســعی کنــد بــا 

گــروه رزمــی 291 و گــردان ســوار زرهــی هــدف واســطه ســه راهی رادار را حفــظ کنــد.
ــران  ــاده دهل ــمال ج ــای ش ــه تپه ه ــپ 1 ب ــاندن تی ــه کش ــرد ک ــزارش ک ــکر گ      لش
امکان پذیــر نیســت. حقیقتــاً هــم  بــا آتشــی کــه گــردان تانــک تیــپ 1 لشــکر مواجــه بــود، 
ایــن کار به ســادگی امکان پذیــر نبــود. زیــرا عناصــر گــردان تانــک کــه در حــدود60 دســتگاه 
تانــک چیفتــن بــود. بــا آرایــش ســتون از ســه راهی رادار تــا حــدود 5 کیلومتــر بــه ســمت 
ــه  کــه در بخش هــای دیگــر بیان شــده اســت. در آن  ــود. همان گون غــرب گســترش یافته ب
موقــع یعنــی در اوایــل جنــگ تحمیلــی قــدرت فرماندهــی و کنتــرل در واحدهــای ارتــش 
ــر ســمت از جنــوب  ــرل تغیی ــود. درآن بحبوحــه کنت ــل درجــه  ضعیــف شــده ب ــه حداق ب
ــود.  ــای شــمالی کار آســانی نب ــه تپه ه ــای گســترش یافته ب ــه شــمال و کشــاندن تانک ه ب
ــرعت  ــا به س ــر تانک ه ــرا اگ ــود. زی ــر ب ــن راه کار امکان پذی ــید بهتری ــر می رس ــه نظ ــی ب ول
ــه ســمت شــمال می رفتنــد، همــه  ــد و یــک کیلومتــر ب ــه شــمال می دادن تغییــر ســمت ب
ــرد 3  ــا ب ــکا ب ــه  موشــک مالیوت ــرَرس جنگ افزارهــای ضدتانک هــای دشــمن ک ــا از تی آنه
ــا توجــه  ــد. ب ــود خــارج می شــدند و اکثریــت آنهــا ســالم نجــات پیــدا می کردن کیلومتــر ب
ــدف  ــورد ه ــا را م ــده تانک ه ــده و طرح ریزی ش ــع آرایش ش ــمن از مواض ــه  دش ــه اینک ب
قــرار مــی داد، جــرأت نمی کــرد ایــن مواضــع مســتحکم را تــرک کنــد و تانک هــا را تعقیــب 
ــای  ــدادی از تانک ه ــه  تع ــان حمل ــد از جری ــم این طــور شــد. بع ــد. چنانکــه عمــاًل ه نمای
لشــکر حتــی بــا موتــور روشــن در منطقــه نبــرد رهــا شــده بودنــد، دشــمن جــرأت نکــرد  
از  مواضــع خــود  خــارج شــود و بیایــد و آنهــا را ببــرد. بعــداً پرســنل لشــکر شــبانه رفتنــد و 
آنهــا را برگرداندنــد. به هرحــال فرمانــده لشــکر پاســخ داد کــه تغییــر ســمت بــه شــمال و 
کشــاندن تیــپ 1 بــه تپه هــای شــمالی محــور پیشــروی مقــدور نیســت و تنهــا راه نجــات 
ــه و  ــش توپخان ــوی آت ــتیبانی ق ــا پش ــرپل ب ــه س ــه منطق ــینی ب ــکر، عقب نش ــر لش عناص

هوائــی میسراســت وگرنــه کلیــه عناصــر حملــه لشــکر نابــود  خواهنــد شــد.
ــه عناصــر  ــا کلی ــه لشــکر دســتور داده شــد ب ــت لشــکر، ب ــزارش وضعی ــر اســاس گ      ب
ــپ 1 از  ــه تی ــود ک ــن ب ــتور ای ــن  دس ــدف ای ــد ه ــظ کن ــه راهی رادار را حف ــه، س حمل
ــه راهی رادار  ــمال س ــای ش ــی تپه ه ــه جنوب ــه دامن ــد و ب ــودداری کن ــرفت خ ــه پیش ادام
عقب نشــینی کنــد و گــروه رزمــی 291 تانــک و گــردان ســوار زرهــی نیــز ســمت شــرقی 
ــا   ــا ت ــای م ــرپل  نیروه ــه  س ــل، منطق ــب حداق ــن ترتی ــا ای ــد. ب ــظ کن ــه راهی را حف س
ــه   ــه اینک ــر ب ــکر 21، نظ ــه لش ــتور ب ــن دس ــا ای ــان ب ــد، هم زم ــعه یاب ــه راهی رادار توس س
ــود، احتمــال عقب نشــینی  گزارشــاتی از وضعیــت لشــکر 21 می رســید کــه نگران کننــده ب
ســازمان لشــکر احســاس می شــد. بــه تیــپ 2 لشــکر 92 زرهــی دســتور داده شــد، موضــع 
ــی دشــمن  ــه احتمال ــه متقابل ــل حمل ــاع در مقاب ــاده دف ــد و آم دفاعــی خــود را حفــظ کن
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بــه ســرپل باشــد. بــه لشــکر  16 زرهــی نیــز دســتور داده شــد، عناصــر رزمنــده ســازمان 
ــه کرخــه حرکــت دهــد و مواضــع دفاعــی در شــرق  ــه شــرق رودخان داده شــده لشــکر را ب

پــای پــل کرخــه اشــغال نمایــد. 
ــرای  ــد متذکــر شــوم کــه ایــن نبــرد ب ــر می شــد. بای      وضعیــت لحظه به لحظــه بحرانی ت
همــه فرماندهــان، از فرمانــده کل قــوا تــا فرماندهــان دســته، اولیــن نبــرد مبــارزه جویانــه 
جــدی و اولیــن حملــه تطبیــق شــده در ســطح  نســبتاً بــزرگ بــود. البتــه رزمنــدگان ماقبل 
از ایــن حملــه در منطقــه خرمشــهر و اهــواز و همچنیــن در همیــن منطقــه  عملیاتــی دزفول 
نبردهائــی بــا دشــمن کــرده بودنــد، ولــی اکثریــت آنهــا عملیــات تأخیــری و عقب نشــینی 
ــن  ــود. بنابرای ــز در ســطح وســیعی نب ــل نی ــای پ ــه دراهــواز و پ ــه  متقابل ــود. چنــد حمل ب
ــا و  ــن عکس العمــل شــدید م ــاده، اولی ــه  لشــکر21 پی ــه متقابل ــه حمل ــت ک ــوان گف می ت
زورآزمائــی مــا بــود. هیچ یــک از فرماندهــان، قبــل از ایــن حملــه  تجربیــات قابل مالحظــه 
ــا  ــا نه تنه ــه تانک ه ــکر21به خصوص خدم ــنل لش ــتند. پرس ــی نداش ــرد تعرض ــی درنب عمل
ــن  ــتند. در چنی ــز نداش ــی نی ــح کاف ــان صل ــوزش زم ــی آم ــتند، حت ــی نداش ــه علم تجرب
ــی داشــت، حــل  ــه تازگ ــرای هم ــه ب ــی ک ــت بحران ــن وضعی ــا ای ــرایطی مواجه شــدن ب ش
ــاز الزم می دانــم تکــرار  کــردن مشــکل و تصمیم گیــری صحیــح کار آســانی نبــود. البتــه ب
کنــم بزرگ تریــن مشــکل، ضعــف کنتــرل و فرماندهــی در کلیــه رده هــای فرماندهــی بــود.

     حــدود ســاعت  1100  لشــکر آخریــن وضعیــت را چنیــن گــزارش کــرد، تیپ 1 در شــمال 
جــاده علی گــره زد  در 3 کیلومتــری غــرب ســه راهی رادار متوقف شــده و 3/4  پرســنل 
ــک  ــی 291 تان ــروه رزم و وســایل خــود را ازدســت داده ودرحــال محاصــره شــدن اســت. گ
درشــیار  شــرقی ســه راهی رادار زمین گیــر شــده ودرحــال محاصــره دشــمن اســت. تعــدادی 

ــده اســت.  خدمــه زخمــی و تعــدادی تانک هــای بی خدمــه رهاشــده در منطقــه باقیمان
ــات ســختی  ــه بعــد کــه دشــمن ضرب ــود کــه از ســاعت 1000 ب ــن ب ــر ای      حقیقــت ام
ــراب  ــار وحشــت و اضط ــا دچ ــه تانک ه ــدادی از خدم ــرد، تع ــا وارد می ک ــای م ــه تانک ه ب
شــده بودنــد، بــه عناوینــی بــه عقــب برمی گشــتند. مثــاًل تانکــی را در حــال عقب نشــینی 
متوقــف کــرده بودنــد، وقتی کــه علــت عقب نشــینی را ســؤال کــرده بودنــد، یکــی از خدمــه 
ــداری  ــه به ــم او را ب ــت و می خواه ــده اس ــی ش ــک زخم ــه تان ــی از خدم ــود یک ــه ب گفت
رســانم. تعــدادی از خدمه هــا نیــز تانک هــا را رهــا کــرده و بــه حالــت پیــاده بــه تپه هــای 

شــمالی جــاده پنــاه بــرده بودنــد. 
ــکر 21  ــازمان لش ــه س ــزارش داد ک ــی گ ــکر 92 زره ــپ 2 لش ــاعت 1200 تی      در س
پیــاده ازهم گســیخته و بعضــی از عناصــر لشــکر عقب نشــینی می کننــد و دشــمن در 
ــش پشــتیبانی  ــاً درخواســت آت ــک می شــود. ضمن ــه ســرپل نزدی ــا اســت و ب ــب آنه تعقی
آتــش کــرد. هم زمــان بــا ایــن گــزارش تیــپ 2 زرهــی، لشــکر 21 پیــاده گــزارش کــرد کــه 
دشــمن تقریبــاً کلیــه وســایل ســنگین لشــکر را بــا موشــک منهــدم کــرده اســت و چنانچــه 
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پشــتیبانی آتــش قــوی باشــد، لشــکر می توانــد عناصــر باقیمانــده بــه ســرپل عقــب بکشــد 
ــده لشــکر درخواســت  ــد شــد. فرمان ــود خواهن ــده لشــکر ناب ــای رزمن ــه نیروه ــه هم وگرن

تدبیــر فرماندهــی نیــروی زمینــی را کــرد. 
ــر،  ــاده در روز 23 مه ــکر 21 پی ــه لش ــان حمل ــه در مدت زم ــت ک ــر اس ــه تذک      الزم ب
ــهید  ــت )ش ــت وزیر وق ــوا، نخس ــده کل ق ــی فرمان ــر یعن ــان رده باالت ــه فرمانده ــاً هم تقریب
ــروی  ــده نی ــاع و فرمان ــر دف ــی( وزی ــرتیپ فالح ــترک )س ــتاد مش ــین س ــی(، جانش رجای
هوایــی )شــهید فکــوری( و تعــدادی از مقامــات سیاســی و روحانــی در منطقــه عملیــات در 
شــرق رودخانــه حضــور داشــتند. فرمانــده نیــروی زمینــی )ســرتیپ ظهیرنــژاد( نیــز شــخصاً 
در منطقــه بــود و حضــوراً وضعیــت میــدان نبــرد را مشــاهده می کــرد، ولــی ارتبــاط لشــکر 
ازلحــاظ گــزارش وضعیــت منطقــه نبــرد و دریافــت دســتور بــا قــرارگاه مقــدم بــود و مبادلــه 
پیام هــا و دســتورات از طریــق قــرارگاه مقــدم انجــام می گرفــت. مــن )ســرهنگ حســینی( 
ــی در  ــروی زمین ــده نی ــی فرمان ــین عملیات ــع جانش ــدارک در آن موق ــن م ــده ای گردآورن
قــرارگاه مقــدم جنــوب بــودم. در روز حملــه موردبحــث نیــز هدایــت آن قســمت از عملیــات 
کــه بــه قــرارگاه ارجــاع می شــد، مــن شــخصاً بــه عهــده داشــتم. البتــه فرمانــده نیــرو ایــن 
اختیــار را بــه مــن داده بــود باوجوداینکــه فرمانــده نیــرو شــخصاً درصحنــه عملیــات حضــور 

داشــت، کلیــه دســتورات قــرارگاه مقــدم نیــرو، از طــرف مــن صادرشــده اســت. 
ــاده مجــدداً گــزارش کــرد کــه عناصــر تیــپ 1 کــه در محــور  ــده لشــکر 21 پی      فرمان
علی گــره زد  پیشــروی می کــرد، اکثــراً از بیــن رفتــه اســت. فرمانــده لشــکر اظهــار کــرد کــه 
دســتور داده اســت تــا آخریــن نفــر مقاومــت کننــد و شــهید شــوند خــود فرمانــده لشــکر 
ــد. احتمــاالً منظــور از ایــن گــزارش  نیــز در خــط مقــدم تاآخرین نفــس باقــی خواهــد مان
ــده  ــی فرمان ــود. ول ــه لشــکر داده ش ــازه عقب نشــینی ب ــه اج ــود ک ــن ب ــده لشــکر ای فرمان
نیــرو بــا عقب نشــینی موافــق نبــود و تصــور می شــد اگــر تیــپ 1 لشــکر بتوانــد یگان هــای 
ــه  ــه دامن ــا را ب ــران یگان ه ــدای جــاده دهل ــد در همــان ابت ــد، می توان ــرل کن خــود را کنت
جنوبــی تپه هــای شــمالی جــاده کــه در اشــغال دشــمن نبــود بکشــاند و در همــان محلــی 
کــه هســتند دفــاع کنــد و ایــن کار امکان پذیــر بــود. لــذا قــرارگاه مقــدم بــه لشــکر دســتور 
ــی  ــه دهــد. پشــتیبانی هوای ــه مقاومــت ادام ــد و ب ــاع کن داد در منطقــه ای کــه هســت دف
قــوی بــرای لشــکر درخواســت گردیــد، ولــی نگرانــی از شکســت لشــکر 21 لحظه به لحظــه 
ــکان داده  ــر م ــه تغیی ــه شــرق رودخان ــی ب ــذا عناصــر لشــکر 16 زره شــدیدتر می شــد. ل
شــد و در ســاعت 1200 اولیــن عناصــر لشــکر 16 زرهــی در منطقــه شــهرک بابــک مســتقر 

گردیــد.
     فشــار دشــمن شــدیدتر و تلفــات لشــکر 21 زیادتــر می شــد و قــدرت مقاومــت تیــپ1 
پیــاده در شــرف نابــود شــدن بــود، تــا اینکــه در ســاعت 1330 تیــپ2 لشــکر 92 زرهــی 
گــزارش کــرد عناصــر لشــکر 21 بــا وضــع ناراحت کننــده ای در حــال عقب نشــینی هســتند 
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و ایــن وضــع ســبب تضعیــف روحیــه مدافعیــن ســرپل شــده اســت. باالخــره عناصــر لشــکر 
ــار و بــدون ســازمان عقــب  ــه ســامان و رقــت ب ــا ب ــا وضــع ن 21 پیــاده از ســاعت 1400 ب
ــه هــر حــال  ــود. ب ــد. تلفــات بیشــتر در تیــپ 1 آن هــم در گــردان تانــک ب نشــینی کردن
ــه  ــروع ب ــود، ش ــتور ب ــدون دس ــه  ب ــا ک ــینی تانک ه ــا عقب نش ــکر ب ــپ 1 لش ــر تی عناص
عقب نشــینی کردنــد. وضعیــت آرایــش و ســازمان رزمــی تیــپ 1 به کلــی از هــم گســیخت. 
شــرایط اســفباری بــه وجــود آمــد. فرماندهــان رده هــای باالتــر کــه در پــای پــل بودنــد، بــا 
نگرانــی غیرقابــل وصفــی شــاهد فــرار عناصــر لشــکر 21 بودنــد و ســعی می کردنــد جلــوی 
ــد. تعــدادی از افســران قــرارگاه مقــدم ازجملــه، ســرهنگ حشــمت  فــرار پرســنل را بگیرن
ــراری لشــکر را جمــع آوری  ــا پرســنل ف ــزام شــدند ت ــل اع ــای پ و ســرهنگ شــهالیی به پ
ــادر  ــه کســی ق ــود ک ــر از آن ب ــت، وخیم ت ــی وضعی ــد. ول ــا ســازمان بدهن ــه آنه ــد و ب کنن
ــک  ــدادی تان ــی تع ــا، حت ــه تانک ه ــد. خدم ــیختگی را بگیرن ــن ازهم گس ــوی ای ــد جل باش
ســالم را بــا موتــور روشــن رهــا کــرده و فــرار کــرده بودنــد. بایــد یــادآور شــد کــه گــردان 
131 پیــاده زیــر امــر تیــپ 1 هنــوز تلفــات زیــادی ندیــده بــود. چــون هنــوز عمــاًل فقــط 
تانک هــا بــا دشــمن درگیــر شــده بودنــد و پیاده هــا وارد عمــل نشــده بودنــد و وارد عمــل 
ــز  ــاده نی ــردان 131 پی ــر گ ــا، عناص ــینی تانک ه ــاهده عقب نش ــا مش ــی ب ــدند. ول ــم نش ه
هیجــان زده عقب نشــینی کردنــد. حتــی گــردان توپخانــه کمــک مســتقیم تیــپ یــک نیــز 
ــرب  ــای شــرقی ســرپل در غ ــه تپه ه ــود، ب ــررس مســتقیم دشــمن نب ــه در تی باوجوداینک
رودخانــه عقب نشــینی کــرده. بــا ایجــاد ایــن وضعیــت اســفبار، بــه لشــکر 21 پیــاده دســتور 
داده شــد، گــروه رزمــی 291 و گــردان ســوار زرهــی را نیــز بــه عقــب بکشــد و یگان هــای 
لشــکر را در شــرق رودخانــه جمــع آوری کنــد. ولــی یــک گروهــان تانــک از گــردان 291را 
ــود، در حیــن عقب نشــینی در منطقــه ســرپل باقــی بگــذارد  کــه آســیب کمتــری دیــده ب
ــه تیــپ 2 زرهــی دســتور داده شــد،  ــرار دهــد. ب ــر تیــپ 2 لشــکر 92 زرهــی ق ــر ام و زی
ــک، ســرپل را به هــر  ــک ام 47 از گــردان 291 تان ــک گروهــان تان ــن ی ــر گرفت ــر ام ــا زی ب
قیمتــی شــده حفــظ کنــد. فرمانــده ایــن تیــپ ســرهنگ زرهــی ســتاد امــرا... شــهبازی کــه 
حــدود 17 روز بــود مســئولیت ایــن منطقــه نبــرد را عهــده دار بــود و فرماندهــی و عناصــر 
تیــپ بــه شــرایط ســخت میــدان نبــرد آشــناتر بودنــد، بــه قــرارگاه مقــدم نیــرو پاســخ داد. 

به هــر قیمتــی شــده ســرپل را حفــظ خواهــد کــرد و همیــن کار را کــرد.
     تیــپ 3 لشــکر 21 کــه بــا ســه گــردان پیــاده در شــمال غربــی منطقــه حملــه بایســتی 
وارد عمــل می شــد، عمــاًل هیــچ فعالیتــی نکــرد و هیــچ درگیــری بــا دشــمن پیــدا نکــرد و 
هیــچ گزارشــی از وضعیــت ایــن تیــپ در حــدود 12 ســاعت مــدت ایــن عملیــات نرســید. 
نظــر قــرارگاه مقــدم نیــرو ایــن بــود کــه حداقــل ایــن تیــپ ارتفاعــات شــمال جــاده دهلــران 
ــپ از لشــکر  ــن تی ــه ای ــرد ک ــزارش ک ــی لشــکر 21 گ ــد. ول ــی بمان را اشــغال و در آن باق
ــده، احتمــاالً ممکــن اســت شــبانه  ــه اینکــه دشــمن آســیبی ندی ــا توجــه ب جداشــده و ب
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حملــه را ادامــه دهــد و ایــن تیــپ را هــم متالشــی ســازد لــذا بــه لشــکر اجــازه داده شــد 
فعــاًل کلیــه عناصــر لشــکر را در شــرق رودخانــه جمــع آوری کنــد. دشــمن عمــاًل از تعقیــب 
لشــکر 21 خــودداری کــرد. بــه نظــر می رســد گزارشــات لشــکر کــه بــر اســاس گزارشــات 
ــود. البتــه  واحدهــای در خــط به خصــوص تیــپ یــک پیــاده ارســال می شــد، اغراق آمیــز ب
دشــمن تلفــات ســنگینی بــه تانک هــای تیــپ یــک وارد کــرد، ولــی همــه آنهــا را از موضــع 
آتــش پدافنــدی بــا موشــک و تانــک زدنــد. در حملــه متقابلــه، ســبب اصلــی شکســت لشــکر 
هــم انهــدام تانک هــای لشــکر شــدند. چنانکــه در گزارشــات نهایــی کــه لشــکر داد، لشــکر 
حــدود 60 دســتگاه تانــک ازدســت داده بــود کــه بیــش از 50 دســتگاه آن تانــک چیفتــن، 
یعنــی از تانک هــای زیــر امــر تیــپ یــک پیــاده بــود و گــردان 291 تانــک کــه حــدود 30 
دســتگاه تانــک داشــت کمتــر از ده دســتگاه تانــک از دســت داد. گــردان ســوار زرهــی نیــز 
تعــداد معــدودی اســکورپیون از دســت داد و تلفــات پرســنلی لشــکر نیــز حــدود 400 نفــر 

شــهید و مجــروح و مفقــود بــود.
     بــا شــرایطی کــه بیــان شــد، باقی مانــده لشــکر 21 پیــاده بــه شــرق رودخانه عقب نشــینی 
کــرد. آخریــن عنصــری کــه بــه عقــب آمــد، نفربــر پاســگاه فرماندهــی فرمانــده لشــکر بــود 

کــه فرمانــده لشــکر داخــل آن بــود و ســرهنگ باوندپــور نیــز همــراه فرمانــده لشــکر بــود.
     مجــدداً مســئولیت دفــاع ســرپل بــه تیــپ 2 لشــکر 92 زرهــی و ســایر عناصــر همــراه 
ــدادی  ــور تع ــدای موت ــزارش داد، ص ــبانه گ ــپ ش ــده تی ــد. فرمان ــول گردی ــپ مح ــن تی ای
ــد  ــت نکردن ــه گــوش می رســد و نیروهــای دشــمن جرئ ــرد ب ــک چیفتــن از منطقــه نب تان
جلوتــر بیاینــد و آنهــا را بــه عقــب ببرنــد و پیشــنهاد کــرد، تعــدادی از خدمــه تانــک لشــکر 
21 بــه منطقــه بــرود و آنهــا را بــه عقــب بیاورنــد. ولــی بــا شــرایطی کــه در ایــن روز بــرای 
ــن کار انجــام نگرفــت. روز بعــد تعــدادی از  ــود، ای ــه وجــود آمــده ب ــک لشــکر ب واحــد تان
تانک هــا کــه ســالم بودنــد یــا قابــل تعمیــر بودنــد و در نزدیکــی ســرپل بودنــد بــه عقــب 
آورده شــدند. گــردان 291 تانــک در موقــع عقب نشــینی یــک گروهــان تانــک را در ســرپل 
باقــی نگذاشــت. احتمــاالً فرمانــده گــردان در آن شــرایط نتوانســت اعمــال فرماندهــی کنــد 
و ایــن دســتور را اجــرا نمایــد. ایــن دســتور در روز 24 مهــر اجــرا شــد و گــردان 291 تانــک 
7 دســتگاه تانــک ام 47 بــه غــرب رودخانــه فرســتاد و در اختیــار تیــپ 2 زرهــی قــرارداد.

     نتیجــه نبــرد ناموفــق لشــکر 21 پیــاده در روز 23 مهر، نه تنها یک لشــکر نیمــه آماده را از 
کار انداخــت بلکــه ایــن عــدم موفقیــت، در روحیــه پرســنل تیــپ 2 زرهــی و ســایر مدافعیــن 
 ســرپل نیــز اثــر بــدی گذاشــت، بــه نحوی کــه آنها نیــز مــدام درخواســت تعویــض می کردند. 
     دشــمن در روز 24 مهــر حــرکات قابل مالحظــه ای در منطقــه پــای پــل انجــام نــداد و 
قــرارگاه مقــدم جنــوب موفــق شــد بــه وضعیــت آشــفته منطقــه ســر و ســامانی بدهــد و بــا 
اســتفاده از عناصــر ســازمان یافته لشــکر 16 زرهــی، وضعیــت پدافنــدی شــرق رودخانــه را 
 بهبــود بخشــد و آمادگــی بیشــتری بــرای دفــع حمله احتمالی دشــمن به ســرپل پیــدا نماید. 
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ــام  ــال انج ــه در ح ــات کرخ ــه عملی ــه در منطق ــروز ک ــان هوانی ــر خلبان      در روز 25 مه
ــی از دشــمن در حــال حرکــت  ــد کــه یگان های ــد گــزارش دادن مأموریت هــای رزمــی بودن
بــه ســمت ســرپل مشاهده شــده اند. بــر اســاس ایــن اطــالع بــه نیــروی هوایــی و هوانیــروز و 
توپخانه هــای پشــتیبانی دســتور داده شــد، بــا هــر چــه کــه در تــوان دارنــد جلــوی پیشــروی 
ــم  ــاده در ه ــد آم ــتور داده ش ــی دس ــپ 2 زره ــه تی ــد. ب ــد نماین ــش س ــا آت ــمن را ب دش
شکســتن حملــه دشــمن باشــد. ولــی ایــن حملــه دشــمن جــدی نبــود و اگــر حرکاتــی هــم 

در منطقــه کــرده بــود در اثــر آتش هــای انبــوه توپخانــه هوایــی متوقــف گردیــد.
     در همیــن روزهــا وضعیــت منطقــه خرمشــهر بســیار بحرانــی بود. خرمشــهر ســقوط کرده 
بــود و دشــمن در جنــوب دارخویــن از رودخانــه کرخــه عبــور کــرده و راه ارتباطــی جزیــره 
آبــادان را بــا اهــواز و ماهشــهر قطــع کــرده بــود و جزیــره از راه زمیــن در محاصــره قرارگرفته 
بــود. تنهــا لشــکر نیمــه آمــاده مــا کــه لشــکر 21 پیــاده بــود، در شــرایطی کــه بیان شــده 
قرارگرفتــه بــود. در ایــن شــرایط شــهید تیمســار فالحــی جانشــین ســتاد مشــترک در نظــر 
گرفــت، بــا حداقــل امکانــات بــه ســرپل دشــمن در شــمال آبــادان حملــه کنــد و مســتقیماً 
بــه لشــکر 21 دســتور داده بــود، یــک گــردان پیــاده از طریــق اندیمشــک اهــواز، ســربندر 
ماهشــهر اعــزام کنــد. لشــکر گــردان 144 پیــاده را کــه در عملیــات 12 مهرمــاه زیــر امــر 
 تیــپ 3 پیــاده بــود و در عملیــات درگیــر نشــده بــود، بــرای ایــن مأموریــت پیش بینــی کــرد. 
     در روز 25 مهــر ایــن گــردان بــه ماهشــهر اعــزام شــد. از خاطــره غم انگیــزی کــه مــن 
)ســرهنگ حســینی( از اعــزام ایــن گــردان دارم، ایــن اســت کــه در روز 25 مهــر فرمانــده 
ــه مــن به عنــوان جانشــین عملیــات نیــروی زمینــی مراجعــه کــرد و گفــت مــن  گــردان ب
ــرم، ولــی اطــالع داشــته باشــید کــه ایــن  ــه ماهشــهر می ب در اجــرای دســتور گــردان را ب
گــردان حتــی یــک دســتگاه بیســیم فرماندهــی نــدارد کــه مــن بــا رده باالتــر و گروهان هــا 
ارتبــاط بگیــرم. ســایر تجهیــزات گــردان هــم در همیــن حــدود اســت. مــن، فرمانــده لشــکر 
مذاکــره کــردم و گفتــم از هــر یگانــی کــه مقــدور اســت تــا حــد تــوان و امــکان، وســایل 
بــه ایــن گــردان واگــذار شــود. ایــن گــردان بــه ماهشــهر اعــزام شــد و در آبــان مــاه تقویــت 
شــد. بــا یــک گروهــان تانــک اولیــن حملــه متقابلــه را بــه ســرپل دشــمن در شــمال آبــادان 
کــرد، ولــی بیــش از 50 درصــد پرســنل و وســایل موجــود خــود را از دســت داد کــه شــرح 
جریــان ایــن عملیــات در قســمت مربــوط بــه عملیــات فرماندهــی ارونــد بیان شــده اســت.

     در روز 26 مهــر اتفــاق مهمــی رخ نــداد. قــرارگاه مقــدم جنــوب بــا توجــه بــه شــرایط 
جدیــد طــرح دفاعــی منطقــه را تهیــه کــرد و بــه لشــکر 21 ابــالغ شــد، مســئولیت دفــاع از 
شــرق رودخانــه را در منطقــه عملیــات دزفــول شــوش بــه عهــده بگیــرد. یگان هــای موجــود 
لشــکر را ســریعاً تجدیــد ســازمان کنــد و پوشــش کرانــه شــرقی رودخانــه کرخــه، از جنــوب 
شــوش تــا کانــال توانــا در 40 کیلومتــری شــمال اهــواز بــا گــردان 247 ســوار زرهــی لشــکر 
ــرای  ــاً دشــمن ب ــرار ســازد. ضمن ــود( برق ــه قســمتی از وســایل خــود را ازدســت داده ب )ک
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جمــع آوری وســایل باقیمانــده و همچنیــن جمــع آوری اجســاد شــهدای باقیمانــده پرســنل 
لشــکر 21 در منطقــه عملیــات 23 مهــر اقدامــی نکــرد، بــا توجــه بــه گرما، اجســاد شــهدا در 
حــال متالشــی شــدن بــود. بــه لشــکر دســتور داده شــد بــه هــر طریــق ممکن اســت اجســاد 
شــهدا را از منطقــه جمــع آوری کنــد. ایــن عمــل در روزهــای 27 بــه بعــد انجــام شــد. شــهدا 
و وســایل باقیمانــده کــه امــکان حمــل آنهــا بــود، جمــع آوری و بــه عقــب آورده شــدند. برابــر 
گــزارش گــروه هوانیــروز، ایــن یــگان در عملیــات روز 23 مهــر، 52 ســورتی پــرواز در 61 
 ســاعت انجــام داده بــود و خســارات و تلفــات قابل مالحظــه ای بــه دشــمن وارد کــرده بــود. 
ــا  ــورتی ب ــمن 332 س ــی دش ــه احتمال ــری از حمل ــرای جلوگی ــز ب ــر نی      در روز 24 مه
ــر اصابــت  ــد هلــی کوپتــر کبــری در ایــن روز براث ــرواز انجــام داد. یــک فرون 51 ســاعت پ
گلولــه دشــمن ســقوط کــرد و دو سرنشــین آن بــه اســامی ســتوان یــار براتعلــی نمایــان و 

ــو شــهید شــدند. ســلطانعلی ســالح ل
ــرف  ــرای تص ــر ب ــمن در روز 29 مه ــاالً دش ــه احتم ــید ک ــالع رس ــر اط      در روز 28 مه
ــه تیــپ 2 و لشــکر 16 و 21 داده شــد،  ســرپل حملــه خواهــد کــرد. دســتورات آمادگــی ب
ولــی در روز یادشــده دشــمن اقــدام مهمــی نکــرد و همــه نیروهــای متجــاوز در منطقــه بــه 
حالــت پدافنــدی درآمدنــد و تــا روز نهــم آبــان مــاه 1359 اتفــاق مهمــی در ایــن منطقــه 

عملیــات رخ نــداد.
     در روز نهــم آبــان نیــروی متجــاوز بــرای عقــب رانــدن نیروهــای شــرق رودخانــه کرخــه 
ــا در  ــای م ــاع نیروه ــه و دف ــن حمل ــان ای ــه جری ــرد ک ــه ک ــزه حمل ــک لشــکر مکانی ــا ی ب

بخــش مربــوط بیــان شــده اســت.
9- مسائل مهم لجستیکی در حمله لشکر 21 پیاده در 23 مهرماه 1359

     توجــه - جزئیــات مســائل لجســتیکی ایــن نیــرو شــامل تلفــات و ضایعــات و مشــکالت 
ــه ای به وســیله افســران متخصــص امــور لجســتیکی بررســی  لجســتیکی در بخــش جداگان
می شــود. در ایــن قســمت، نــکات مهــم لجســتیکی کــه در جریــان عملیــات مؤثــر بودنــد 

ــود. ــان می ش ــار بی ــور اختص به ط
ــید و  ــول کش ــاعت ط ــر از 10 س ــات کمت ــن عملی ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب به طورکل
ــژه ای در  ــائل وی ــود، مس ــر ب ــر از 10 کیلومت ــرد کمت ــت ک ــکر حرک ــه لش ــافتی را ک مس
ــرای وارد  ــکر ب ــد. لش ــود نیام ــه وج ــتیکی ب ــتیبانی های لجس ــر پش ــات ازنظ ــن عملی حی
عمــل شــدن، کمبودهــای زیــادی داشــت کــه در اینجــا موردبحــث قــرار نمی گیــرد. نــکات 

ــد. ــر می باش ــر قابل ذک ــرح زی ــه ش ــات ب ــرای عملی ــن اج ــم در حی ــتیکی مه لجس

     الف- وسایل عبور از رودخانه.
ــود  ــه ب ــل شــناور نظامــی در منطق ــک پ ــزی و ی ــت فل ــل ثاب ــک پ           باوجوداینکــه ی
ــه کســورات ســازمانی کــه داشــتند چنــدان  ــا توجــه ب و یگان هــای عبــور کننــده لشــکر ب



ــم  ــدت ه ــن م ــاًل از ای ــده و عم ــاعت پیش بینی ش ــور 8 س ــان عب ــد مدت زم ــاد نبودن زی
تجــاوز کــرد. پــل فلــزی کــه در منطقــه بــود حداکثــر تنــاژ آن 40 تــن تعیین شــده بــود و 
ــذا  ــد. ل ــل بگذرن ــاد نمی توانســتند از پ ــن و عــرض زی ــا حــدود 56 ت ــن ب تانک هــای چیفت
ــود.  ــده ب ــن احداث ش ــاژ 60 ت ــا تن ــی ب ــی ام پ ــناور پ ــل ش ــک پ ــا ی ــور تانک ه ــرای عب ب
چنانچــه طــرح عبــور صحیحــی تهیــه و اجــرا می شــد. بایســتی عناصــر لشــکر کــه جمعــاً 
حــدود یــک تیــپ پیــاده و یــک تیــپ زرهــی بودنــد، در مــدت کمتــر از 2 ســاعت از ایــن 
پل هــا می گذشــتند. مســئله حساســی کــه در منطقــه عملیــات خوزســتان وجــود داشــت، 
ــودن  ــدود ب ــه و کارون و مح ــای کرخ ــر روی رودخانه ه ــت ب ــل ثاب ــداد پ ــودن تع ــم ب ک
ــوب  ــه نحــو کمــال مطل ــی ب ــا نظام ــت ی ــل ثاب ــر پ ــود. بایســتی از ه ــی ب ــدورات پل زن مق
ــای  ــرد پل ه ــا در کارب ــی از پل ه ــی و تکنیک ــداری تاکتیک ــن نگه ــد و ضم ــتفاده می ش اس
ــل  ــات ازلحــاظ پ ــه در طــول عملی ــد. البت ــه عمــل می آم ــی ب ــر صرفه جوی ــی حداکث نظام

ــا ایجــاد نشــد. ــد و تأخیــری در طرح ه ــه عمــل آم ــر ب پشــتیبانی مؤث

     ب- تخلیه وسایل ازکارافتاده.
ــود،  ــاده ب ــایل ازکارافت ــر وس ــه فک ــوان ب ــرد نمی ت ــان نب ــه جری ــه در بحبوح           گرچ
ــد طرحــی  ــده بای ــی درهرحــال فرمان مگــر اینکــه وضعیــت میــدان نبــرد اجــازه دهــد. ول
بــرای اخراجــات و تخلیــه وســایل داشــته باشــد. فرماندهــی پشــتیبانی لشــکرها و عناصــر 
ــان را  ــف خودش ــرد وظای ــدان نب ــان می ــد در جری ــز بای ــا نی ــا و گردان ه ــتیبانی تیپ ه پش
اجــرا کننــد. ایــن وضــع چنــدان مطلــوب نبــود و اقــدام مؤثــری بــرای وســایل ازکارافتــاده 
ــه  ــت ک ــر اس ــه تذک ــه الزم ب ــد. البت ــرا نمی گردی ــژه ای اج ــد و روش وی ــل نمی آم ــه عم ب
نیروهــای دشــمن هــم توانایــی ایــن کار را نداشــتند. چنانکــه تعــدادی از تانک هــای ســالم 
لشــکر 21 چنــد روز در منطقــه نبــرد باقــی مانــد و دشــمن بــرای بــردن آنهــا اقــدام نکــرد، 

تــا اینکــه عناصــر لشــکر 21 آنهــا را بــه عقــب تخلیــه کردنــد.

     پ- همراه داشتن وسایل غیر رزمی.
          نظــر بــه اینکــه ایــن عملیــات بــرای عناصــر شــرکت کننده کامــاًل تازگــی 
داشــت، در ســازمان رزمــی بــرای حرکــت بــه منطقــه نبــرد رعایــت اصــول حرکــت تپه هــا 
و وســایل لجســتیکی نشــده بــود. در آمــار تلفــات و ضایعــات کــه بعدهــا به وســیله یگان هــا 
گزارش شــد، مقــداری وســایل خــواب نیــز منظــور شــده بــود و ایــن آمارهــا نشــان مــی داد 
کــه اغلــب پرســنل قبــل از حرکــت وســایل غیــر رزمــی را نیــز بــه خودروهــای محــدودی 
ــد. در  ــرده بودن ــه میــدان نبــرد ب ــود بارگیــری کــرده و همــراه خــود ب کــه در دســترس ب

عملیــات بعــدی بــه فرماندهــان دســتور داده شــد، از ایــن کار جلوگیــری نماینــد.
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10- نتیجه گیری کلی عملیات لشکر 21 پیاده
     بــا توجــه بــه مطالبــی دربــاره ایــن نبــرد بیــان شــد، می تــوان چنیــن نتیجــه  گرفــت 
کــه به طورکلــی ایــن عملیــات بــرای لشــکر 21 پیــاده خیلــی زود بــود. ایــن لشــکر آمادگــی 
کافــی بــرای اجــرای ایــن مأموریــت تعرضــی را نداشــت و در اتخــاذ تصمیــم بــرای وارد عمل 
کــردن ایــن لشــکر عجلــه شــده بــود. لشــکر در زمــان دریافــت مأموریــت، در 19 مهــر هنــوز 
در حــال تغییــر مــکان از تهــران بــه اندیمشــک بــود. هنــوز قســمتی از واحدهــای توپخانــه 
و پشــتیبانی لشــکر بــه منطقــه وارد نشــده بودنــد. ســتاد لشــکر در 19 مهــر وارد منطقــه 
ــه  ــت جبه ــات و وضعی ــه عملی ــه منطق ــنایی ب ــه آش ــکر هیچ گون ــنل لش ــود. پرس ــده ب نش
جنــگ نداشــتند و بــه مخاطــرات و مشــکالت و هیجانــات و تلفــات و ضایعــات میــدان نبــرد 
ــه  ــا و صــدای نال ــا و گلوله ه ــه انفجــارات بمب ه ــد و گوش هایشــان ب ــرده بودن برخــورد نک
زخمی هــا و چشم هایشــان بــه مشــاهده کشــته ها و دســت وپا ازدســت داده ها عــادت 

نکــرده بــود. درنتیجــه کمتریــن تجربــه ای از خصوصیــات میــدان نبــرد نداشــتند.
ــود باشــد       ازنظــر طرح ریــزی نیــز فرماندهــان عملیــات ســاده تر از آنچــه کــه ممکــن ب
تصــور کــرده بودنــد طــرح بســیار ســاده ای کــه فقــط مســیر پیشــروی را مشــخص می کــرد 
تهیه کــرده بودنــد. باوجوداینکــه لشــکر عمدتــاً پیــاده بــود و بایســتی تدابیــر فرماندهــان بــر 
اســاس کاربردهــای واحدهــای پیــاده اتخــاذ می شــد، ولــی عمــاًل تدابیــر کاربــرد واحدهــای 
زرهــی را آن هــم بــا خوش بینــی خیلــی زیــاده از حــد بــه کار بــرده بودنــد، بــه نحــوی کــه 
طــرح حملــه به جــای حملــه تطبیــق شــده، شــبیه عملیــات اســتفاده از موفقیــت و تعاقــب 
ــود.  ــمن ب ــتن دش ــون دانس ــن و زب ــت کم گرفت ــر، دس ــن ام ــل ای ــی از عل ــه یک ــود. البت ب
زیــرا در بعضــی از فرماندهــان ایــن توهــم بــه وجــود آمــده بــود کــه افــراد دشــمن قــدرت 
ــراد  ــه اف ــا ب ــای م ــن فشــار از طــرف نیروه ــدارد، به محــض کمتری ــت را ن ــن مقاوم کمتری
ــاوری  ــن به اصطــالح خوش ب ــرد. ای ــد ک ــرار خواهن ــا ف ــد شــد ی ــا تســلیم خواهن دشــمن ی

ــود. ــاده ب ــل شکســت لشــکر 21 پی ــن عل بیش ازحــد، یکــی از بزرگ تری
     ازنظــر اســتفاده از تــوان رزمــی موجــود نیــز لشــکر عمــاًل قــدرت رزمــی پیــاده خــود 
را کــه تیــپ 3 بــا 3 گــردان پیــاده بــود، بــدون اســتفاده در یــک منطقــه کــه بیــش از 10 
ــرارگاه  ــه در طــرح ق ــود. البت ــرده ب ــه داشــت مســتقر ک ــا فاصل ــایر یگان ه ــا س ــر ب کیلومت
مقــدم نیــرو بــه لشــکر توصیه شــده بــود یگانــی در تپه هــای شــمالی بگمــارد تــا به محــض 
وصــول یــگان تــالش اصلــی بــه تپــه علی گــره زد  آن یــگان از ســمت شــمال بــه دشــمن 
ــود و  ــه ایــن مأموریــت اختصــاص داده ب ــد. ولــی لشــکر بیش ازحــد الزم نیــرو ب ــه بزن ضرب
درنتیجــه لشــکر عمــاًل از 50 درصــد تــوان خــود عمــاًل محــروم شــد و تیــپ 3 پیــاده هیــچ 

عمــل مؤثــری انجــام نــداد.
ــای  ــمن، گردان ه ــک دش ــت ضدتان ــه مقاوم ــورد ب ــگام برخ ــات، هن ــت عملی      در هدای
ــک های  ــرد موش ــود را از ب ــریعاً خ ــد و س ــاذ کنن ــی اتخ ــر صحیح ــتند تدابی ــک نتوانس تان



ضدتانــک خــارج ســازند. چنــد مــاه بعدازایــن عملیــات کــه منطقــه عملیــات موردبحــث بــه 
دســت نیروهــای مــا افتــاد، مشــاهده گردیــد کــه تعــدادی از تانک هــای در زمیــن کامــاًل 
ــران مــورد اصابــت موشــک های دشــمن قرارگرفتــه و  ــاز در طرفیــن جــاده آســفالته دهل ب
ازکارافتاده انــد. ایــن وضــع نشــان مــی داد کــه فرماندهــان رده اجراکننــده بــه اصــول آتــش 
و حرکــت و اســتفاده صحیــح از زمیــن و ســایر وســایلی کــه در رده خدمــه و دســته و گــروه 
بایــد رعایــت شــود چنــدان توجــه نکــرده بودنــد. در رده هــای گروهــان و گــردان و تیــپ نیــز 
در تعییــن محورهــای پیشــروی وضعیــت زمیــن کامــاًل بررســی نشــده بــود و طــرح مانــور 
به صــورت جبهــه ای و رخنــه ای بــه مــورد اجــرا گذاشته شــده بــود. بــه هــر حــال گرچــه در 
ــه یــگان  کلیــه جنگ هــا، هــر یــگان پیــروز دارای حداکثــر محاســن و مزایــا محســوب و ب
ــه  ــت ک ــر اس ــت ام ــی حقیق ــود، ول ــبت داده می ش ــب نس ــترین معای ــت خورده بیش شکس
باالخــره هــر پیــروزی یــا شکســت بــه عللــی بــه وجــود می آیــد. ممکــن اســت در بعضــی 
علــل اغراق گویــی شــده باشــد، امــا بــه هــر حــال نتیجــه نهایــی، وجــود آن علت هــا بــوده 
ــده و  ــاال مطرح ش ــه کاًل در ب ــته ک ــود داش ــی وج ــز علل ــث نی ــات موردبح ــت. در عملی اس

ــر خالصــه می گــردد. ــه شــرح زی فهرســت وار ب

     الف- محاسن
          )1( در طرح ریــزی عملیــات در رده قــرارگاه مقــدم جنــوب، احتمــال عــدم موفقیــت 
لشــکر 21 در نظــر گرفته شــده و بــه عناصــر مدافــع تیــپ 2 زرهــی و ســایر نیروهــا دســتور 

داده شــده بــود. بــدون دســتور هیــچ تغییــری در وضعیــت دفاعــی ندهنــد.
          )2( لشــکر 16 زرهــی باوجوداینکــه هنــوز آمادگــی کافــی نداشــت، بــرای دفــاع رده 
 دوم پیش بینی شــده و اقدامــات اجرایــی بــرای دفــاع در شــرق رودخانــه به عمل آمــده بــود.

          )3( در حــدود مقــدورات، پشــتیبانی آتــش هوایــی و هلیکوپتــر و توپخانــه 
ــد. ــد را گرفتن ــوی حــوادث بســیار ب ــر جل ــن عناصــر به طــور مؤث ــود و ای پیش بینی شــده ب

          )4( باوجوداینکــه تیــپ 1 و گــروه رزمــی 291 و گــردان ســوار زرهــی به ســختی بــا 
دشــمن درگیــر شــدند و بــه دام دشــمن افتادنــد و در خــط محاصــره و انهــدام کامــل قــرار 
گرفتنــد، ولــی به طــور نســبی موفــق شــدند از دام دشــمن رهــا شــوند و عقب نشــینی کننــد. 
ــه دســت دشــمن اســیر شــدند، بســیار کــم بود.بخصــوص  چنانکــه تعــداد پرســنلی کــه ب
ــیدند. ــب کش ــری عق ــع بهت ــا وض ــار ب ــن ب ــی ای ــوار زره ــردان س ــی 291 و گ ــروه رزم  گ

     ب- معایب
ــود و  ــه اتخاذشــده ب ــردن لشــکر 21 باعجل ــرای وارد عمــل ک ــری ب           )1( تصمیم گی

لشــکر بــرای ایــن مأموریــت آمادگــی نداشــت.
          )2( در رده لشــکر و تیــپ و گردان هــا شناســایی کافــی از منطقــه بــه عمــل نیامــده 
بــود و اطــالع کافــی از دشــمن در اختیــار لشــکر قــرار داده نشــده بــود و درنتیجــه لشــکر 
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در طرح ریــزی بــه ایــن دو عامــل مهــم )زمیــن و دشــمن( توجــه چندانــی نکــرده بــود.
ــاس  ــت، اس ــک داش ــردان تان ــط دو گ ــود و فق ــاده ب ــکر پی ــه لش           )3( باوجوداینک
ــود. ــده ب ــزه طرح ریزی ش ــی و مکانی ــای زره ــات واحده ــای عملی ــر مبن ــکر ب ــات لش عملی

          )4( نــوع مانــور انتخاب شــده مناســب بــا وضعیــت زمیــن و دشــمن نبــود، 
ــای  ــش جنگ افزاره ــر آت ــو، زی ــتر از پهل ــروی بیش ــگام پیش ــکر در هن ــای لش ــذا یگان ه ل

ــد. ــرار گرفتن ــمن ق ــک دش ضدتان
          )5( اصــل مانــور کــه در مفهــوم کلــی بــه معنــی آتــش و حرکــت از کوچک تریــن رده 
تــا باالتریــن رده می باشــد موردتوجــه قــرار نگرفتــه بــود. بــه طــوری کــه وضعیــت نشــان 
ــدون اتخــاذ یــک آرایــش رزمــی صحیــح در رده دســته و  ــه ور ب مــی داد، گردان هــای حمل

گروهــان و گــردان پیشــروی کــرده بودنــد.
ــه خــود  ــت ک ــش و حرک ــت آت ــی و رعای ــا متوال ــاوب ی ــز متن ــا خی ــت ب           )6( حرک
ــه  ــه کار گرفت ــد ب ــی باش ــای فرمانده ــام رده ه ــه ای در تم ــور احاط ــای مان ــد مبن می توان

ــود. نشــده ب
ــه مقاومــت  ــگام برخــورد ب ــود و در هن ــف ب ــرل بســیار ضعی           )7( فرماندهــی و کنت

ــد. ــگان خــود را رهبــری کنن دشــمن، فرماندهــان نتوانســتند ی
          )8( تحــرک فکــری در فرماندهــان ضعیــف بــود. باوجوداینکــه تپه هــای شــمالی محــل 
ــود، فرماندهــان نتوانســتند واحــد  ــی ب ــرای نجــات پیــدا کــردن از وضــع بحران مناســبی ب
ــای  ــش جنگ افزاره ــر آت ــریعاً از زی ــد و س ــت دهن ــر جه ــمال تغیی ــه ســمت ش ــود را ب خ

ضدتانــک خــارج کننــد.
ــود کــه لشــکر 21  ــه نظــر می رســد علــت اصلــی تمــام ایــن معایــب ایــن ب           )9( ب
ــه  ــی ک ــل حوادث ــه عل ــگ ب ــاز جن ــل از آغ ــی در قب ــروی زمین ــای نی ــایر یگان ه ــد س مانن
ــت و  ــه حرک ــاز ب ــد و نی ــت داده بودن ــود را ازدس ــی خ ــی رزم ــود، کار آی ــاده ب ــاق افت اتف
جنبــش و فعالیــت و پشــتیبانی جدیــد و همچنیــن کســب تجربــه عملــی در میــدان نبــرد 
ــه  ــی را ک ــات همــه آن چیزهای ــن عملی ــن لشــکر در همی ــه خوشــبختانه همی داشــتند ک
ــه 15  ــت خورده در فاصل ــکر شکس ــن لش ــت آورد. همی ــبی به دس ــور نس ــت به ط الزم داش
ــان در مقابــل حملــه شــدید یــک لشــکر  روز چنــان تغییــر حالــت داد کــه در روز نهــم آب
مکانیــزه دشــمن، همیــن تیــپ یــک لشــکر شــجاعانه مقاومــت کــرد و دشــمن را وادار بــه 

فــرار نمــود.
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بخش دوم: نقل از منابع مختلف
تک 23 مهر و پدآفند 9 آبان 59 لشکر 21 پیاده به نقل از منابع مختلف

توضیــح: گــردآوری و انتخــاب مطالــب بخــش دوم ایــن کتــاب بــرای بهره بــرداری بیشــتر 
و کامل تــر عاقمنــدان و پژوهشــگران مربوطــه، توســط ســرتیپ2 ســتاد نجاتعلــی 

اســت. انجام گرفتــه  صادقی گویــا 
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 قسمت پنجم: تجزیه تحلیل
.....
 .....
 .....

هماهنگی
     الف- بین رده های مختلف فرماندهی

          )1( بیــن فرمانــده قــرارگاه مقــدم نیروزمینــی در دزفــول و فرمانــده لشــکر 21 پیــاده کــه در 
ایــن منطقــه وارد عمــل می شــد هماهنگــی وجــود نداشــت. زیــرا ســرهنگ ورشوســاز معتقــد بــود 
کــه لشــکر هنــوز کامــًا بــه منطقــه وارد نشــده و از طرفــی آشــنایی بــه ایــن منطقــه نــدارد. حتــی 
اطاعاتــی هــم از منطقــه عملیــات و اســتعداد گســترش دشــمن نــدارد و بایــد یــک مدتــی فرصــت 
داده شــود تــا بتوانــد عملیــات را شــروع نمایــد. ولــی نظــر فرمانــده نیروی زمینــی این بــود که حمله 
زودتــر از بیســتم حداکثــر بیســتم مهــر اجــراء شــود. ولــی بــا تأکیــد فرمانــده لشــکر 21، حملــه 48 

ســاعت بــه تأخیــر افتــاد. فرمانــده لشــکر 21 پیــاده صرفــًا یــک دســتور نظامــی را اجــراء نمــود.
          )2( بیــن فرماندهــان گــردان و تیــپ بالشــکر نیــز بــه همین ترتیب هماهنگی وجود نداشــت 
زیــرا طرح هــا و دســتورات عملیاتــی رده هــای تیپ و گــردان دقیقًا بررســی نشــده و حتی هماهنگی 
ــتیبانی  ــتیبانی کننده و پش ــای پش ــی یگان ه ــده و حت ــل نیام ــه عم ــم ب ــاور ه ــای مج ــا یگان ه ب
 شــونده به طــور کامــل یکدیگــر را نمی شــناختند. فقــط هماهنگــی در تفهیــم مأموریــت کلــی شــد.
ــود  ــان وج ــی آنچن ــده هماهنگ ــل کنن ــنل عم ــا و پرس ــان گروهان ه ــن فرمانده           )3( بی
نداشــت. هنــوز جــو موجــود در انقــاب و حــاالت قبــول نداشــتن فرمانــده در بعضــی از پرســنل کــه 

می خواســتند شــانه از زیــر بــار مســئولیت خالــی نماینــد، وجــود داشــت.
مسائل عملیاتی موثر در تک لشکر 21 پیاده حمزه در 23 مهر 1359

     الف - تاریخچه و وضعیت لشکر 21 تا رسیدن به منطقه عملیات
          لشــکر 21 پیــاده حمــزه از ادغــام لشــکر 1 و 2 پیــاده مرکــز کــه در تهــران مســتقر بودنــد، 

تشکیل شــده بــود. منتهــا شــروع ایــن ادغــام از تاریــخ 18 شــهریور 59 انجــام گرفــت.
ــا زمــان ادغــام دو لشــکر،  لشــکر 1 پیــاده مرکــز از همــان آغــاز پیــروزی انقــاب از فروردیــن 58 ت
ــه منطقــه کردســتان و گنبــد جهــت  از ابتــدا نفــرات داوطلــب و ســپس گــردان و گروهان هائــی ب
ــود.  برقــراری و تأمیــن اعــزام داشــته و نســبتًا شــهدای زیــادی تقدیــم انقــاب اســامی نمــوده ب

ــه نقــل از پایان نامــه دانشــجویان  ــاده حمــزه در 23 مهــر 59 ب تــک لشــکر 21 پی
ــی  ــه نجاتعل ــن مکــی و ســرگرد توپخان ــاده ســید نورالدی دافــوس، ســرهنگ2 پی

صادقی گویــا در ســال 1362.
توضیــح: در ایــن قســمت مطالبــی  از پایان نامــه یادشــده گزیــده و برداشت شــده اســت کــه در متــن اصلــی کتــاب 

جنــاب ســرهنگ حســینی اشــاره نشــده و یــا بــا نــگاه دیگــر بــه آن پرداخته شــده اســت.
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منتهــا ایــن لشــکر بــا تمــام امکاناتــی کــه داشــت، امــا ســازمان رزمــی یک لشــکر پیــاده را نداشــت و 
ــرد. ــه کارب ــد آن را ب ــکر نمی ش ــک لش ــوان ی به عن

          لشــکر 2 پیــاده مرکــز نیــز شــامل 2 تیــپ بــود و تیــپ 3 آن بعــد از انقــاب منحــل و نفــرات 
باقیمانــده آن بیــن ســایر یگان هــا تقســیم شــدند. ایــن لشــکر نیــز از فرودیــن 58 تــا زمــان ادغــام، 
یگان هایــی بــه اســتعداد گروهــان و گــردان و گــروه رزمــی گردانــی بــه کردســتان و گنبــد جهــت 
برقــراری تأمیــن اعــزام داشــته بــود و حتــی در زمــان ادغــام و جنــگ نیــز یگان هایــی از ایــن لشــکر 

در منطقــه کردســتان بودنــد و نســبتًا شــهدای زیــادی تقدیــم انقــاب اســامی نمــوده بــود. 
          بــا توجــه بــه وضعیــت اشاره شــد. دو لشــکر و علــل دیگــر، نیــروی زمینــی تصمیــم گرفــت 
ایــن دو لشــکر را ادغــام نمــوده و یــک لشــکر بــا ســازمان و اســتعداد رزمی کافی و مناســبی تشــکیل 

و تیــپ گــرگان را نیــز از لشــکر 1 منفــک و بــه نــام تیــپ 30 مســتقل گــرگان نامگــذاری نمایــد.
          بعــد از ادغــام، در ابتــدا بــه نــام لشــکر 2 پیــاده مرکــز نامگــذاری شــد و فرمانــده آن نیــز 
ســرهنگ ورشوســاز فرمانــده ســابق همیــن لشــکر منصــوب گردیــد و بعــد از حــدود 2 مــاه ایــن 

لشــکر بــه نــام لشــکر 21 پیــاده حمــزه عنــوان یافــت. 
          بــا توجــه بــه زمــان شــروع ادغــام دو لشــکر و زمــان شــروع جنــگ، یگان هایــی که می بایســت 
ادغــام شــوند فرصــت کمــی یافتنــد، ولــی بــا ایــن ترتیــب به محــض شــروع جنــگ فرمانــده لشــکر 
اعــام آمادگــی جهــت حرکــت بــه منطقــه عملیاتــی نمــود. ضمــن این کــه در فاصلــه 6/24 تــا 7/1  
لشــکر دو گــردان 138 و 141 را کــه از یگان هــای خــوب لشــکر بودنــد جهــت رویارویــی بــا دشــمن، 
بــه دســتور نزاجــا بــه منطقــه جنــوب، در قســمت فکــه زیــر امر لشــکر 92 اعــزام نمــوده بود. امــا این 
دو گــردان نیــز بــا دادن تلفــات و ضایعــات زیــادی  همــراه دیگــر یگان هایــی کــه در آن زمــان در مــرز 
مســتقر بودنــد، تحت فشــار شــدید دشــمن عقب نشــینی نمودنــد، بــه نحــوی کــه دیگــر از ســطح 
عملیاتــی خارج شــده بودنــد. ضمــن اینکــه این دو گــردان در منطقــه اعزامــی از فرماندهــی مؤثری 
 کــه ایــن یگان هــا زیــر امــر آنهــا قرارگرفتــه بودنــد، جهــت هماهنگــی عملیاتــی برخــوردار نبودنــد.
          از روز 7 مهرمــاه یگان هــای لشــکر شــروع بــه حرکــت به وســیله راه آهــن نمودنــد و 
ایــن جا به جایــی همین طــور ادامــه داشــت، بــه نحــوی کــه تــا روز 23 مهرمــاه نیــز هنــوز تعــددی 
از یگان هــای لشــکر وارد منطقــه نشــده بودنــد. البتــه لشــکر بــه نســبت ضــرورت حضــور در منطقه، 
ــه،  ــت و درنتیج ــی نداش ــش کاف ــن کش ــا راه آه ــت. ام ــزام می داش ــدم اع ــب تق ــه ترتی ــا را ب یگان ه
ایــن جا به جایــی خیلــی به کنــدی انجــام گرفــت. بــه طــوری کــه زمــان مســافرتی کــه در وضعیــت 
معمولــی حــدود 12 ســاعت طــول می کشــد، زمــان هــر مســافرتی در ایــن وضعیت به طور متوســط 
ــا  ــدن یگان ه ــای کار آم ــرعت پ ــه س ــی ک ــید. در حال ــول می کش ــتر ط ــه بیش ــاعت و بلک ــه 36 س ب
در آن روزهــا اهمیــت حیاتــی داشــت ولــی متأســفانه ایــن جا به جایــی بــا تمــام تاشــی کــه کلیــه 
مســئولین راه آهــن و نظامــی می نمودنــد، به کنــدی انجــام گرفــت. ضمــن اینکــه لشــکر 16زرهــی 
قزویــن نیــز در نوبــت قرارگرفتــه بــود و از طرفــی امــکان جابه جایــی یگان هــا از تهــران تــا اندیمشــک 
به وســیله خودروهــای نظامــی نیــز میســر نبــود. زیــرا بــه تحــرک و حاضــر بــه کاری ایــن خودروهــا در 
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ایــن مســیر طوالنــی بــا توجــه بــه وضعیــت نگهــداری بعــد از انقــاب تــا روز جنــگ اطمینانــی نبود. 
)ایــن نکتــه الزم بــه یــادآوری اســت کــه همیشــه منبعــد موردتوجه مســئولین باشــد که ارتــش در هر 
زمــان می بایســت از جهــت جا به جایــی و تغییــر مــکان کامــًا خودکفــا باشــد و وابســته بــه امکانــات 
ــگ  ــات جن ــی از تجربی ــد و این یک ــای کارآی ــان پ ــل زم ــا در حداق ــوده، ت ــوری نب ــازمان های کش س
اســت کــه بایــد اســتفاده و عمــل نمائیــم(  و از طرفــی امکانــات ترابــری نزاجا نیــز محدود و مناســب 

ایــن جابجایی هــای وســیع در آغــاز جنــگ نبــود.
ــه  ــن این ک ــد. ضم ــی واردش ــه عملیات ــه منطق ــزه ب ــاده حم ــکر 21 پی ــب لش ــن ترتی ــا ای           ب
یگان هــای لشــکر ماننــد تمــام یگان هــای نظامــی از اســتعداد پرســنل وظیفه کمــی برخــوردار بود. 
در یگان هــای پیــاده نیــز پرســنل کادر افســری نیــز کــم بــود، بــه طــوری کــه در بعضــی گروهان هــا 
از افســران و درجــه داران داوطلــب اعزامــی شــهربانی به عنــوان فرمانــده گروهــان و فرمانــده دســته 

و گروهبــان دســته و فرمانــده گــروه اســتفاده می شــد.

     ب - مقدمات این عملیات
          ایــن عملیــات بعــد از 23 روز از تجــاوز عمومــی ارتــش متجــاوز بعثــی عــراق انجــام شــد  و 
تــا ایــن مــدت حوادثــی کــه در ایــن منطقــه اتفــاق افتــاده بــود، خاصــه آن بدیــن نحــو می باشــد 
کــه قســمت هایی از آن از مــدرک تهیه شــده در رابطــه بــا ایــن عملیــات به وســیله ســرکار ســرهنگ 

حســینی استخراج شــده اســت.
          - 5 مهرمــاه : یگان هــای تیــپ 2 لشــکر 92 زرهــی و یــک گــروه رزمــی از تیــپ 37 و 
ــیان،  ــوش، موس ــن خ ــی از عی ــه عملیات ــه در منطق ــاده ک ــکر 21 پی ــردان 138 و 141 از لش دو گ
فکــه، دوســلک مســتقر بودنــد و اســتعداد رزمــی آنهــا نیــز پائیــن بــود تحت فشــار شــدید دشــمن بــا 
دادن تلفــات و ضایعــات زیــاد بــا اجــرای عملیــات پدافنــدی و تأخیــری باالخــره بــه شــرق رودخانــه 
ــا پــل  کرخــه عقب نشــینی کــرده بودنــد. در ایــن تاریــخ غــرب رودخانــه کرخــه از غــرب شــوش ت
فلــزی جســر نــادری بــه اشــغال نیروهــای متجــاوز درآمــد و از طــرف دشــمن تاشــی جهت عبــور از 

رودخانــه و ادامــه حملــه بــه ســمت اندیمشــک و دزفــول و شــوش نشــد.
          - 10 مهرمــاه: نزاجــا تصمیــم گرفــت بــا باقیمانــده تیــپ 2 زرهــی و تیــپ 37 حملــه متقابله 

کنــد و ســرپلی در غــرب پــل رودخانــه کرخه تصــرف نماید.
          - 11 مهرمــاه: ایــن حملــه انجــام و تیــپ موفــق شــد منطقــه ای بــه عمــق 1 تــا 3 کیلومتــر و 

عــرض 5 کیلومتــر در غــرب رودخانــه تصــرف تأمیــن نماید.
          - 11 مهرماه : فرمانده لشکر 21 از تهران به منطقه عملیاتی حرکت و وارد شد.

          - 15 مهرمــاه: قــرارگاه مقــدم نزاجــا در جنــوب در پــادگان دزفول در کارخانه الستیک ســازی 
گردید. تشکیل 

ــه  ــه قــرارگاه مقــدم احضــار و مأموریــت حمل ــده لشــکر 21 ب ــا 19 مهرمــاه: فرمان           - 18 ی
ــکر و  ــده لش ــرار فرمان ــا اص ــی ب ــردد ول ــاغ می گ ــاه اب ــت 21 مهرم ــرو جه ــده نی ــیله فرمان به وس
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ــت  ــتری جه ــت بیش ــکر فرص ــا لش ــردد، ت ــول می گ ــاه موک ــه 23مهرم ــا، ب ــتاد نزاج ــنهاد س پیش
ــه اینکــه لشــکر 21 و لشــکر 16  ــا توجــه ب ــزی و هماهنگــی داشــته باشــد. ب شناســایی و طرح ری
هــردو بــه ایــن منطقــه وارد و مستقرشــده بودنــد، علــت انتخــاب لشــکر 21 جهــت عملیات ایــن بود 
کــه یگان هــای بیشــتری از لشــکر 21 وارد منطقــه شــده بودنــد. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
لشــکر پیــاده بــود، ولــی 3گــردان تانــک داشــت و تعــداد تانک هــای حاضــر بــه کار موجــود آن در 

منطقــه، از لشــکر 16 زرهــی قزویــن در ایــن منطقــه کــه واردشــده بــود بیشــتر بــود.
          - 19 مهرمــاه: لشــکر 92 زرهــی بــه قــرارگاه مقــدم نزاجــا گــزارش داد کــه نیروهــای متجــاوز 
ــادان قطع شــده  ــد و جــاده اهــواز آب ــه کارون عبــور کرده ان در منطقــه جنــوب دارخویــن از رودخان
اســت. در همیــن زمــان بــه نزاجــا خبــر دیگــری می رســد کــه دشــمن قصــد عبــور از رودخانــه کرخه 
در منطقــه شــوش و حملــه بــه ســرپل کرخــه دارد. نتیجــه گرفته شــد که دشــمن قصــد ادامــه تجاوز 

متوقف شــده خــود را جهــت تصــرف اهــواز و دزفــول دارد.
                  - 20 مهرماه: با اجرای دستور قرارگاه مقدم نزاجا، عناصر گشتی و شناسائی به غرب کرخه اعزام و 
 گشــتی های گردان 138 و 141 با دشــمن درگیر و با مشــکل زیادی از درگیری خارج و به عقب آمدند.
          جریانات فوق ســبب شــد باوجوداینکه مأموریت حمله به لشــکر 21 پیاده اباغ شــده بود، 
در عیــن حــال مأموریــت دفــاع در منطقــه ســرپل هــم بــه لشــکر واگــذار گــردد و لشــکر دیگــر امکان 
جمع کــردن یــگان و آمــوزش و تمریــن جهــت اجــرای تــک را پیــدا ننمــود. از طرفــی هواپیماهــای 
ــلیمان و  ــد و مسجدس ــار آورده بودن ــه ب ــه ای ب ــارات قابل ماحظ ــا خس ــن روزه ــز در ای ــمن نی دش

شــوش و پــادگان اهــواز و شــهر دزفــول را بمبــاران کــرده بودنــد.
          17و18و19 مهرمــاه: دشــمن بــا آتــش شــدید توپخانــه مواضــع یگان هــای پدافنــد کننــده 
را زیــر آتــش گرفــت. در منطقــه شــوش تظاهــر بــه عبــور از رودخانــه کــرد کــه بــا پشــتیبانی هوائــی و 

هوانیــروز، حــرکات دشــمن درهــم کوبیده شــد.
          18 و 19 مهرماه: ستاد لشکر 21 حمزه در منطقه تشکیل و شروع به کار نمود

          20 مهرمــاه: دســتور کتبــی عملیاتــی قــرارگاه مقــدم جنــوب کــه اولیــن دســتور عملیاتــی 
ایــن قــرارگاه بــود، به صــورت دســتور جزء به جــزء شــماره 1 بــا اعــام وصــول دخ-17 صــادر گردیــد.
ــود کــه از خــط ســرپل تیــپ 2         بنابرایــن دســتور مأموریــت واگــذاری لشــکر 21 پیــاده، ایــن ب
لشــکر 92 زرهــی در غــرب رودخانــه کرخــه عبــور از خــط کنــد و تپه هــای علــی گــره زد و ابوصلیبــی 
خــات را تصــرف نمایــد. چنانچــه مقاومــت دشــمن تــا وصــول بــه ایــن هدف هــای اول چنــدان مهــم 
و شــدید نباشــد حملــه را بــه ســمت عیــن خــوش و دوســلک ادامــه دهــد و معابــر عیــن خــوش و 

دوســلک را تصــرف و تأمیــن نمایــد.
          بــه لشــکر 16 زرهــی مأموریــت داده شــده بــود، آمــاده باشــد بــا عناصــر واردشــده بــه منطقــه 
دزفــول، عناصــر لشــکر 21 پیــاده حمــزه را بنــا بــه دســتور دنبــال نمایــد و یــک گــروه رزمــی بــرای 

اشــغال مواضــع پدافنــدی در شــرق رودخانــه بــه منطقــه پــای پــل اعــزام کنــد. 
          بــه تیــپ 2 زرهــی و ســایر یگان هــای مســتقر در کرانــه کرخــه دســتور داده شــده بــود آمــاده 
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 باشــند پس از احراز موفقیت لشــکر 21 در شــرق رودخانه متمرکز شــوند و تجدید ســازمان نمایند.
)همین دستور نشان دهنده ضعف اطاعات نزاجا از دشمن و خودی می باشد( 

          20 مهرمــاه: شناســائی از منطقــه عملیــات تــا رده فرماندهــان تیــپ و بعضــی از فرماندهــان 
گــردان از تپه هــای شــمالی بــا دوربیــن و بــا راهنمائــی هــای پرســنل تیــپ 2 ل 92 کــه تــا حــدودی 

بــه منطقــه آشــنا بودنــد انجام شــد.
           21 مهرماه: ساعت 0800 دستور عملیاتی شماره 1 لشکر تهیه و منتشر گردید.

ــه            22 مهرمــاه: هنــگام شــب، دشــمن به منظــور برهــم زدن طــرح حملــه نیروهــای مــا ب
منطقــه ســرپل حملــه کــرد، ولــی بــا اقدامات پشــتیبانی آتــش متوقــف گردیــد و فرمانده تیــپ 2 در 
ایــن شــب خیلــی اظهــار نگرانــی می کــرد، طــوری کــه از طریــق قــرارگاه مقــدم نزاجــا بــه لشــکر 21 
دســتور داده شــد یــک گــردان پیــاده جهــت جلوگیــری از ســقوط ســرپل اعــزام دارد کــه اعزام شــد. 
فرمانــده تیــپ 2 در ســاعت 2200 گــزارش داد کــه دشــمن بــه مواضــع قبلــی خــود عقب نشــینی 
نمــوده و بااین حــال تصمیــم گرفتــه شــد کــه تــک لشــکر برابــر طــرح، در 23 مهرمــاه انجــام گیــرد.

مصاحبه با فرمانده لشکر، جناب سرهنگ ورشو ساز :
ــا  ــم ایشــان گفتنــد: مــن خــودم ب ــرًا انجــام دادی ــده لشــکر اخی ــا فرمان ــه ای کــه ب      در مصاحب
ــان  ــان آنچن ــه در آن زم ــن اینک ــودم. ضم ــاهد ب ــوال را ش ــًا اوضاع واح ــودم و کام ــط ب ــر در خ نفرب
جــوی وجــود داشــت کــه فرمانــده می بایســت خــود همــراه نفــرات تــک ور در جلــو باشــد تــا بتــوان 
ــده اجــرا نمی گردیــد. عناصــر  ــود دســتورات فرمان اعمــال فرماندهــی نمــود. اگــر غیــر ایــن می ب
گروهک هــا در یگان هــا همــراه پرســنل نــادان، جــو متشــنج ایجــاد می نمودنــد. بنابرایــن حــدود 
ســاعت 1000 وقتــی وضــع را چنیــن دیــدم. دســتور دادم هرکــس هــر جــا هســت متوقف شــده 
و موضــع بگیــرد و خــود را حفــظ نمایــد. زیــرا فکــر کــردم هــر دســتور دیگــری چــه پیشــروی و یــا 
عقب نشــینی بــد هــم، بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه دشــمن بــرای خــود ایجــاد نمــوده بــود، لشــکر بــا 
تلفــات غیرقابــل تحملــی روبــرو خواهــد شــد. از آنجائیکــه ایــن دســتور بــرای حفــظ جــان پرســنل 

حائــز اهمیــت بــود، خیلــی خــوب هــم اجــرا شــد. 
       حــدود ســاعت 1100 لشــکر آخریــن وضعیــت را چنیــن گــزارش کــرد »تیــپ 1 در شــمال جــاده 
علی گــره زد در 3 کیلومتــری غــرب ســه راهی رادار متوقف شــده و تعــدادی پرســنل و وســایل خــود 
را ازدســت داده و در حــال محاصــره شــدن اســت. گــردان ســوار زرهــی در شــرق محــور پیشــروی 
گــروه رزمــی 291 اغلــب وســایل خــود را ازدســت داده اســت، تعــدادی خدمــه زخمــی و تعــدادی 

تانک هــای بی خدمــه رهاشــده و در منطقــه باقیمانــده اســت.
       فرمانــده لشــکر در مصاحبــه اخیــر خــود اظهــار داشــت: بعدازاینکــه دســتور زمین گیــر شــدن 
ــی  ــود و دیگرکس ــده ب ــه آرام ش ــًا منطق ــر تقریب ــا 3 بعدازظه ــاعت 2 ی ــدود س ــا را دادم، ح یگان ه
ســرخود را بلنــد نمی کــرد و همــه در شــیارها بودنــد و یــا اســتتار نمــوده بودنــد. در همیــن زمــان من 

خواســتم بــا نفربــر از محــل خــود یــک خیــز بــه عقــب بیایــم.
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       حــدود 3موشــک از اطــراف مــا رد شــد کــه الحمدللــه اصابــت نکــرد. بعــد از تاریکی شــب دســتور 
دادم یگان هــا بــه ترتیــب عقــب آمدنــد و در مواضــع قبلــی خــود در شــرق رودخانــه مســتقر شــدند. 

نفربــر پاســگاه فرماندهــی لشــکر آخریــن عنصــری بــود کــه به عقــب آمد.
        برابــر آمــار دریافــت شــده از لشــکر 102 شــهید و 161 مجــروح و 31 اســیر مفقوداالثــر جمعــًا 

294 نفــر تلفــات ایــن عملیــات بــود. 
       مجــددا مســئولیت دفــاع ســرپل بــه تیــپ2 لشــکر 92 و ســایر عناصــر همــراه ایــن تیــپ محــول 
شــد. و تعــدادی از تانک هــا کــه در منطقــه به جامانــده بودنــد و دشــمن نیــز جرئــت تخلیــه یــا انهدام 

آنهــا را پیــدا نکــرده بــود، شــب های بعــد بــه عقــب آورده شــدند.
       بــه گــردان 291 تانــک دســتور داده شــده بــود یــک گروهــان در ســرپل باقــی بگذارنــد امــا ایــن 

کار هــم انجــام نشــد و بعــد در روز 25 مهرمــاه انجــام شــد.
       تیــپ 3 لشــکر 21 نیــز کــه در شــمال غربــی منطقــه حملــه بایســتی وارد عمــل می شــد، 
همان طــور کــه قبــاًل یــادآوری شــد، بــه علــت کمبــود وســایل ترابــری و حرکــت پیــاده در 
منطقــه کوهســتانی نتوانســتند بــه تپه هــای بلتــا برســند و در قســمت شــرقی تپــه چشــمه 
ــه  ــد. ب ــرده بودن ــو ب ــد توجــه نمــود کــه وســایل ضدتانــک کــه جل وارد عمــل شــدند.  بای
ــی  ــت. ول ــرار نگرف ــت اینکــه عناصــر زرهــی عــراق وارد عمــل نشــدند، مورداســتفاده ق عل
دشــمن از کانــال هندلــی، دشــمن یگان هــای تیــپ 1 را زیــر آتــش مــا لیوتــکا بــا ســکوی 
ــا  ــود. ب ــپ 3 نب ــک تی ــالح های ضدتان ــرد س ــمن در ب ــی دش ــود. ول ــرار داده ب ــی ق زمین
متوقــف شــدن تیــپ 1 شــرایط اســتفاده از تیــپ بــه وجــود نیامــد. همچنیــن بایــد متذکــر 
شــد کــه در مــدت حــدود 24 ســاعت از ســاعت 0700 روز 23 تــا 0500 روز 24 هیچ گونــه  
غــذا و آب بــه پرســنل، نرســید چــون یــگان از روی ارتفاعــات عبــور کــرده بــود، تانکــر هــم 
ــا خــود حمــل نمایــد و همیــن موضــوع باعــث ضعــف جســمی بعضــی از  نتوانســته بــود ب

پرســنل نیــز شــده بــود. ایــن تیــپ هــم روز بعــد بــه شــرق رودخانــه منتقــل شــد.
       بعــد از چنــد روز، مســئولیت پدافنــدی ســرپل و شــرق رودخانــه کرخــه بــه لشــکر 21 

محــول شــد.
       یگان هــای تیــپ 2 و عناصــر همــراه آنهــا تعویــض شــدند و تــا روز نهــم آبــان گزارشــات 
ــک  ــه ی ــید ک ــه می رس ــر روی کرخ ــل ب ــمن و زدن پ ــی دش ــده ای از جابه جائ نگران کنن
ــم  ــه روز نه ــا اینک ــروز داده می شــد ت ــان هوانی ــن گزارشــات به وســیله خلبان قســمت از ای
آبــان دشــمن بــا یــک لشــکر مکانیــزه بــرای گرفتــن ســرپل و عقــب رانــدن نیروهــای شــرق 
رودخانــه حملــه کــرد ولــی بــا مقاومــت سرســختانه همیــن لشــکر در تمــام رده کــه خــود 
ــادی  ــا دادن تلفــات زی ــع شــد و ب ــک دشــمن دف ــز اســت، ت بیانگــر حماســه ای افتخارآمی
ــکر  ــه لش ــن برنام ــا ای ــدا ب ــت خ ــه خواس ــت و ب ــود برگش ــی خ ــع قبل ــه مواض ــاکام و ب ن
ــه سرمســت  ــر ک ــار دشــمن تجاوزگ ــن ب ــرای اولی ــی ب ــت و از طرف ــه خــود را بازیاف روحی
پیروزی هــای ظاهــری خــود شــده بــود مــزه تلــخ شکســت را چشــید و دیگــر بعــدازآن نیــز 
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نتوانســت درجایــی دیگــر تــک موفقیت آمیــزی داشــته باشــد و ایــن عملیــات پدافنــدی روز 
نهــم آبــان 1359 در کتابــی دیگــر بــه نــگارش آیــد.

 نتایج حاصله از عملیات لشکر در طول مدت ماموریت*1
     1- اشکاالت تا روز 1359/07/23

          الــف - در روز 59/07/23 یگان هــای پشــتیبانی خدمــات رزمــی وارد منطقــه نشــده 
ــد  ــات تولی ــاد مهم ــر آم ــوص ازنظ ــا به خص ــادی یگان ه ــتیبانی آم ــه پش ــد درنتیج بودن

اشــکال نمــود.
          ب - توپخانــه لشــکری هنــوز بــا توپ هــای موجــود در منطقــه هماهنگــی نکــرده بــود 
و دیــده بانــان موجــود، منطقــه را نمی شــناختند و آمــوزش کافــی نداشــتند. درنتیجــه توپخانــه 
نمی توانســت یگان هــای تــک ور را پشــتیبانی نمایــد و بــه ایــن ترتیــب، هیچ گونــه تلفاتــی بــه 

دشــمن وارد نشــد و دشــمن در نهایــت آزادی یگان هــای تــک ور را زیــر آتــش گرفــت.
          پ - هماهنگــی الزم جهــت اســتفاده مؤثــر بــا نیــروی هوائــی بــه عمــل نیامــده بــود، 
ــد پشــتیبانی  ــا عین خــوش و دوســلک نمی توان ــه ت ــود ک ــار داشــته ب ــی اظه ــروی هوای نی

نمایــد.
ــود،  ــده ب ــر تشکیل ش ــگان دیگ ــن ی ــام چندی ــه از ادغ ــکر ک ــای لش           ت - یگان ه
هنــوز انســجام کامــل نیافتــه بودنــد و حتــی فرماندهــان زیردســتان خــود را نمی شــناختند 
ــد و  ــوذ نماین ــود اعمال نف ــتان خ ــه زیردس ــتند ب ــان نتوانس ــه فرمانده ــس، درنتیج و بالعک
زیردســتان را وادار بــه پیشــروی نماینــد. زیردســتان نیــز بــه علــت عــدم شــناخت فرماندهان 

از دســتورات آنــان تبعیــت ننمودنــد.
ــراری سیســتم ارتبــاط فرماندهــی  ــرات لشــکر کــه مســئول برق           ث - گــردان مخاب
اســت، به طــور کامــل بــه منطقــه نیامــده بــود درنتیجــه ارتبــاط فرماندهــان تابعــه بــا لشــکر 
ــا اشــکال مواجــه نمــود. ارتبــاط  ــود و هدایــت عملیــات را ب ــرار نشــده ب ــر برق به طــور موث

ناقــص برقرارشــد و از طرفــی توســط پرســنل غیرمتخصــص برقرارشــده بــود.
          ج - اطالعــات موجــود بســیار ناچیــز، حتــی در حــد صفــر بود و تصمیم گیــری بر مبنای 
ایــن اطالعــات شــده بــود. درنتیجــه بــه نیــروی انبــوه متجــاوز تــک شــد. در مراحــل اولیــه به 
علــت اینکــه تــوان رزمــی یگان هــای تــک ور بــا مقایســه بــا نیــروی دشــمن در حــد بســیار 
پائیــن بــود، تــک از دورافتــاد و پیشــروی متوقــف شــد. در روزهــای بعــد، در اســرع وقــت ایــن 
مطالــب را بــا توجــه بــه ضعــف آمــوزش موجــود تــا حــد امــکان برطــرف نمودنــد. کمــا اینکــه 
در روز 59/8/9 هنگامــی کــه دشــمن بــا عبــور دادن لشــکر 1 از داخــل لشــکر 10 در چندیــن 
 رده پیــاده - پیــاده و تانــک - تانک،بــه ســرپل حملــه نمــود، بــا شکســت بزرگــی روبــرو شــد.

*1 این مدرک از پرونده بایگانی رکن سوم لشکر 21 حمزه استخراج و در پایان نامه دافوس گنجانده شد.
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    2 - اقدامات تا 59/8/9
          بــا توجــه بــه دروســی کــه از عملیــات 59/7/23 آموختــه شــد، یگان هــا شــروع بــه 

بازســازی خــود نمودنــد.
ــی کرخــه درنتیجــه آتش هــای  ــه ســواحل غرب ــه ب ــان توپخان ــده بان           نفــوذ دادن دی
توپخانــه به طــور موثــر هدایــت و حداکثــر تلفــات و ضایعــات را بــه دشــمن وارد می نمایــد.

ــا  ــنل یگان ه ــتفاده پرس ــا و اس ــه یگان ه ــی ماســک ها ب ــای جنگ ــذاری فیلتره           واگ
ــا در شــرایط ضــروری آســیب پذیری پرســنل  در ســاعات مختلــف روز و شــب از ماســک ت

کــم شــود. و ایــن دفــاع شــیمیائی در حــد مقدماتــی می باشــد.
     3 - درسی که از عملیات روز 59/8/9 آموخته شد.

ــل  ــرف مقاب ــروی ط ــع پیش ــم مان ــروی ک ــا نی ــب ب ــای مناس ــد در زمین ه ــف - پدافن        ال
ــا توجــه بــه وضعیــت زمیــن منطقــه یــگان  ــا نیــروی قابل مالحظــه می گــردد، زیــرا کــه ب ب

ــد، آســیب پذیرتر اســت. ــن همــوار و مســطح پیشــروی نمای ــه بایســتی در زمی ــک ور ک ت
       ب - همــکاری مؤثــر رســته های رزمــی و پشــتیبانی رزمــی و هماهنگــی نیروهــا، 

موفقیــت در عملیــات را تضمیــن می نمایــد.
       پ - وجــود ارتبــاط کامــل و مطمئــن، رده هــای فرماندهــی را در هدایــت عملیــات کمــک 

نمــوده و در موفقیــت یگان هــا مؤثــر می باشــد.
       ت - وجــود شــهامت و شــجاعت در پرســنل ســبب اضمحــالل طــرف مقابــل می شــود 

حتــی اگــر نیروهــای حملــه ور قــدرت رزمــی چندیــن برابــر را داشــته باشــد.
     4 - اقدامات از روز 59/8/9 تا امروز ] اردیبهشت 1362 [ :

          الــف - اعــزام عناصــر گشــتی بــه منطقــه دشــمن و وارد نمــودن ضربــت بــه دشــمن. 
ایــن عمــل باعــث ایجــاد وحشــت در دشــمن شــده اســت و بســیار آســیب پذیر می باشــد 

ضمــن اینکــه هویــت و مواضــع دشــمن شناســائی می گــردد.
          ب - اجــرای تمرکــز آتش هــای توپخانــه روی مواضــع دشــمن در ســاعات مختلــف 

روز و شــب بــه طــوری کــه آســایش و آرامــش را از دشــمن ســلب نمــوده اســت.
ــش  ــه از آت ــه طــوری ک ــا ب ــرات و خودروه ــرای نف           پ - ایجــاد مواضــع مناســب ب

ــود. ــتفاده می ش ــر اس ــا حداکث ــتقیم تانک ه مس
       ت - استفاده بیشتر و بهتر از آتش های خمپاره اندازهای یگان های در خط 

ــنل  ــوص پرس ــه خص ــا ب ــام رده ه ــی در تم ــوزش کاف ــدم آم ــی ع           چ - به طورکل
عمل کننــده محســوس بــود. و بــه میــزان کمتــری هنــوز هــم ادامــه دارد، بــه همیــن علــت 
پرســنل از وســایل و جنگ افزارهــای مربوطــه نتوانســتند اســتفاده مناســب نماینــد. درنتیجه 
ــد. ــمن وارد ش ــه دش ــات ب ــات و ضایع ــن تلف ــتر، کمتری ــارات بیش ــرش خس ــن پذی  ضم
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          ح - عــدم توجــه مســئوالن مملکتــی بــه نگهــداری رازهــای نظامــی و آگاه کــردن 
دشــمن از عملیاتــی کــه در پیــش اســت. به طورکلــی از هیچ گونــه پوشــش و فریــب بــرای 
ــر  ــا باخب ــای م ــک یگان ه ــات اســتفاده نشــد و  درنتیجــه دشــمن از ســاعت ت ــن عملی ای
ــا اجــرای یــک تــک ایذائــی، آرایــش آفنــدی  بــود. بــه همیــن علــت شــب قبــل از تــک ب
ــو جهــت پشــتیبانی یگان هــای  ــه جل ــه ب مــارا برهــم زد و تغییــر مــکان یگان هــای توپخان
خــودی از نزدیــک بــا اشــکال مواجــه شــد. همچنیــن آتــش ضــد تهیــه علیــه آتــش تهیــه 
مــا اجــرا نمــود و ضمنــاً آمادگــی کامــل بــرای مقابلــه بــا تــک مــارا پیش بینــی نمــوده بــود.

ــرده  ــن ک ــتفاده را از زمی ــن اس ــمن بهتری ــامانی ها. دش ــن نابه س ــل ای           خ - در مقاب
بــود و آمــوزش کافــی جنــگ در زمیــن همــوار را دارا بــود.

          د - بــا توجــه بــه نیــروی زیــاد، به جــای حملــه، دفــاع را بــرای از بیــن بــردن نیروهای 
خــودی ترجیــح داده . کمــا اینکــه در تمــام جبهه هــا ایــن عمــل را انجــام داده اســت، زیــرا 
کــه در زمین هــای همــوار منطقــه یــگان تــک ور بــه علــت حرکــت در زمین هــای صــاف و 

بــدون عارضــه آســیب پذیرتر اســت.
ــه وضعــی کــه پیــش آمــد، بهتریــن حملــه متقابــل را می توانســت  ــا توجــه ب           ذ- ب
انجــام دهــد، ولــی بــه عللــی کــه مــا آن را ناشــی از ضعــف فرماندهــی و نداشــتن روحیــه 

ــداد.  ــام ن ــم انج ــی می دانی تهاجم
ــه  ــی ک ــه حالت ــا ب ــداری یگان ه ــودی و نگه ــان خ ــردی فرمانده ــره: خونس           تبص
کمتریــن صدمــه را ببیننــد، آســیب پذیری را کــم نمــود و میــزان تلفــات و ضایعــات را بــه 
حداقــل رســانید و اگــر در عقــب کشــیدن یگان هــا بــه عقــب، تصمیــم غیرمنطقــی گرفتــه 

ــد. ــور می ش ــی غیرقابل تص ــات رزم ــد، تلف می ش

ه - اشکاالت در صورت مداومت عملیات
       الــف - بــه علــت در اختیــار نبــودن یــگان غیــر درگیر در لشــکر، تعویض یگان هــای درگیر 
 امکان پذیــر نبــوده و درنتیجــه ســبب پائیــن آمــدن کارایــی رزمــی یگان هــا خواهــد شــد.

ــرل  ــت و کنت ــص هدای ــه داران متخص ــران و درج ــن افس ــدم جایگزی ــت ع ــه عل        ب - ب
ــر افســر و 325  ــون 52 نف ــا اشــکال خواهــد نمــود. کمــا اینکــه تاکن ــا را مواجــه ب یگان ه
نفــر  درجــه دار تلفــات رزمــی داشــتیم کــه مطلقــاً جایگزیــن نشــده اند و بــا کثــرت زمــان 

کادر فرماندهــی در ارتــش از بیــن خواهــد رفــت.
       پ - بــا توجــه بــه اینکــه ایــن یــگان در شــروع عملیــات 60 درصــد وســایل خودروئــی 
ــون  ــیده اســت و چ ــد رس ــدود ســی درص ــه ح ــاه ب ــس از گذشــت 2 م ــک پ داشــت، این
جایگزیــن نمی شــود، در آینــده بســیار نزدیــک لشــکر قــادر بــه جابه جائــی حتــی 
یگان هــای کوچــک نخواهــد داشــت. مگــر اینکــه در ســطح کشــور فکــری بــه حــال تحــرک 

نیــروی زمینــی بشــود.
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- نتیجه گیری و چگونگی عملیات لشکر 21 پیاده حمزه در 59/7/23
       1- زمــان ایــن عملیــات بــرای لشــکر زود و باعجلــه اتخاذشــده بــود زیــرا هنــوز تعــدادی 
از یگان هــای لشــکر وارد منطقــه نشــده بودنــد. نظیــر قســمتی از گــردان مخابــرات، گــردان 
مهندســی و عناصــر عمــده پشــتیبانی لشــکر و گــردان 169 پیــاده و از طرفــی یگان هایــی 
هــم کــه واردشــده بودنــد، هنــوز بــه منطقــه عملیاتــی آشــنا نشــده بودنــد و بــه قــول عــوام 

هنــوز جــا نیفتــاده بودنــد.
ــق  ــا از طری ــود، ام ــخ نب ــن تاری ــات در ای ــق اجــرای عملی ــز مواف ــده لشــکر نی        2- فرمان

ــود. ــه انجــام عملیــات شــده ب ــده نیــرو اصــرار ب فرمان
ــی در  ــروی زمین ــات از دشــمن، نی ــزی عملی ــد جهــت طرح ری ــات مفی ــچ اطالع        3- هی
اختیــار لشــکر نگذاشــت و آن مقــداری هــم کــه توســط افســران تیــپ 2 زرهــی دزفــول و 
دیگــران داده شــد، بســیار ناقــص و حتــی غلــط بــود و به اشــتباه انداخــت. بــه طــوری کــه 

ــه هیــچ شــمرده می شــد. درنتیجــه دشــمن ب
ــا  ــار یگان ه ــدی در اختی ــات مفی ــت اطالع ــب نتوانس ــن ترتی ــه همی ــز ب ــکر نی        4- لش

ــذارد. بگ
       5- جنــگ کالســیک و منظــم در رده لشــکر بــرای اولیــن بــار بــود کــه در ارتــش تجربــه 
می شــد و از ابتــدای تشــکیل ارتــش چــه قبــل و چــه بعــد از انقــالب پرســنل و فرماندهــان 
ــرد و  ــدان نب ــه می ــه ای نداشــتند و صحن ــد و تجرب ــردی نشــده بودن ــن نب ــه چنی مواجــه ب
ــاًل تازگــی داشــت. ــا و موشــک ها کام ــا و انفجــارات و ترکش ه مشــاهده کشــته و زخمی ه

       6- خوش بــاوری و ساده اندیشــی دربــاره دشــمن بــه نحــوی کــه تصــور می شــد 
ــود. ــد نم ــرار خواه ــه ف ــورش اولی ــک ی ــا ی ــدارد و ب ــت ن ــاب مقاوم ــمن ت دش

       7- افشــای عملیــات بــه علــت عــدم رعایــت حفاظــت به خصــوص بــه وســیله عناصــر و 
مســئولین رده بــاال در گفتــار و پیام هــا و مکالمــات.

       8- عدم شناخت کافی از توان رزمی یگان های خودی در تمام ابعاد آن
ــر  ــر تدبی ــردن ه ــه کارب ــکان ب ــه ام ــان ک ــاعد آن زم ــکار نامس ــو و اف ــود ج        9- وج
ــه  ــور و چ ــی کش ــئولین سیاس ــن مس ــه در بی ــت. چ ــئولین می گرف ــته ای را از مس شایس

ــنل. ــن پرس ــه در بی ــی و چ ــکار عموم ــه در اف ــی و چ ــئولین نظام مس
       10-  مختــل شــدن ارتبــاط مابیــن تانک هــا و نیــز بعضــی از یگان هــا به وســیله دشــمن 

و اینکــه تنهــا چانــل ارتباطــی نیــز از طریــق بی ســیم هــای اف - ام بــود.
       11-  عدم پشتیبانی نزدیک هوائی و نیز نداشتن عکس هوائی.

ــا  ــان و ی ــده ب ــودن دی ــت نب ــه عل ــه به طــور نســبی ب ــش توپخان ــودن آت ــر نب        12-  مؤث
ــه منطقــه و نداشــتن آمــوزش کافــی ــان ب آشــنا نبــودن دیــده بان

ــا اینکــه در ترکیــب یگان هــا         13- طــرح تهیــه شــده مناســب یگان هــای پیــاده نبــود و ب
تانــک قــوی بــه کار رفتــه بــود امــا ایــن نمی توانســت موفقیت آمیــز باشــد زیــرا یگان هــای پیــاده 
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ــد و نمی توانســتند همــراه تانــک باشــند و در صــورت پیشــروی  همــراه تانــک مکانیــزه نبودن
ــه  ــات ب ــن عملی ــز در حی ــکال نی ــن اش ــدند و همی ــیب پذیر می ش ــاده آس ــدون پی ــا ب تانک ه

وجــود آمــد.
       14-  فرماندهی در یگان ها ضعیف بود.

ــه  ــوری 12 ب ــای مان ــت یگان ه ــمن جه ــودی و دش ــی خ ــوان رزم ــبه ت ــا محاس        15-  ب
ــزات و  ــا و تجهی ــتعداد یگان ه ــه اس ــود. درصورتی ک ــمن ب ــع دش ــه نف ــه ب ــی یک به س 36 یعن
آمــوزش و دیگــر عوامــل را نیــز موردتوجــه قــرار دهیــم ایــن نســبت نامتعادل تــر خواهــد شــد. 

در حالــی کــه جهــت انجــام تــک می بایســت عکــس ایــن نســبت وجــود داشــته باشــد.
ــت  ــا به عل ــکر، ام ــی لش ــود  آمادگ ــک باوج ــه اندیمش ــران ب ــکر از ته ــی لش        16-  جابه جائ

نداشــتن کشــش راه آهــن ســریع انجــام نشــد.
       17-  همــان وضعیتــی کــه در یگان هــای نظامــی بعــد از انقــالب بــه وجــود آمــده بــود، در 
ایــن لشــکر نیــز بــوده و ایــن لشــکر بــه علــت عــدم اجــرای آمــوزش بــه نحــو شایســته و عــدم 
تعمیــر و نگهــداری الزم و پاییــن آمــدن ســطح انضبــاط و ضعــف فرماندهــان و کســری پرســنل 

وظیفــه، بــه علــت تقلیــل خدمــت ســربازی بــه یــک ســال کارآئــی رزمــی الزم را نداشــت.
       18-  بــا توجــه بــه وضعیــت روز عملیــات، انتظــار تلفــات و ضایعــات بیشــتری می رفــت، 
امــا فرمانــده لشــکر وقــت از قــدرت فرماندهــی خوبــی، برعکــس دیگــران برخــوردار بــود. 
ــه عهــده  همیــن باعــث شــد کــه لشــکر بعــد از چنــد روز مســئولیت پدافنــد منطقــه را ب
ــود،  ــک لشــکر ب ــه بعــد از ت ــان دشــمن کــه دو هفت ــک روز نهــم آب ــل ت ــرد و در مقاب بگی
ــری از  ــث جلوگی ــد باع ــن پدافن ــته باشــد. همی ــزی داش ــت سرســختانه و افتخارآمی مقاوم
تصــرف جــاده اندیمشــک اهــواز به وســیله دشــمن و ســقوط خوزســتان گردیــد. و نیــز باعــث 
بــاال رفتــن روحیــه ازدســت رفته لشــکر گردیــد. بــرای اولیــن بــار نیــز مــزه تلــخ شکســت 

را، دشــمن چشــید.
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تک لشکر 21  پیاده حمزه در 23 مهر 59، به نقل از کتاب:  پیشتازان غرب 
کرخه، به قلم سرتیپ 2 ستاد علی محمدساالرکیا، انتشارات ایران سبز، سال 

1380 با پشتیبانی هیئت معارف جنگ »شهید سپهبد علی صیاد شیرازی«

مقّدمه ای بر تک روز 23 مهرماه سال 1359 لشکر 21 پیاده حمزه علیه عراق
       پیشــروی ســریع نیروهــای متجــاوز در ابتــدای جنــگ تحمیلــی بــه خــاک جمهــوری اســامی 
ایــران و عبــور نیروهــای دشــمن در نوزدهــم مهرمــاه ســال59 از کارون )در منطقــه ســلمانیه( و بــه 
محاصــره درآوردن جــاّده شــادگان و بــه اســارت گرفتــن افــراد محّلــی و غیرنظامــی و پیشــروی بــه 
ســمت آبــادان بــه منظــور محاصــره ایــن شــهر بنــدری و اشــغال بســتان در بیســت و یکــم مهرمــاه 
ــای  ــخ ه ــول در تاری ــرب دزف ــه غ ــادری در منطق ــرپل ن ــه س ــه منطق ــک ب ــرای ت ــال و اج ــان س هم
ــوب  ــری جن ــل در 30 کیلومت ــردن پ ــه ک ــور روان ــه منظ ــمن ب ــایی دش 16و19و59/7/22 و شناس
ــادری در  تاریــخ هــای 17 و18و19 مهرمــاه و  شــوش و اجــرای آتــش ســنگین در منطقــه     پــل ن
تظاهــر بــه عبــور از کرخــه، مؤّیــد آن اســت کــه ارتــش عــراق هیچــگاه تصــّرف شــهرهای دزفــول و 
شــوش و اندیمشــک را از نظــر دور نداشــته و مــی بایســتی بــرای دســتیابی به اهــداف از پیش تعیین 
شــده و جــدا کــردن اســتان خوزســتان، بــه گلــوگاه ایــن منطقــه در دوکوهــه و تنــگ فنــی دســت 
یابــد. کمــا اینکــه در شــروع تجــاوز پــس از 6 روز مقاومــت دلیرانــه یــگان هــای نظامــی مســتقر در 
ایــن منطقــه دشــمن زمیــن گیر، ولــی مجــّددًا روز نهــم آبان ســال 59 تک گســترده و ســنگینی را به 
منطقــه ســرپل بــه منظــور عبــور از کرخه بــه مرحلــه اجــرا درآورد و شــانس خــود را برای دســتیابی به 
شــهرهای فــوق بــه بوتــه آزمایــش گذاشــت و ایــن حملــه نیــز تأییــدی اســت بــر  طــرح هــای از پیش 

تعییــن شــده ارتــش عــراق.
       بــه منظــور روشــن شــدن عّلــت اجــرای عملیــات23 مهرمــاه ســال59 ایجــاب مــی نماید کــه پیام 
هــای واصلــه توســط یــگان هــا و قــرارگاه هدایــت کننــده عملیات و هــم چنین حــوادث تلــخ روزهای 
ُپــر التهــاب شــهرهای خرمشــهر و بســتان دزفــول را که در آرشــیو هیأت معــارف جنگ موجود اســت 

مــورد توّجــه قــرار داد تــا انگیــزه فرماندهــان برای اجــرای عملیــات23 مهرماه مشــّخص گردد. 
      )الف( پیام ها و حوادث خرمشهر

          1- برابــر اطــاع ســتاد ارونــد دشــمن در ســاعت1130 روز59/7/7 بــا 5 دســتگاه تانــک بــه 
ســمت پــل نــو حرکــت و بــه800 متــری خّیــن رســیده اســت و ســعی دارد پــل نــو را اشــغال نمایــد. 
در همیــن حــال لشــکر92 روز 59/7/9 بــه فرماندهــی تیــپ1 اعــام نمود دشــمن در پاســگاه های 



174  لشکر 21 در آفند و پدافند 1359

برزگــر و حاتمــی و پاســگاه کوشــک مســتقر شــده و نیروهــای مســتقر در جفیــر را نیــز تقویــت نموده 
و در کیلومتــر40 عــراق در حــال     پــل زدن بــر روی رودخانــه کارون اســت تــا پــس از عبــور از کارون 

جــاّده آبــادان و اهــواز را قطــع و آبــادان را تصــّرف نمایــد.    »مــدرک 208 ، 209«
          2- فرمانــدار آبــادان در روز 7/12  اعــام مــی نمایــد : وضــع آبادان و خرمشــهر بســیار خراب 
اســت. راه دارخوئیــن نزدیــک اســت بــه دســت متجــاوز بیفتد. کشــته و زخمی زیــاد و نیاز شــدید به 
 آمبــوالس اســت. روحّیــه مــردم قــوی اســت و نیــاز به پشــتیبانی شــدید و قوی آتــش توپخانــه داریم.
          3- دشــمن بــه منظــور تصــّرف آبــادان بــا تقویــت نیروهــای خــود در تاریــخ 7/19  از رودخانه 
کارون در روســتای ســلمانیه عبــور مــی نمایــد و جــاّده آبــادان را اشــغال و کلیــه وســایل نقلیــه روی 
جــاّده خرمشــهر را بــه گــروگان مــی گیــرد و خرمشــهر و آبــادان را شــدیدًا زیــر آتش انــواع گلولــه قرار 
مــی دهــد و پــس از اشــغال جــاّده آبــادان بــا 32 دســتگاه تانــک از ســلمانیه به طــرف آبــادان حرکت 

مــی کنــد.   »مــدرک 210 ، 211«
          4- روز59/7/20 عملیــات و اطاعــات تهــران اعــام مــی کنــد حــدود یــک گــردان 
تانــک و یــک گــردان پیــاده مکانیــزه در شــرق کارون گســترش یافتــه و دشــمن ضمــن در اختیــار 
داشــتن راه هــای ســلمانیه و مــارد نیروهــای خــود را در شــرق کارون تقویــت نمــوده و موجــودی آماد 
نیروهــای مســتقر در آبــادان و خرمشــهر حداکثــر 3 روز اســت. ضمنــًا در صورتــی کــه راه اهــواز بــه 
کنتــرل نیروهــای دشــمن درآیــد ، پشــتیبانی از نیروهــا غیــر عملــی خواهــد بــود ضمن اینکــه جاّده 
خرمشــهر از کیلومتــر 24 الــی 46 در اختیــار دشــمن قــرار گرفتــه و بــا خمپــاره انــداز مرتبــًا حوالــی 
پــل بهمــن شــیر را زیــر آتــش شــدید گرقتــه و مشــغول پیشــروی بــه ســوی بهمــن شــیر مــی باشــد. 
          5- دشــمن از ســلمانیه تعــدادی از اســرای مــرد را گرفتــه و زن هــا را آزاد کــرده و اقــدام بــه 
تقویــت نیروهــا در شــمال دارخوئیــن و ســلمانیه نمــوده و هواپیمــای فانتوم نیــروی هوایی ایــران که 
مــورد هــدف دشــمن قــرار گرفــت خلبــان آن پــس از بیــرون پریــدن توســط دشــمن دســتگیر و بــه 

عقــب جبهــه تخلیه گردیــد. »مــدرک212 الــی214«
          6- بــا توّجــه بــه پیــام هــای ناخوشــایند و وضــع بحرانــی دو شــهر بنــدری خرمشــهر و آبادان، 
ســتاد ارونــد بــه مرکــز فرماندهــی ارتــش و همچنیــن بــه دفتــر امــام و وکای خرمشــهر و آبــادان در 
مجلــس شــورای اســامی آقایــان )رشــیدیانـ  صفائــیـ  کیــاوش( اعــام می نماید.بــی تعــارف بایــد 
بگویــم شــهر و مــردم خرمشــهر و آبــادان و کلیــه نیروهــا در اثــر نرســیدن نیروهــای پشــتیبانی در 
حــال از هــم پاشــیدن اســت و مــردم عقیــده دارنــد امــروز و فــردا ایــن دو شــهر ســقوط خواهــد کرد و 

مســئولین مســتقیمًا بایــد جوابگو باشــند.   »مــدرک 215«



          7- بــا توّجــه بــه وضعّیــت بحرانــی منطقه تنها نیروی منســجم و قابل دســترس دانشــجویان 
دانشــگاه افســری بودنــد کــه بــه منطقــه جنــوب اعــزام شــده بودنــد و فرمانده لشــکر92 )ســرهنگ 
قاســمی( بــه فرمانــده دانشــکده افســری )شــهید ســرهنگ نامجــو( مأموریــت مــی دهــد بــا80 نفــر 
افســر و دانشــجو و320 نفــر ســرباز پــس از تجهیــز نمــودن روز 59/7/21 از طریــق بنــدر ماهشــهر 
زیــر امــر ســتاد عملیــات جنــوب در آبــادان و خرمشــهر قــرار گرفتــه و برابــر دســتور ایــن ســتاد بــه 

عملیــات بپردازنــد.  »مــدرک 216«
          8- در تاریــخ 59/7/24 ســماجا اعــام نمــود :نیروهــای عراقــی در محــور گمــرک خرمشــهر 
بــا بلــدوزر مشــغول تهیــه پناهــگاه و ســنگر هســتند و یــک ناوچــه عراقــی در اســکله پهلــو گرفتــه و 
تعــدادی از مــردم را اســیر نمــوده و صــدای شــیون و فریــاد مــردم بــه گــوش مــی رســد و اســرا را بــه 
طــرف عــراق حرکــت داده ضمنــًا نیروهــای عراقــی در قســمت شــمال آبــادان در دو راهــی       بهمــن 

شــیر مســتقر بــوده و شــهر را بمبــاران مــی نماینــد.  »مــدرک 217«
     )ب(  حوادث و پیام های بستان

ــده  ــه عه ــتان را ب ــئولیت بس ــًا مس ــگ عم ــروع جن ــل از ش ــه قب ــکر92 ک ــپ3 لش           1- تی
داشــت در روز 59/7/7 اعــام مــی کنــد دشــمن در ســاعت 1630 روز جاری وارد سوســنگرد شــده 
و افــراد ســپاه پاســداران بــا آنهــا رو بــه رو هســتند و واحدهــای زرهــی دشــمن از پــل سوســنگرد عبور 

نمودنــد.   »مــدرک 218«
          2- بــا توّجــه بــه ورود دشــمن بــه سوســنگرد و ادامــه پیشــروی بــه طــرف اللــه اکبــر و احتمال 
ورود دشــمن بــه شــهر اهــواز فرمانــده لشــکر92 بــه فرمانــده دانشــکده افســری مأموریت مــی دهد 
بــا نیــروی بــه اســتعداد 40 نفــر افســر و دانشــجو با نیــروی مردمــی و یگان هــای نامنظم بــرای ایجاد 
مواضــع در جــاّده اهــواز ـ دزفــول عملیــات تأخیــری انجــام و از ورود دشــمن بــه شــهر جلوگیــری 
ــا دســتور ثانــوی ایــن مأموریــت را انجــام دهــد.         »مــدرک 219«  نماینــد و از تاریــخ 59/7/4 ت
          3- ســاعت 0200 روز 7/8 فرمانــده تیــپ اعــام مــی نمایــد دشــمن سوســنگرد را تصــرف 
ــه اکبــر در حــال پیشــروی اســت در نتیجــه تیــپ دشــت آزادگان )تیــپ3(  ــه طــرف الل نمــوده و ب
در محاصــره خواهــد افتــاد و میلیاردهــا تومــان وســایل و مهّمــات بــه دســت دشــمن خواهــد افتــاد. 
ضمــن اینکــه در وضعّیــت فعلــی نیرویــی معــادل یــک دســته تانــک و یــک گروهــان موجــود اســت 
و تاکنــون موّفــق نشــده ام آنهــا را در خــط پدافنــدی بــه کار بگیــرم تیــپ کامــًا متاشــی شــده الزم 
بــه ذکــر اســت قبــل از شــروع عملیــات اســتعداد تیــپ30% بــوده و اســتعداد  دشــمن 3 یــا 4 برابــر 
نیروهــای خــودی اســت اکنــون بــه عّلــت فــرار تعــدادی از ســربازان و تــرک منطقــه توســط درجــه 
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داران بــرای بــردن خانــواده هایشــان بــه شهرســتان و اعــزام تعــدادی از افســران بــه بهــداری وضــع 
بســیار حّســاس اســت مــا را تقویــت کنیــد یــا بــا هواپیمــا و هلــی کوپتــر پشــتیبانی کنیــد تــا فشــار 

دشــمن کــم شــود.  »مــدرک 220«
          4- در تاریــخ 7/18 گــروه ضربــت تیــپ3 اعــام نمــود دشــمن در محــور بســتان سوســنگرد 
و بســتان اللــه اکبــر در حــال پیشــروی اســت و لشــکر کــه بــا گروهــان بســتان در ارتبــاط بــود بــه 
ــا یــگان  تیــپ اطــاع مــی دهــد بــه عّلــت درگیــری گروهــان مســتقر در بســتان و قطــع ارتبــاط ب
فــوق احتمــااًل دشــمن از بســتان بــه طــرف سوســنگرد پیشــروی خواهــد داشــت تیــپ از لشــکر 
درخواســت مــی نمایــد بــا اجــرای آتش توپخانــه بــا تــوپ هــای 155 و 175 م م دور و نزدیــک آرامش 

دشــمن را بــه هــم بزنیــد.      »مــدرک 221 ، 222«
          5- در تاریــخ 7/20 دشــمن در در دهانــه بســتان بــه طــرف اللــه اکبــر در حــال پیشــروی 
اســت و همچنیــن از طریــق پاســگاه چّزابــه بــه بســتان نفــوذ کــرده و یــک ســتون زرهــی از دشــمن 

بــه ســمت اللــه اکبــر در حرکــت اســت.
          6- در تاریخ 59/7/22 عناصر اطاعاتی لشــکر به تیپ3 اطاع می دهند منطقه بســتان 
در اختیــار دشــمن اســت و جــاّده بیــن بســتان و ســوبله فاقــد امنّیــت اســت و دشــمن دو آتشــبار در 
دو محــل مســتقر نمــوده : یکــی از آتشــبارها در نخلســتان ســید آکلــو و آتشــبار دیگــر در ســه راهــی 
آن طــرف رودخانــه مقابــل قریــه فنیخــی دشــمن در ایــن محــل ســه پــل احــداث کــرده کــه یکــی 
از پــل هــا بــه وســیله نیــروی هوایــی منهــدم شــده و نیروهــای متجــاوز کــه در قریــه فنیخــی موضــع 
گرفتــه بودنــد تغییــر مســیر داده و بــه ســمت اللــه اکبــر در حرکــت هســتند و در حــال حاضــر محــل 
اســتقرار دشــمن در 200 متــری مکینــه ســّید جاســم و حــدود 50 دســتگاه خــودرو و 2 عــّراده توپ 
 و تانــک هــا بــه صــورت دایــره ای موضــع گرفتــه و مســتقر مــی باشــند.   »مــدرک 223 الــی 225«
          7- خلبان هوانیروز در ســاعت 900 روز 21 گزارش داد شــهر بســتان در محاصره نیروهای 
دشــمن اســت و حــدود 20 دســتگاه تانــک در ایــن محــل شــرکت دارنــد ضمنــًا یــک ســتون زرهــی 
دشــمن در ســمت تّپــه هــای شــنی شــمال ارتفاعــات الله اکبر به ســمت شــرق در حال حرکــت بوده 
 کــه احتمــااًل مــی خواهنــد یــا الله اکبــر را دور بزننــد یا به محــور اهوازـ  دزفول دسترســی پیــدا کنند. 
          8- باالخــره دشــمن موّفــق مــی شــود روز 59/7/21 بســتان را بــه محاصــره کامــل درآورد 
و از ســاعت 0700 روز 7/21 نیروهــای ژاندارمــری و ســپاه پاســداران مســتقر در منطقــه بــا ســاح 
ســبک بــا دشــمن درگیــر شــدند ضمنــًا دشــمن بــه سوســنگرد نیــز حملــه نمــوده و تنهــا راه نجــات 

بســتان پشــتیبانی هوایــی اســت.   »مــدرک 226 الــی 228«



     )پ( حوادث و پیام های منطقه دزفول

          1- برابــر امریــه نزاجــا مســتند بــه گــزارش هنــگ ژاندارمــری ایــام قســمتی از تیــپ84 
ــوری  ــوده و از راه مورم ــه نم ــیان را تخلی ــخ 59/7/15 موس ــران در تاری ــیان و دهل ــتقر در موس مس
مشــغول عقــب نشــینی هســتند. ایــن تیــپ دّومیــن بــاری اســت کــه از موســیان مبــادرت بــه عقــب 
نشــینی نمــوده اســت و باعــث پاییــن آوردن روحّیــه افــراد ژاندارمــری شــده اســت عّلــت را بررســی و 

نتیجــه را بــه نزاجــا گــزارش نماییــد.   »مــدرک 229«
          2- روز 59/7/16 ســتاد عملیــات دزفــول بــه لشــکر92 اعــام مــی نمایــد یــگان مســتقر در 
چیــات و بیــات تقریبــًا در محاصــره دشــمن اســت و هنــوز بــه مأموریــت خــود ادامــه     مــی دهــد 
از لشــکر خواســته مــی شــود تــا فرصــت باقــی اســت و نیروهــا بــه وســیله عناصــر دشــمن محاصــره 

نشــده انــد هــر چــه زودتــر نســبت بــه مراجعــت آنــان اقــدام الزم معمــول دارد.  »مــدرک230«
ــاهدان  ــتناد ش ــه اس ــوش ب ــتقر در ش ــگان مس ــزارش ی ــر گ ــخ 59/7/17 براب           3- در تاری
عینــی ژاندارمــری شــوش یــک یــگان در 30 کیلومتــری جنــوب شــوش مســتقر و در حــال  پــل زدن 
ــگان هــای خــودی را دارد.    ــه و دور زدن ی ــور از رودخان ــوده و احتمــااًل قصــد عب ــه ب ــی دوب در حوال

ــدرک 231« »م
          4- عملیــات و اطاعــات نیــروی زمینــی بــر مبنــای اطاعــات ســماجا وضــع پــادگان دزفول 
را در تاریــخ 7/19 بــه ایــن شــرح اعــام مــی دارد. وضــع منطقــه فــوق العــاده نابســامان اســت و 

مدیریــت در ســطح شــهرهای دزفــول و اندیمشــک و پــادگان وجــود نــدارد.
          5- حفاظت پادگان به صفر رسیده است و پرسنل محدود و موجود در منطقه جلو آفتاب در 
 پــادگان باقــی مانــده و باتکلیف هســتند و به همین دلیل خطر فرار ســربازان و پرســنل وجــود دارد. 
          6- مــردم شــهر دزفــول دســته دســته و بــا جمعیــت انبــوه در اطــراف پــادگان اجتمــاع نموده 
و فریــاد مــی کشــند و شــعار مــی دهنــد ارتــش چــرا تصمیــم نمــی گیــرد و بعثــی هــای مــزدور را هــر 

چــه زودتــر از منطقــه خارج نمــی نمایــد.   »مــدرک 232«
          7- روحّیــه مــردم دزفــول در اثــر آتــش مــداوم دشــمن پاییــن آمــده و رادیــو عــراق بــه مــردم 

دزفــول اعــام مــی کنــد شــهر را تخلیــه کنیــد تــا مــا بــه حســاب پاســداران و ارتشــیان برســیم.       
          8- بــا توّجــه بــه فعالیــت هــای دشــمن در منطقــه دزفــول و احتمــال حملــه دشــمن بــه  پــل 
کرخــه نزاجــا بــه لشــکر21 پیــاده مأموریــت مــی دهــد طــرح پاتــک بــه منطقــه ســرپل را تهیــه در 
صــورت تــک دشــمن بــدون فــوت وقــت اجــرا نماینــد و یــگان هــای مســتقر در منطقــه شــوش نیــز 

آمادگــی مقابلــه بــا هــر نــوع حرکــت دشــمن را داشــته باشــند.
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          9- قــرارگاه تاکتیکــی نزاجــا وقایــع بیــن روزهــای 7/16 الــی7/22 را بــه ســماجا چنیــن 
اعــام نمــود دو فرونــد میــگ23 عــراق مــورد هــدف جنــگ افزارهــای ضــد هوایــی قــرار گرفــت و 
ســرنگون گردیــد کــه یــک جعبــه مخصــوص مخابــرات و یــک مسلســل بــا فشــنگ مربوطــه از الشــه 
هواپیمــا جمــع آوری گردیــد. ضمنــًا بــا نفــوذ تیــم عملیاتــی نیــروی مخصــوص بــه منطقــه شــوش 
کــه بــا همــکاری ســپاه پاســداران شــوش و چنــد تــن از اهالــی بومــی منطقــه بــه مــورد اجــرا درآمــد 
تعــدادی از ســربازان عراقــی را کــه در رودخانــه کرخــه مشــغول آب تنــی بــوده انــد بــا تبر بــه هاکت 
رســانیده و همچنیــن روز7/20  تیــم عملیاتــی نیــروی مخصــوص بــا اســتفاده از طنــاب از رودخانــه 
ــه  ــدم و ب ــمن را منه ــر دش ــتگاه نفرب ــک و دو دس ــن دو تان ــادی زع ــه در آب ــرب منطق ــور و در غ عب

ســامت بــه قــرارگاه خــود برگشــتند.»مدرک 233 ، 234«
ــه  ــوش ب ــه ش ــه در منطق ــرب رودخان ــمن در غ ــترش دش ــی از گس ــور آگاه ــه منظ           10- ب
گــروه رزمــی138و141 لشــکر21 دســتور داده شــد بــا وســایل موجــود غــرب رودخانه را شناســایی 
نماینــد. گشــتی اعزامــی یــگان هــای فــوق در غــرب کرخــه بــا دشــمن درگیــر شــدند و تقاضــای 2 
فرونــد هلــی کوپتــر کبــرا نمودنــد و اعــام داشــتند در صورتــی کــه در ایــن مــورد اقدامــی بــه عمــل 
نیایــد همــه کشــته خواهنــد شــد و فرمانــده عملیــات منطقــه جنــوب بــه گــردان هــای فــوق اعــام 
نمــود چنانچــه هلــی کوپتــر بــه موقــع نرســید بــا اســتفاده از تاریکی شــب نســبت بــه نجات پرســنل 
بــا تدبیــر فرمانــده و روشــی کــه عبــور کــرده انــد اقــدام و بــه یــگان خــود برگردنــد.   »مــدرک 235«

       11- ســرانجام بــرای مشــّخص شــدن وضعّیــت دشــمن برای اجــرای عملیات 23 مهــر روز 7/21 
گــردان هــای مســتقر در شــوش )138و141( دو دســته گشــتی زوجــی بــه غــرب کرخــه اعــزام و در 
منطقــه زعــن )غــرب شــوش( بــا دشــمن درگیــر و با اجــرای آتــش 5 الــی 6 دســتگاه خودرو دشــمن 

را منهــدم و دشــمن را وادار بــه عقب نشــینی نمودند.»مــدرک 236«
 پیام های قبل از حمله 23 مهرماه

       1- قــرارگاه مقــّدم نزاجــا بــه لشــکر21 حمــزه ابــاغ مــی نمایــد یــگان اعزامــی بــه پای پــل کرخه 
بایــد بــه نحــوی مســتقر شــود کــه کرانــه غربــی رودخانــه را کامــًا پوشــش نمــوده و بــه نحــوی در 
طرفیــن جــاّده اصلــی اســتقرار یابــد تــا هــم از پــل هــای موجــود حفاظــت نمایــد و هــم از عبــور 
 احتمالــی خودروهــای شــناور دشــمن از رودخانــه کرخــه جلوگیــری به عمــل آورد.     »مــدرک 237«
       2- بــا توّجــه بــه تهدیــد دشــمن در منطقــه ســرپل لشــکر ضمــن ابــاغ مأموریت تــک روز 23 مهر 
در منطقــه ســرپل و صــدور دســتورات تکمیلــی بــه کلیــه یــگان هــا اعــام     مــی نمایــد آمادگــی بــه 
کار رفتــن آنــی در منطقــه ســرپل را داشــته باشــند و تیــپ3 عناصــر تــک ور خــود را روز 7/22  بــرای 



کمــک بــه تیــپ2 دزفــول از رودخانــه عبــور دهــد و      تیــپ هــای1و3 هــر کــدام دو گروهــان بــرای 
حملــه متقابــل در منطقــه ســرپل آمــاده نماینــد. »مــدرک 238  ، 239«

       3- لشــکر21 در تاریــخ7/22 بــه یــگان هــای تــک ور اعــام مــی نمایــد عملیــات عبــور را برابــر 
برنامــه اباغــی بــه یــگان هــا بــه مــورد اجــرا گذارنــد و بــه گــردان138 مســتقر در شــوش ابــاغ مــی 

نماینــد بــا وســیله موجــود و در دســترس از کرخــه عبــور نمایــد.         »مــدرک240 الــی 243«
       روز 23 مهرمــاه یــگان هــای تــک ور بــا کمــی تأخیــر از ســرپل گذشــتند و گــروه رزمــی37 شــیراز 
ــه گــزارش نمــود وضــع نیروهــای عبــور کننــده از خــط رضایــت بخــش  مســتقر در غــرب رودخان
نیســت و همچنیــن توپخانــه کمــک مســتقیم گــروه رزمــی37 در کمــک مســتقیم گــروه رزمی291 

تانــک لشــکر مشــهد قــرار گرفتــه.   »مــدرک 244 ، 245«
دالیل اجرای تک 23 مهرماه

       1- ســلب ابتــکار عمــل از فرمانــده ســپاه3 و فرماندهــان لشــکرهای یــک مکانیــزه و 10زرهــی 
ارتــش عــراق از ادامــه تــک در حّســاس تریــن جبهــه نبــرد.

       2- جلوگیــری از ســقوط شــهر دزفــول ، اندیمشــک و شــوش و نهایتــًا جلوگیــری از پیشــروی 
ارتــش عــراق و بســتن گلــوگاه خوزســتان در منطقــه دو کوهــه و تجزیــه خوزســتان.

       3- منحــرف کــردن توّجــه مســئولین ارتــش عــراق حداقــل منحــرف کــردن فرمانــده ســپاه3 
دشــمن از ســایر جبهــه هــای خوزســتان.

       4- اغتنــام فرصــت بــرای بــه دســت آوردن یــک زمــان کافــی بــرای تمرکــز نیروهــای ارتــش ایــران 
کــه بــه منطقــه فراخوانــده شــده بودند.

       5- تجدیــد ســازمان بــرای یــگان هایــی کــه از ابتــدای جنــگ بــا درگیــری و مقاومــت دلیرانــه 
توانســتند بــه مــّدت 6 روز نیروهــای عــراق را تــا رســیدن بــه غــرب کرخــه درگیــر و مانــع از پیشــروی 

ســریع آنهــا شــوند.
       6- تثبیــت ارتــش عــراق و ســازماندهی مناســب بــرای پدافنــد در مقابــل پیشــروی دشــمن تــا 

آمــاده شــدن بــرای بیــرون رانــدن متجــاوز.
       7- ایجــاد روحّیــه و انگیــزه در پرســنل یــگان هــای درگیــر ارتــش بــرای ادامــه مقاومــت تــا ایجــاد 

آمادگــی بــرای یــک حملــه سراســری.
اباغ مأموریت به فرمانده لشکر21 حمزه

ــی از  ــی تکمیل ــات دریافت ــری و اطاع ــای درگی ــدای روزه ــود در ابت ــدارک موج ــناد و م        از اس
ــه عنــوان شــد کــه  فرمانــده لشــکر21 حمــزه )ســرهنگ ســتاد زیــن العابدیــن ورشوســاز( اینگون

بخــش دوم: نقــل از کتــاب پیشــتازان غــرب کرخــه  179
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فرمانــده لشــکر21 حمــزه در تاریــخ 11 مهــر ســال 59 از تهــران به منطقــه عملیاتــی وارد و به تدریج 
یــگان هــای لشــکر مســتقر در تهــران از تاریــخ 59/7/7 بــا قطــار عــازم منطقــه جنوب شــدند )گروه 
رزمــی138 در تاریــخ 59/6/23 و گــروه رزمــی141 در تاریــخ59/6/31 قبــل از حملــه سراســری( 
وارد منطقــه شــده بودنــد. روز 13 مهرمــاه قــرارگاه مقــّدم نزاجــا در پــادگان دزفــول در ســتاد تیــپ2 
شــکل گرفــت و در 15 مهرمــاه در کارخانــه الســتیک ســازی در پــادگان دزفــول شــروع بــه کار نمود. 
افســران ایــن قــرارگاه کــه بــه صــورت غیرســازمانی و بــه صــورت مأمــور انجــام وظیفــه مــی کردنــد 
قــرارگاه را بــه مــرور تشــکیل دادنــد و بــا توّجــه بــه گذشــت 5 روز از زمــان تشــکیل قــرارگاه مقــّدم در 
هنــگام طرحریــزی عملیــات 23 مهــر افســران ایــن قــرارگاه نیــز در جریــان کامــل وضعّیــت نبودند.
       روز 17 مهرمــاه فرمانــده لشــکر21حمزه بــه قــرارگاه مقــّدم احضــار و مأموریت حملــه21 مهرماه 

ســرپل بــه وســیله فرمانــده نیــروی زمینــی )ســرتیپ ظهیر نــژاد( بــه فرمانده لشــکر ابــاغ گردید.
       فرمانــده لشــکر بــا بیــان مشــکات یــگان هــا خواســتار اجــرای عملیــات بــه جــای 21مهرمــاه به 
23 مهرمــاه شــد و بــا تأییــد ایــن نارســایی هــا توســط افســران قــرارگاه مقــّدم و بــا توّجــه به مســایلی 
کــه در خرمشــهر و بســتان بــه وقــوع پیوســت و عــدم آمادگــی لشــکر حداکثــر بــا 48 ســاعت تأخیــر 

ــت گردید. موافق
       ابــاغ اجــرای عملیــات در زمانــی صــورت گرفــت کــه افســران ســتاد لشــکر در 17و18 مهرمــاه 
وارد منطقــه شــده و هنــوز بــرای قــرارگاه لشــکر محــل ثابتــی جهــت اســتقرار      پیــش بینــی نشــده 
ــّدم  ــرارگاه مق ــران ق ــی افس ــد و حّت ــه نبودن ــه توجی ــه منطق ــواًل ب ــکر اص ــتاد لش ــران س ــود و افس ب
نزاجــا نیــز بــه صــورت یــک ســتاد هدایــت کننــده کامــًا منســجم نشــده بودنــد. لــذا بــا توّجــه بــه 
اخبــار ناخوشــایند و پیــام هــای واصلــه یــگان هــای درگیــر در منطقــه خوزســتان نیــروی زمینــی را 
ــه اجــرا بگــذارد و  ــه مرحل ــده ای را ب ــا حداقــل نیروهــای موجــود عمــل بازدارن ــا ب ــر آن داشــت ت ب
عّلــت انتخــاب لشــکر21 حمــزه در دســترس بــودن یــگان هــای بیشــتر این لشــکر نســبت به ســایر 

نیروهایــی بــود کــه بــه منطقــه فراخوانــده شــده بودنــد.
مأموریت واگذاری به لشکر 21 حمزه

در مأموریــت واگــذاری بــه لشــکر قیــد گردیــد کــه از خــط ســرپل تیــپ2 لشــکر92 زرهــی در غــرب 
ــه هــای علــی گــره زد و ابوصلیبــی خــات را تصــرف و  ــه کرخــه  عبــور از خــط نمــوده و تّپ رودخان
چنانچــه مقاومــت دشــمن تــا وصــول بــه هــدف هــای مرحلــه یکــم چنــدان مهــم و شــدید نباشــد 
تــک را بــه ســمت عیــن خــوش و دوســلک ادامــه داده و معابــر عیــن خــوش و دوســلک را تصــّرف و 
تأمیــن نمایــد و بــه لشــکر16 زرهــی مأموریــت داده شــده بــود بــا عناصــر موجــود کــه به منطقــه وارد 



شــده انــد لشــکر21 را دنبــال نمایــد و یــک گــروه رزمــی بــرای اشــغال مواضــع پدافنــدی در شــرق 
رودخانــه بــه پــای پــل اعــزام دارد.

تشریح عملیات آفندی لشکر21 روز 23 مهرماه 59

       لشــکر پــس از دریافــت مأموریــت از روز20 مهرمــاه شــروع بــه شناســایی منطقــه عملیــات کــرد. 
شناســایی از منطقــه بــه عّلــت محدودیــت زمانــی فقــط تــا رده فرماندهان تیــپ و بعضــی از فرمانده 
گــردان هــای عمــل کننــده از ارتفاعــات شــمالی منطقــه و خیلــی مختصــر بــه وســیله دیــده بانــی 
و دوربیــن بــا راهنمایــی بعضــی از پرســنل تیــپ2 دزفــول کــه بــه منطقــه آشــنایی داشــتند انجــام 
و تنهــا عامــل اطاعاتــی ، پرســنلی از ایــن تیــپ بودنــد کــه آنهــا هــم اطــاع چندانــی از وضعّیــت 
دشــمن نداشــتند ، در تاریــخ 20 مهرمــاه بــرای کســب خبر بیشــتر از وضعّیت دشــمن برابر دســتور 
قــرارگاه مقــّدم از گــردان هــای141 و138 کــه در منطقــه شــوش مســتقر بودنــد گشــتی شناســایی 
ــادی توانســتند از  ــا مشــکات زی ــا دشــمن درگیــر و ب ــه غــرب کرخــه اعــزام و گشــتی اعزامــی ب ب

درگیــری خــارج و بــه عقــب برگردنــد.
       روز 20 مهرمــاه قــرارگاه مقــّدم اّولیــن دســتور را بــه صورت جزء به جزء با شــماره یک اعام وصول 
17 صــادر نمــود. )پیوســت 1 دســتور جــزء بــه جــزء شــماره 1 قــرارگاه مقــّدم نزاجــا در جنــوب(  رـ خـ 
       لشــکر نیــز بــر مبنــای دســتور قــرارگاه مقــّدم اّولیــن دســتور عملیاتــی خــود را در ســاعت800 
روز 21 مهرمــاه ســال59 بــا شــماره یــک اعــام وصــول )دزـ  51( صــادر و بــه یــگان هــا ابــاغ نمــود. 

)پیوســت 2 دســتور عملیاتــی شــماره یــک لشــکر21 حمــزه(
       دشــمن بــه منظــور برهــم زدن طــرح حملــه نیروهــای خــودی در بعــد از ظهــر روز 22 مهرمــاه 
بــه ســرپل حملــه کــرد و بــا اجــرای پشــتیبانی آتــش یــگان هــای خــودی متوّقــف گردیــد و بــا توّجــه 
بــه نگرانــی موجــود قــرارگاه مقــّدم بــه لشــکر21 دســتور داد یــک گــردان پیــاده جهــت جلوگیــری 
از ســقوط ســرپل و نفــوذ دشــمن بــه منطقــه ســرپل اعــزام دارنــد و فرمانــده تیــپ2 دزفــول مســتقر 
در خــط ســرپل نــادری در ســاعت2200 همــان شــب اعــام نمــود دشــمن بــه مواضــع قبلــی خــود 
عقــب نشــینی نمــود و بــا ایــن حــال تصمیــم گرفتــه شــد کــه تــک لشــکر برابــر زمــان بنــدی در روز 

23 مهــر انجــام شــود.
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اجرای مراحل عملیات
     )الف( مرحلة یکم عملیات

          اّولیــن مرحلــة عملیــات ، عبــور از رودخانــه کرخــه بــود کــه مــی بایســتی ، کلیــة خودروهــای 
چــرخ دار و شــنی دار و تانــک از دو پــل موجــود خــود را بــه غــرب کرخــه رســانیده و آمــاده اجــرای 
مأموریــت باشــند و بــرای عبــور تانــک هــای ســازمانی و زیــر امــر لشــکر ، جمعــًا 8 ســاعت زمــان 
در نظــر گرفتــه شــده بــود و تیــپ3 پیــاده نیــز ، مــی بایســتی حداقــل یــک روز قبــل از حملــه در 
منطقــه تجّمعــی در غــرب رودخانــه کرخــه ، کــه در تّپــه هــای شــمالی تّپــه شــاوریه انتخــاب شــده 
بــود مســتقر گــردد و قــرار شــد کــه ســاح هــای ضــد تانــک را در مواضــع مناســبی مســتقر نمایــد تا 
بتوانــد جــاّده دهلــران را بــا تیــر مســتقیم پوشــش داده و زیر آتش مســتقیم بگیــرد و تیپ3 پیــاده در 
21 مهرمــاه ، تغییــر مــکان را شــروع و بــا توّجــه بــه اینکــه دشــمن بــه دلیــل عــدم توّجه مســئولین به 
حفاظــت گفتــار و هــم چنیــن وجــود عناصــر بــی وطــن کــه در آن چهــره کریــه بســیاری از گروهــک 
هــای محــارب و ســتون پنجــم و اشــخاص نابــاب در همــه جــای جبهــه هــا و شــهرها و روســتاها بــه 
خصــوص آنهایــی کــه در مناطــق عملیاتــی نفــوذ کــرده بودنــد و همچنیــن فعالیت مخــّرب گروهک 
هــای سیاســی وابســته بــه خصــوص کســانی کــه بــا حاکمــان بغــداد در نابــودی ایــران پیمان بســته 
بودنــد  دقیقــًا از زمــان حملــه لشــکر اطــاع کافــی داشــتند. قبــل از اجــرای تــک بــه منظــور مختل 
کــردن ســازمان رزمــی ، دشــمن ســاح هــای ضــد تانــک خــود را در مــکان مناســبی مســتقر نمــود 
و دو گــردان تانــک لشــکر کــه بیشــتر ، شــبیه راه پیمایــی تاکتیکــی ، از ســرپل گذشــتند، پــس از 
دقایقــی آمــاج موشــک هــای مالیوتــکا و ســاح هــای ضــد تانــک دشــمن ، قــرار گرفتنــد و تیــپ3 
نیــز کــه در قســمت شــمال تّپــه هــای شــاوریه مســتقر شــده بودنــد و می بایســتی ســاح هــای ضــد 
تانــک آنــان ، تانــک هــای دشــمن را هــدف مــی گرفــت کــه آن هــم بــه طــور مناســب مســتقر نشــده 

بودنــد و نتوانســتند بــه نحــو مطلــوب اجــرای مأموریــت نماینــد.

     )ب( مرحلة دّوم عملیات
          شــامل عبــور یــگان هــا از خــط تیــپ2 دزفــول و گــروه رزمــی37 بــود  بــا توّجــه بــه اینکــه 
جمــع اســتعداد رزمــی عناصــر مســتقر در ســرپل ، از 2 گــردان تجــاوز نمــی کــرد. در منطقة ســرپل 
تراکمــی بــه وجــود نیامــد و بخــش عمــده منطقه خالــی بــود و مانعی بــرای حرکت عناصر لشــکر21 
پیــاده وجــود نداشــت و فرماندهــان قبــًا نیــز بــا تیــپ2 دزفــول مســتقر در خــط ، هماهنگــی هــای 

الزم را بــه عمــل آوردنــد.



     )پ( مرحلة سّوم پیشروی به سمت هدف ها

          عبــور عناصــر لشــکر21 از خــط ســرپل بــا کمــی تأخیــر انجــام شــد و عناصــر لشــکر به جای 
ســاعت 0600 در ســاعت 0700 از خــط ســرپل گذشــته و پیشــروی آغــاز شــد و   یــگان هــا غافــل از 
اینکــه عناصــر ضــد تانــک دشــمن در کانــال هــای جنوبــی ســرپل مســتقر شــده بودنــد و به وســیلة 
عناصــر پیــاده منهــدم نشــده و تهدیــدی جــّدی بــرای تانــک هــای خــودی هســتند پیشــروی مــی 
نمودنــد. لــذا در همــان مراحــل اّولیــه پیشــروی تعــدادی از تانــک هــا مــورد اصابــت موشــک هــای 
ضــد تانــک دشــمن قــرار گرفتــه و منهــدم شــدند و پیشــروی در ســاعت 0750 ُکنــد شــد و گــروه 
رزمــی291 تانــک مشــهد کــه در غــرب کرخــه مســتقر بــود و از شــمال بــه جنــوب حرکــت مــی کــرد 
در ســاعت 0800 هــدف اّولیــه را کــه  ســه راهــی قهــوه خانــه )رادار( بــود تصــرف کــرد و از ســاعت 
0900 بــه بعــد گــزارش هــای واصلــه چنــدان رضایــت بخــش نبــود. لشــکر بــه تیــپ1 دســتور داد 
بــدون توّجــه بــه مقاومــت دشــمن در کانــال هندلــی ، پیشــروی بــه ســمت غــرب را ادامــه دهــد. 
دشــمن کــه از قبــل، مواضــع مناســبی را انتخــاب کــرده بــود تــا 4 کیلومتــری که یــگان ها از ســرپل 
گذشــتند ، عکــس العملــی نشــان نــداد و بــه محــض قــرار گرفتــن تانک هــا در بــرد موشــک از همان 
ســاعات اّولیــه ، تانــک هــای چیفتــن لشــکر را زیــر آتــش قــرار داده و تعــدادی از تانــک هــا را از کار 
انداختــه و منهــدم کردنــد. یــگان هــا کــه از پهلــو ضربــه مــی خوردنــد تصــّور کردنــد کــه در محاصــره 
افتادنــد. از گــزارش هــا چنیــن اســتنباط مــی شــد کــه هــم تیــپ1 و هــم گــروه رزمــی291 تانــک و 
گــردان ســوارزرهی لشــکر21 بــه محاصــره دشــمن افتادنــد. در چنیــن وضعّیتــی بــه تیپ1 دســتور 
داده شــد خــود را بــه تّپــه هــای شــمالی بکشــاند کــه ایــن عمــل بــا توّجه بــه شــرایط زمین و دشــمن 
مقــدور نبــود و بــه ناچــار بایســتی تیــپ بــه ســمت پــای پــل عقــب نشــینی مــی کــرد. در مصاحبــه 
ای کــه بــا فرمانــده شــجاع و بــا تدبیــر لشــکر انجــام شــد ایشــان اظهــار داشــتند من خــودم بــا نفربر 
در خــط بــودم و کامــًا اوضــاع و احــوال را مشــاهده مــی کــردم. ضمــن اینکــه در آن زمــان آن چنــان 
جــّوی وجــود داشــت کــه فرمانــده می بایســت خــود همــراه نفــرات تــک ور در جلــو باشــد تــا بتوانــد 
اعمــال فرماندهــی کنــد و اگــر غیــر از ایــن مــی بــود دســتورات فرمانــده اجــرا نمــی گردیــد و عناصر 
گروهــک هــا در یــگان هــا همــراه پرســنل نــادان جــّو متشــّنج ایجــاد می نمودنــد. بنابرایــن حــدود 
ســاعت 1000 وقتــی وضــع را چنیــن دیــدم دســتور دادم هــر کــس هــر کجا هســت متوّقف شــده و 
موضــع بگیــرد و خــود را حفــظ نمایــد. زیــرا فکــر کــردم هــر دســتور دیگــری چــه پیشــروی و یــا عقب 
نشــینی بدهــم بــا توّجــه بــه وضعّیتــی کــه دشــمن بــرای خــود ایجــاد نمــوده بــود لشــکر بــا تلفــات 
غیــر قابــل تحّملــی رو بــه رو خواهــد شــد و از آنجایــی کــه ایــن دســتور بــرای حفــظ جــان پرســنل 
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حایــز اهمّیــت بــود خیلــی خــوب هــم اجــرا شــد. حــدود ســاعت 1100 لشــکر آخریــن وضعّیــت را 
چنیــن گــزارش کــرد ، تیــپ1 در شــمال جــاّده علــی گــره زد در 3 کیلومتــری غــرب ســه راهــی رادار 
متوّقــف شــده و تعــدادی پرســنل و وســایل خــود را از دســت داده و در حــال محاصــره شــدن اســت 
گــروه رزمــی291 تانــک در شــیار شــرقی ســه راهــی رادار    زمیــن گیــر شــده و در حــال محاصــره 
شــدن اســت. گــردان ســوارزرهی در شــرق محــور پیشــروی گــروه رزمــی291 اغلــب وســایل خــود را 
از دســت داده اســت ، تعــدادی خدمــه زخمــی و تعــدادی تانــک هــا بــی خدمــه رها شــده در منطقه 

باقــی مانــده اســت.         »مــدرک 246 الــی 249«
          حــدود ســاعت 1200 مجــّددًا لشــکر گــزارش کــرد کــه دشــمن تقریبًا اکثر وســایل ســنگین 
لشــکر را بــا موشــک منهــدم کــرده اســت و چنانچــه پشــتیبانی آتــش قــوی باشــد لشــکر مــی توانــد 
عناصــر باقــی مانــده را بــه ســرپل عقــب بکشــد و گرنه همــه نیروهــای رزمنده لشــکر نابــود خواهند 
شــد. الزم بــه ذکــر اســت در مــّدت زمــان حملــه لشــکر در روز 23 مهــر تقریبــًا همــه فرماندهــان رده 
باالتــر یعنــی رییــس جمهــور وقــت و نخســت وزیــر وقــت )شــهید رجایــی( جانشــین رییــس ســتاد 
مشــترک )ســرتیپ فاحــی( وزیــر دفــاع و فرمانــده نیــروی هوایــی )شــهید فکــوری( و تعــدادی از 
مقامــات سیاســی و روحانــی و فرمانــده نیــروی زمینــی )ســرتیپ ظهیرنــژاد( نیــز شــخصًا در منطقه 
حضــور داشــتند ولــی لشــکر کلیــه دســتورات را بــه وســیله بیســیم از طریــق ســرهنگ ســّید یعقوب 
ــن  ــه ای ــرد )و در تهی ــی ک ــرا م ــت و اج ــوب دریاف ــا در جن ــّدم نزاج ــرارگاه مق ــین ق ــینی جانش حس
مــدارک اکثــرًا از بررســی ســرهنگ ســّید یعقوب حســینی بهــره برداری شــده اســت(. بــرای گزارش 
عملیــات ،  فیلــم بــردار و خبرنــگار نیــز از تلویزیــون و رســانه هــا دعــوت شــده بودنــد و در منطقــه 
حضــور داشــتند. فرمانــده لشــکر21 مجــّددًا گــزارش داد کــه عناصــر تیــپ1 کــه در محــور علــی 
گــره زد پیشــروی مــی کردنــد اکثــرًا از بیــن رفتــه انــد و اظهــار داشــت کــه دســتور دادم تــا آخریــن 
نفــر مقاومــت کننــد و شــهید شــوند و خــود نیــز در خــط مقــّدم تــا آخریــن نفس باقــی خواهــم ماند. 
از بعــد از ظهــر روز عملیــات بــه بعــد صحنــه نبــرد بــه خصــوص در قســمت ســرپل بســیار وخیــم 
شــد. تعــدادی از پرســنل بــدون دســتور مبــادرت بــه عقــب نشــینی نمودنــد و از پــل  مــی خواســتند 
ــد.  ــر نش ــود میّس ــه ش ــنل گرفت ــن پرس ــوی ای ــه جل ــد ک ــی ش ــاش م ــه ت ــر چ ــد و ه ــور نماین  عب
          فرمانــده لشــکر در مصاحبــه خــود اظهــار داشــت بعــد از اینکــه دســتور زمیــن گیــر شــدن 
یــگان هــا را دادم حــدود ســاعت 2 تــا 3 بعــد از ظهــر تقریبــًا منطقــه آرام شــده بــود و دیگــر کســی 
ســر خــود را بلنــد نمــی کــرد و همــه در شــیارها مســتقر و اســتتار نمــوده بودنــد. در همیــن زمــان 
مــن خواســتم بــا نفربــر از محــل خــود یــک خیــز بــه عقــب بیایــم. کــه حــدود 3 موشــک از اطــراف 



مــا رد شــد. الحمداللــه اصابــت نکــرد و بعــد از تاریکــی شــب دســتور دادم یــگان هــا بــه ترتیب عقب 
آمدنــد و در مواضــع قبلــی خــود در شــرق رودخانــه مســتقر شــدند.

ــّددًا  ــد و مج ــب آم ــه عق ــه ب ــود ک ــری ب ــن عنص ــکر آخری ــی لش ــگاه فرمانده ــر پاس           نفرب
مســئولیت دفــاع ســرپل بــه تیــپ2 لشــکر92 و بــه ســایر عناصــر همــراه ایــن تیــپ محــول شــد. 
تعــدادی از تانــک هــا کــه در منطقــه بــه جــا مانــده بودنــد و دشــمن نیز جــرأت تخلیه یــا انهــدام آنها 

را پیــدا نکــرده بــود شــب هــای بعــد بــه عقــب آورده شــدند.
          بــه گــردان291 تانــک دســتور داده شــده بــود یــک گروهــان در ســرپل باقــی بگــذارد و ایــن 

دســتور در 25 مهرمــاه اجــرا گردیــد . 1
نکات ضعف یگان های عمل کننده

       1- منطقــه عمومــی دزفــول و شــوش منطقــه تأمینــی لشــکر92 زرهــی بــوده و ایــن منطقــه برای 
لشــکر21 پیــاده کامــًا ناشــناخته بــود و هیچگونــه شناســایی قبلــی پرســنل لشــکر21 از منطقــه 

نداشتند.
       2- یــگان هــای پشــتیبانی و پشــتیبانی خدمــات رزمــی لشــکر21 وارد منطقه نشــده بودنــد و در 

نتیجــه پشــتیبانی آمــادی یــگان هــا ، بــه خصــوص از نظــر مهّمــات بــا اشــکال مواجــه بود.
       3- بــا توّجــه بــه آمادگــی لشــکر بــرای عزیمــت بــه منطقــه عملیــات از تهــران بــه اندیمشــک بــه 

عّلــت ترافیــک در راه آهــن ایــن جــا بــه جایــی بــه موقــع انجــام نشــد. 
       4- گــردان مخابــرات لشــکر کــه مســئول برقــراری سیســتم ارتبــاط فرماندهــی اســت بــه طــور 
کامــل بــه منطقــه نیامــده بــود و در نتیجــه ارتبــاط فرماندهــان یــگان هــای تابعه لشــکر به طــور مؤّثر 
برقــرار نشــده بــود و ارتبــاط مختصــری کــه بــه دســت پرســنل غیــر متخّصــص برقــرار شــده بــود نیاز 

عملیاتــی را تأمیــن نمــی نمود. 
       5- توپخانــه لشــکری هنــوز بــا توپخانــه هــای موجــود در منطقه هماهنگــی نکرده بودنــد و دیده 
بــان هــا منطقــه را نمــی شــناختند و آمــوزش کافــی نیــز نداشــتند. در نتیجــه توپخانــه ضمــن اینکه 
نمــی توانســت یــگان هــای تــک ور را پشــتیبانی کنــد تلفــات مؤّثــری نیــز بــه دشــمن وارد نشــد )بــه 

دلیــل نداشــتن ثبــت تیــر دقیــق و عــدم شــناخت موقعّیت دشــمن(.
       6- زمــان ایــن عملیــات بــا عجلــه اّتخــاذ شــده بــود و وقــت کافــی بــرای شناســایی در نظــر گرفته 
نشــده بــود و بــرای یــک لشــکر فقــط 3 روز زمــان بــرای آمادگــی شناســایی و طرحریــزی تــک تعیین 
 شــد و لشــکر بــدون آمادگــی قبلــی و شناســایی دقیــق که از اهّم مســایل اســت دســت به حملــه زد.

1  کتاب تک لشکر21 حمزه در غرب کرخه  ص 21 و22 )آرشیو هیأت معارف جنگ(
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       7- هماهنگی های الزم جهت اســتفاده مؤّثر با نیروی هوایی به عمل نیامده بود به دلیل اینکه 
 نیــروی هوایــی اعــام نمــود کــه تــا دوســلک و عیــن خــوش را نمــی توانــد پشــتیبانی هوایــی نماید.
ــزی  ــرح ری ــت ط ــد جه ــات مفی ــه اطاع ــود و هیچگون ــر ب ــد صف ــود در ح ــات موج        8- اطاع
عملیــات از دشــمن توســط نیــروی زمینــی در اختیــار لشــکر قــرار نگرفــت و آن مقــدار اطاعــات 
محــدودی کــه توســط افســران تیــپ2 زرهــی و بعضــی از پرســنل بــه لشــکر داده شــده بــود بســیار 
ناقــص و کمتــر مطابــق واقــع بــود. در نتیجــه دشــمن بــه هیــچ شــمرده مــی شــد و خــوش بــاوری و 
ســاده اندیشــی دربــاره دشــمن بــه نحــوی بــود کــه تصــّور مــی شــد دشــمن تــاب مقاومت نداشــته و 

بــا یــورش اّولیــه نیروهــا مبــادرت بــه عقــب نشــینی و فــرار خواهنــد نمــود. 
ــا ضــد انقابیــون در گنبــد ـ کردســتان و هــم زمــان  ــگان هــا پــس از انقــاب ب        9- درگیــری ی
ترخیــص بیــش از چنــد دوره ســرباز بــه فرماندهــان فرصــت اجــرای آمــوزش هــای انفــرادی و یگانی 
را نــداده در نتیجــه ضعــف آمــوزش در کلیــه رده هــا مشــهود بود. به همین دلیل پرســنل نتوانســتند 

از جنــگ افزارهــای مربوطــه بــه نحــو مطلــوب اســتفاده نماینــد.
       10- وجــود دو پــل در منطقــه پــل نــادری بــرای عبــور خودروهــای چرخــدار و نفربرهــا و 
خودروهــای شــنی دار ســبک و یــک پــل پــی ام پــی مخصــوص عبــور تانــک و وســایل ســنگین روانه 
شــده بــود. لشــکر مــی بایســت کلیــه تانــک هــای مأمــور و تانــک لشــکر را از پــل عبــور مــی داد آن 

هــم در تاریکــی شــب و زیــر آتــش دشــمن.
       11- عــدم توّجــه مســؤلین بــه حفاظــت گفتــار و آگاه بــودن دشــمن از اجــرای تــک چــون هیــچ 
ــا فریــب انجــام نشــد. دشــمن از قبــل خــود را آمــاده دفــاع در مقابــل ایــن  ــه عمــل ایذایــی ی گون
تهدیــد کــرده بــود کمــا اینکــه بعــد از ظهــر قبــل از تــک اقــدام بــه اجــرای تــک ایذایــی جهــت برهــم 
زدن آرایــش آفنــدی نمــود و روی توپخانــه هــای خــودی آتــش ضــد آتشــبار اجــرا نمــود و دشــمن از 

زمــان حملــه لشــکر21 اطــاع داشــت.
       12- رعــب و وحشــت در بیــن پرســنل رزمنــده و افــرادی کــه هنــوز جنــگ ندیــده بودنــد و فقــط 
داســتان صدمــات را از زبــان یــگان هایــی کــه در اثــر هجــوم ارتــش عــراق در حملــه سراســری عقــب 

نشــینی کــرده و ضربــه خــورده بودنــد شــنیده بودند.
       13- عبــور تانــک هــا بــا بــی نظمــی از پــل کرخــه شــروع و در نتیجــه دیرتــر از زمــان تعیین شــده 
از پــل گذشــتند و دشــمن کــه از قبــل ســاح هــای ضــد تانــک خــود را بــه خصــوص موشــک هــای 
مالیوتــکا را دقیقــًا در محــل هــای مناســب بــرای شــکار تانــک هــا مســتقر نمــوده بــود توانســت در 

همــان ســاعات اولیــه تانــک هــای لشــکر21 را مــورد اصابــت قــرار دهــد.



       14- بــا وجــودی کــه لشــکر یــک یــگان پیــاده بــود طرحریــزی هــا و عمــق هــدف هــای واگــذاری 
بــر اســاس عملکــرد یــک یــگان زرهــی معمــول شــده بود.

       15- اصــول تاکتیکــی )نــوع مانــورـ نحــوه مانــور یــگان هــا و آرایشــات( بــه طــور مناســب پیــش 
بینــی نشــده بــود و اصــول جنــگ کاســیک مــورد پذیــرش در ایــن عملیــات رعایــت نشــده بــود. 
        16- اســتفاده صحیح دشــمن از زمین و آموزش کافی دشــمن نســبت به جنگ در زمین هموار.
       17- یــگان هــای لشــکر کــه از ادغــام دو لشــکر1و2 مرکــز تشــکیل شــده بودنــد. هنــوز انســجام 
کامــل نیافتنــد و حّتــی فرماندهــان زیردســتان خود را نمــی شــناختند و در نتیجه اعمال نفــوذ روی 

زیردســتان بــرای اجــرای مأموریــت مشــکل مــی نمود.
       18- در چنیــن وضعّیتــی خونســردی فرماندهــان خــودی و نگهــداری یــگان هــا بــه حالــی کــه 
کمتریــن صدمــه را ببیننــد آســیب پذیــری را کــم نمــود و میــزان تلفــات و ضایعــات را بــه حداقــل 
رســاند و اگــر در کشــیدن یــگان هــا بــه عقــب تصمیــم غیــر منطقــی گرفتــه    مــی شــد تلفــات رزمی 

غیــر قابــل تصــّوری پیــش مــی آمــد.
       19- تصمیــم منطقــی فرمانــده لشــکر وقــت )ســرهنگ ورشوســاز( و رعایــت اصــول عملیــات 
تأخیــری کــه الزامــًا گــروه فرماندهــی بایســتی آخریــن رده باشــد کــه منطقــه را تــرک مــی کنــد در 
ایــن عملیــات رعایــت گردیــد. پــس از یــک شــب توّقــف در منطقــه درگیــری )ســه راه قهــوه خانــه( 

گــروه تاکتیکــی صبــح روز بعــد منطقــه را تــرک نمــود.
  

تجزیه و تحلیل و آمار تلفات و ضایعات 23 مهرماه

       نتیجــه نبــرد ناموّفــق لشــکر نــه تنهــا ایــن لشــکر نیمــه آمــاده را از کار انداخــت بلکــه در روحّیــه 
پرســنل مســتقر در منطقــه ســرپل کــه از قبــل مکــّرر تقاضــای تعویــض مــی کردنــد اثــر بــدی باقــی 
گذاشــت و بــر تعویــض خــود اصــرار بیشــتری مــی ورزیدنــد و از طرفــی نگرانــی حملــه دشــمن بــه 
ســرپل روز بــه روز افزایــش مــی یافــت. تیــپ3 لشــکر21 نیــز کــه در شــمال غربــی منطقــه حملــه 
بایســتی وارد عمــل مــی شــد همــان طــور کــه قبــًا یــادآوری شــد ، بــه عّلــت کمبــود وســایل ترابری 
و حرکــت پیــاده در منطقــه کوهســتانی نتوانســتند بــه تّپــه هــای بلتــا برســند و در قســمت شــرقی 
تّپــه چشــمه وارد عمــل شــدند و بایــد توّجــه نمــود کــه وســایل ضــد تانــک کــه جلــو بــرده بودنــد بــه 
عّلــت اینکــه عناصــر زرهــی عــراق وارد عمــل نشــده بــود ، مــورد اســتفاده قــرار نگرفــت و از کانــال 
هندلــی دشــمن یــگان هــای تیــپ1 را زیــر آتــش مالیوتــکای بــا ســکوی زمینــی )چمدانــی( قــرار 
ــا متوّقــف شــدن تیــپ1  ــد و ب ــرد ســاح هــای ضــد تانــک تیــپ3 نبودن ــود و آنهــا نیــز در ب داده ب
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شــرایط اســتفاده از تیــپ3 بــه وجــود نیامــد. همچنیــن بایــد متذّکــر شــد کــه در مــّدت حــدود 24 
ســاعت از ســاعت0700 روز 23 تــا0500 روز 24 مهرمــاه هیچگونــه غــذا و آب بــه پرســنل نرســید و 
چــون یــگان از روی ارتفاعــات عبــور کــرده بــود ، تانکــر آب هــم نتوانســته بــود بــا خــود حمــل نمایــد 
و همیــن موضــوع باعــث ضعــف جســمی بعضــی از پرســنل نیــز شــده بــود و ایــن تیــپ هــم روز بعــد 

بــه شــرق رودخانــه منتقــل شــد.
نتیجه عملیات - آمار تلفات و ضایعات

آمار تلفات لشکر 21 حمزه در عملیات 59/7/23

جمعاسیر یا مفقود االثرمجروحشهیددرجه
19---514افسر

3845689درجه دار
5910225186سرباز
10216131294جمع

واگذاری مسئولیت پدافند منطقه غرب دزفول و شوش به لشکر21 حمزه و 
تشکیل اّولین خط پدافندی

مقّدمه : 
پــس از عملیــات ناموّفــق لشــکر21 پیــاده در مورخــه 23 مهرمــاه ســال59 بــر علیــه عــراق و عقــب 
نشــینی یــگان هــای تــک ور بــه شــرق رودخانــه مجــّددًا پدافنــد منطقــه ســرپل نــادری در غــرب 
کرخــه بــه تیــپ2 زرهــی لشــکر92 و یــگان هــای تحــت کنتــرل عملیاتــی ایــن تیــپ واگــذار گردید. 
ــه  ــه ب ــئولیت منطق ــذاری مس ــا واگ ــادری ت ــرپل ن ــه و س ــرب کرخ ــد غ ــه در پدافن ــی ک ــگان های ی

لشــکر21 حمــزه مســتقر بودنــد شــامل :
       1- تیپ2 زرهی )به فرماندهی سرهنگ زرهی امرالله شهبازی(
       2- گروه رزمی37 زرهی )به فرماندهی سرگرد زرهی اسدزاده(

       3- گردان291 تانک )ـ( لشکر77 )به فرماندهی سرگرد زرهی توّکلی(
ــتور  ــر دس ــک براب ــای242ـ243ـ250 تان ــردان ه ــامل گ ــاده ش ــکر21 پی ــای لش ــک ه        4- تان
فرمانــده نزاجــا و یادداشــت اداری فرمانــده لشــکر )بــه سرپرســتی ســرگرد زرهــی محّمــد جابــری 

ــر امــر تیــپ2 زرهــی.   »مــدرک 250« ــور( زی پ



       5- بــا توّجــه بــه حساســیت موجــود در منطقــه پــل نــادری نیــروی زمینــی بــه لشــکر21 پیــاده 
مأموریــت داد پدافنــد شــرق رودخانــه کرخــه را بــه عهــده بگیــرد و لشــکر16 زرهــی نیــز در احتیــاط 
نیــروی زمینــی قــرار گیــرد. بــر مبنــای دســتور فــوق دســتور عملیاتــی شــماره2 لشــکر21 پیــاده 
در27 مهرمــاه 59 بــا اعــام وصــول ح زـ 18 صــادر و یــگان هــای لشــکر مأموریــت یافتند در ســاحل 
شــرقی رودخانــه کرخــه از مختصــات)156-797( تــا مختصــات)40-73( به منظــور متوّقف کردن 
پیشــروی دشــمن تــا شــروع عملیــات بعــدی پدافنــد نماینــد.   »مــدرک 251 )پیوســت شــماره3 

دســتور عملیاتــی شــماره 2 لشــکر21 حمــزه(«
       6- وضعّیــت دشــمن و خــودی برابــر اعــام یــگان ها به شــرح زیرگــزارش گردید. ســتاد عملیاتی 
دزفــول اعــام نمــود در تاریــخ 59/7/25 نیروهــای خــودی در امتــداد چهــار کیلومتــری جلــوی 
ــه و اطــراف  ــه در پــل کرخــه مســتقر و نیروهــای دشــمن در امتــداد ســه راهــی قهــوه خان رودخان

ســایت چهــار و پنــج و جــاّده دهلــران مســتقر گردیــده انــد. 
       7- برابــر دســتور قــرارگاه مقــّدم نزاجــا گــردان291 تانــک زیــر امــر تیــپ2 زرهــی قــرار گرفــت.   

ــدرک 252« »م
       8- پــس از عملیــات ناموّفــق تــک 23 مهرمــاه دشــمن بــا اجــرای آتــش پرحجــم و مــداوم تلفــات 
و ضایعــات ســنگینی را بــه یــگان هــای مســتقر در منطقــه وارد آورد و بــا توّجــه بــه تلفــات و ضایعــات 
وارده بــه یــگان هــا در شــروع جنــگ تحمیلــی و عــدم جایگزینــی مناســب پرســنلی و لجســتیکی 
کــه افــت تــوان رزمــی را بــه همــراه داشــت یــگان هــا بــا گزارشــات عدیــده تقاضــای تعویــض بــرای 
بازســازی و تجدیــد ســازمان را داشــتند کــه بــرای عملیــات بعــدی آمادگــی بهتــری کســب نماینــد. 
       گزارشــات مشــروحه زیــر بخشــی از مشــکات و نارســایی یــگان هایی اســت کــه از آغــاز تجاوزات 
مــرزی ارتــش عــراق بــه مرزهــای جمهــوری اســامی )در منطقــه غــرب دزفــول و شــوش( و درگیری 
بــا متجــاوز تــا خاتمــه عقــب نشــینی اجبــاری و دریافــت مســئولیت پدافند منطقه ســرپل بــه نیروی 

زمینــی واصــل گردید. 
       خاصــه ای از گــزارش رکــن ســّوم لشــکر92 زرهــی کــه بــا شــماره 201/48/61 در 
تاریــخ59/7/30 بــا امضــای فرمانده لشــکر ســرهنگ قاســمی که از تاریــخ 59/7/3 بــه فرماندهی 
لشــکر منصــوب و بــه قــرارگاه مقــّدم نزاجــا در جنــوب ارســال شــد وضعّیــت لشــکر92 را بدین شــرح 

اعــام مــی نمایــد : 
       1- مقــدورات لشــکر ایجــاب مــی نمایــد کــه در منطقــه ای بــه عــرض حداکثــر 20 تــا40 کیلومتر 
گســترش یابــد و منطقــه واگــذاری بیــش از 200 کیلومتــر اســت. ناچــارًا تیپ هــای لشــکر در معابر 

بخــش دوم: نقــل از کتــاب پیشــتازان غــرب کرخــه  189



190  لشکر 21 در آفند و پدافند 1359

جداگانــه ای و بــه طــور مســتقل عمــل و ایــن عمــل کنتــرل و فرماندهــی لجســتیک را بــا مشــکات 
عدیــده ای کــه کامــًا آشــکار اســت مواجــه مــی ســازد. در حــال حاضــر یــگان هــای لشــکر کــه 
مــّدت زیــادی درگیــر نبــرد بــوده انــد و بــا کمبودهــای غیــر قابــل تصــوری در مقابــل دشــمن مجّهــز 
در زمیــن نامناســب پدافنــدی در حــال دفــاع بــوده انــد. بــه طــور مثــال تیــپ1 لشــکر بــا دو گــردان 
تانــک)ـ( و دو گــردان پیــاده زرهــی)ـ( کــه در ســازمان تیــپ منظور شــده اســت بایســتی دارای 106 
دســتگاه تانــک ســازمان و فرماندهــی مناســب و کنتــرل و ارتبــاط کافــی باشــد هــم اکنــون دارای 
ــز  ــکر نی ــای لش ــگان ه ــایر ی ــد و س ــی باش ــاده        م ــان پی ــک و دو گروه ــتگاه تان ــدود 15 دس ح
وضعّیــت مشــابهی بــا ایــن تیــپ دارنــد. لشــکر در مــّدت عملیــات تــا ایــن تاریــخ بیــش از1200 نفر 
شــهید و مجــروح داده اســت بــا ایــن فــداکاری هــا و از خــود گذشــتگی هایــی کــه پرســنل لشــکر بــا 

جــان و دل از خــود ابــراز مــی دارنــد انتظــار دارد کــه ارتــش نیــز بــه فکــر چــاره اساســی باشــد. 
       گیرنــدگان : ســماجا 2ـ نزاجــا عملیــاتـ  اســتانداری خوزســتانـ  قــرارگاه مقــّدم نزاجــا جنــوبـ  

قــرارگاه عملیــات ماهشــهر دفتــر بــرادر دکتر چمــران.  



متن نامه گروه رزمی37 شیراز
از : گروه رزمی 37 زرهی

به : فـ  عملیاتی دزفول

مقام عالی را آگاه می سازد. 

        1- پرســنل ایــن گــروه رزمــی از تاریــخ 59/2/6 در مأموریــت خوزســتان انجــام وظیفــه   مــی نماینــد.  

ــه دارد.  ــروز ادام ــه ام ــا ب ــت و ت ــوده اس ــل نم ــی حاص ــری قطع ــمن درگی ــر دش ــا عناص ــخ 59/6/26 ب           2- از تاری

        3- باقــی مانــده تیــپ37 در گــروه رزمــی 38 در منطقــه اهــواز و خرمشــهر انجــام وظیفــه مــی نمایــد. 

       4- این گروه با مراجعات پی در پی پرسنل مبنی بر طوالنی بودن مّدت مأموریت )6 ماه( است.

       5- به علّت تلفات روزانه پرسنلی و دوری از خانواده مایه پایین آمدن آمادگی رزمی است. 

                         افسر     درجه دار      سرباز

       6- استعداد پرسنل قبل از درگیری     40           321          406

       7- استعداد پرسنل در حال حاضر                   28          251           269

       8- ضایعات پرسنل شهید                            2              14              5

       9- مجروح                                             10            56            132

       قــرارگاه تاکتیکــی نزاجــا در تاریــخ 59/7/16 اعــام نمــود تیــپ2 بــه مأموریــت کنونــی خــود 
)پدافنــد( ادامــه داده تــا عناصــر لشــکر21 حمــزه خــط دفاعــی مناســب در منطقــه آن تیپ اشــغال 
ــّوم  ــن س ــس رک ــا ریی ــردان ی ــده گ ــتور داد فرمان ــکر21 دس ــه لش ــخ 59/7/17 ب ــد و در تاری نماین
گــردان مأمــور پدافنــد شــرق کرخــه در پــای پــل را جهــت هــم آهنگــی الزم بــرای تعویــض بــه تیــپ2 

دزفــول اعــزام دارد.   »مــدرک 253 ، 254«
       11- بــا توّجــه بــه حساســیت منطقــه ســرپل نــادری و تجزیــه و تحلیــل گزارشــات واصلــه از یگان 
هــای پدافنــد کننــده ، مســئولین دریافتنــد در صورتــی کــه دشــمن با حجــم آتش ســنگین و نیروی 
قابــل ماحظــه ای اقــدام بــه حملــه گســترده ای در منطقــه ســرپل نمایــد نیروهــای موجــود بــه 
دلیــل افــت قابــل ماحظــه تــوان رزمــی قــادر بــه پدافنــد نبــوده و در صــورت عــدم مقاومــت یــگان 
هــای خــودی دســت یابــی دشــمن بــه شــرق رودخانــه دور از انتظــار نبــوده و امنّیــت منطقــه در 
خطــر جــّدی قــرار خواهــد گرفــت لــذا بــا توّجــه بــه یــگان هــای موجــود نیــروی زمینــی در منطقــه 
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دزفــول بــه لشــکر21 پیــاده مأموریــت داده شــده کــه بــا تعویــض یــگان هــای تیــپ2 لشــکر92 در 
غــرب پــل نــادری پدافنــد کّلــی منطقــه را عهــده دار گــردد بــر مبنــای مأموریــت فــوق دســتور جــزء 
بــه جــزء شــماره6 قــرارگاه مقــّدم نزاجــا در جنــوب در ســّوم آبــان مــاه59 بــا شــماره اعــام وصــول 
ق ـ الــف ـ 14 صــادر و پدافنــد منطقــه دزفــول را از ســاعت 2100 روز پنجــم آبــان مــاه ســال59 بــه 
لشــکر21 حمــزه واگــذار و بــه گــردان227 تانــک )لشــکر16 زرهــی( مأموریــت داده شــد مواضــع 
ســدکننده ای را در حوالــی پــای پــل روی ارتفاعــات کمانــه بــرزگ اشــغال تــا در صــورت شکســتن 

خــط پدافنــدی نســبت بــه ســد پیشــروی متجــاوز اقــدام نماینــد.   »مــدرک 255«
)پیوست شماره4 دستور جزء به جزء شماره6 قرارگاه مقّدم نزاجا در جنوب(

       بــا توّجــه بــه مشــکات لشــکر21 حمزه ودرخواســت فرمانده لشــکر قــرارگاه مقّدم جنــوب با 48 
ســاعت تأخیــر بــرای تعویــض موافقــت نمــود. لــذا لشــکر21 حمزه دســتور عملیاتــی شــماره3 خود 
را در چهــارم آبــان مــاه ســال59 بــا شــماره اعــام وصــول ف ز-50 صــادر و بــه یــگان هــای لشــکر 
مأموریــت داد بــا تعویض یگان های در خط از ســاعت0600 روز 59/8/7 مســئولیت پدافند منطقه 
فرماندهــی عملیاتــی دزفــول را در موضــع ســرپل بــه عهــده گرفتــه و منطقــه دفاعــی را از مختصات 
 )05ـ76( در ارتفاعــات شــاوریه تــا )03ـ73( در منطقــه الهایــی عهــده دار گــردد.    »مــدرک 256«  

)پیوست 5 دستور عملیاتی شماره3 لشکر21 حمزه(
       برابــر امریــه شــماره 3001/26-59/8/3 قــرارگاه نزاجــا هــم آهنگــی الزم بــرای تعویــض یــگان 
هــای تیــپ2 دزفــول بــا یــگان هــای لشــکر21 پیــاده از ســاعت 0600 روز 59/8/7 شــروع و یــگان 
هــای تیــپ2 لشــکر92 از خــط تعویــض و مســئولیت پدافنــد منطقــه غــرب دزفــول و شــوش بــه 

لشــکر21 حمــزه واگــذار گردیــد.   
تک 9 آبان 1359 ارتش عراق به لشکر 21 حمزه

ــه منظــور جــدا کــردن  ــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده خــود ب ــرای رســیدن ب        ارتــش عــراق ب
اســتان خوزســتان در صــدد دســت یابــی بــه گلــوگاه اســتان خوزســتان در دو کوهــه و تنــگ فنــی 
بــود طراحــان ارتــش عــراق اشــغال شــهرهای شــوش و دزفــول اندیمشــک و پایــگاه چهــارم هوایــی 
را همیشــه در نظــر داشــته و تــک روز 4و5 آبــان مــاه بــه ســرپل و بــه دنبــال آن عملیــات روز 9 آبــان 
59 ارتــش عــراق بــه منظــور دســت یابــی بــه شــرق کرخــه و ادامــه عملیــات تــا رســیدن به اهــداف از 
پیــش تعییــن شــده گــواه و تأییــدی اســت بــر ایــن مّدعــا کــه در صــورت کوچکتریــن ســهل انــگاری 
یــا سســتی و عــدم مقاومــت نیروهــای خــودی ســقوط مناطــق فــوق دور از انتظار نبــوده و بــا عنایت 
بــه اینکــه ارتــش عــراق آخریــن اخبــار تکمیلــی را از عناصــر خــود فروختــه داخلی و منافقین دســت 



نشــانده و عناصــر نفــوذی دریافــت    مــی کــرد راه کارهــای خــود را بــر مبنــای همیــن اطاعــات 
دریافتــی طرحریــزی و اجــرا    مــی نمــود. 

       ارتــش عــراق دریافــت کــه نیروهــای ایرانــی بــا اشــغال مناطــق غرب کرخه و گســترش ســرپل هر 
چنــد کوچــک در مناطــق فــوق بــا ایجــاد مزاحمــت بــه هــر نحــو ممکــن ضربــه کاری را وارد خواهند 
ســاخت و اشــغال ســرپل در غــرب کرخــه باعــث نابــودی یــگان هــای ارتــش عــراق خواهــد شــد و بــا 
گرفتــن اطاعــات تکمیلــی مبنــی بر اســتقرار یــگان های لشــکر21 پیــاده در غــرب کرخــه دریافت 
کــه یــگان هایــی از ایــن لشــکر در عقــب نشــینی اجبــاری متحّمــل تلفــات و ضایعاتــی شــدند و نیــز 
لشــکر در تــک ناموّفــق 23 مهــر مــاه ضربه ســنگینی خــورده و بیــش از 48 ســاعت از زمــان تعویض 
ــان  ــه زم ــه ب ــا توّج ــرده و ب ــغال نک ــه اش ــرب کرخ ــی در غ ــای محکم ــای پ ــوز ج ــته و هن آن نگذش
محــدود بــه طــور کامــل موّفــق بــه ایجــاد خــط پدافنــدی مطمئنــی نشــده ، لــذا انتخــاب روز 9 آبان 
بهتریــن زمــان بــرای هجــوم و ضربــه زدن و عقــب رانــدن ایــن نیروهــا بــه شــرق کرخــه خواهــد بــود. 
بــه همیــن دلیــل بــا توّجــه بــه اطاعــات دریافتــی و تجزیــه و تحلیــل بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــا 
تقویــت یــگان هــای تــک ور و اجــرای انبــوه آتش پشــتیبانی نســبت به اجــرای خواســته خــود اقدام 
نمایــد. بــه دالیــل فــوق ســپاه3 تــک گســترده روز 9 آبــان را پیــش بینــی و بــا اســتفاده از تیــپ27 
مکانیــزه لشــکر1 و تقویــت ایــن یــگان و احضــار یــگان هایــی از لشــکر9 کوهســتانی با عبــور از خط 
لشــکر10 زرهــی ایــن عملیــات را بــه مرحلــه اجــرا درآورد. بــه منظــور توجیــه تــک 9 آبــان شایســته 
اســت قبــل از شــروع مراحــل عملیــات بخشــی از گــزارش نوبــه ای شــماره8 لشــکر21 پیــاده کــه 
از ســاعت 0900 روز 59/8/8 الــی ســاعت 0900 روز59/8/10 بــه قــرارگاه نزاجــا ارســال گردیــد 

توّجــه نمــود.   »مــدرک257«

گزارش نوبه ای لشکر21 حمزه
فعالیت لشکر در این دوره...

     )الف( تیپ 1 پیاده
ــا اجــرای  ــه مــّدت 45 دقیقــه ب ــی 0515 روز 59/8/9 ب           )1( دشــمن از ســاعت 0430 ال
انبــوه آتــش تهیــه تــک را در ســاعت 0630 آغــاز کــه ابتــدا نیروهــای پیــاده در جلــو و تانــک هــا از دو 

قســمت پیشــروی پیــاده هــا را پشــتیبانی مــی نمودنــد. 
          )2( یــگان هــای پیــاده متجــاوز بــه محــض رســیدن در بــرد آتــش یــگان هــای خــودی و 

مقاومــت سرســختانه تیــپ1 مســتقر در ســرپل مجبــور بــه توّقــف گردیــده و دور تــک آرام شــد. 
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          )3( یــگان هــای تیــپ1 مســتقر در ســرپل توســط احتیــاط لشــکر تقویــت و مــّدت زمانــی 
تجدیــد ســازمان و تحکیــم هــدف نمــوده که مجــّددًا در ســاعت1100 پرســنل پیــاده متجــاوز ادامه 
تــک را آغــاز و در اثــر مقاومــت دلیرانــه پرســنل و آتش شــدید و پشــتیبانی توپخانــه و خمپــاره اندازها 

مجبــور بــه توّقــف در شــیار منطقــه گردیدند. 
          )4( در ســاعت 1500 مجّددًا تک متجاوز با پشــتیبانی تعدادی تانک اجرا که در اثر مقاومت 
 شــدید تیــپ1 و آتــش توپخانــه و خمپــاره اندازهــا در ســاعت 1600 مجبــور بــه عقــب نشــینی گردید. 
          )5( در ســاعت 1715 مجــّددًا متجــاوز بــا یــک گــردان پیــاده در خــط بــا پشــتیبانی   آتــش 
هــای پــی ام پــی مبــادرت بــه تــک نمــود کــه در اثــر مقاومــت دلیرانــه رزمنــدگان تیــپ1 و بــا اجــرای 
آتــش توپخانــه و خمپــاره اندازهــا مجبــور بــه عقب نشــینی شــد بــه طــوری که نفربرهــای پــی ام پی 

یــک بــا اجــرای پــرده دود از منطقــه رزم خــارج گردیدنــد.
     )ب( تیپ 3 پیاده

          در ســاعت 1700 روز 59/8/8 گشــتی رزمــی بــه اســتعداد 30 نفــر پرســنل       شــهادت 
طلــب بــا آگاهــی از اینکــه شــهید یــا اســیر خواهند شــد. پــس از عبــور از رودخانــه کرخه در ســرخه 
مشــطط مســتقر و از آنجــا بــه ســمت کــوت کاپــن حرکــت و در غــرب آن کمیــن نمودنــد. در ســاعت 
0200 روز 59/8/9 یــک ســتون کامیــون متجــاوز شــامل دو دســتگاه جیــپ و چهــار  خــودرو ذیــل 
حامــل موشــک زمیــن بــه هــوا کــه در جــاّده غربــی کــوت کاپــن از شــمال بــه جنــوب در حرکــت 
بــود مــورد کمیــن گشــتی رزمــی قــرار گرفتنــد کــه کلیــه خودروهــا و موشــک هــای متجــاوز توســط 
گشــتی اعزامــی منهــدم و یــک ســرگرد عراقــی اســیر و ضمنــًا وســایلی از متجاوزیــن بــه دســت آمــد 

کــه از طریــق رکــن دّوم لشــکر گــزارش گردیــد. 
          بــه جــا اســت در اجــرای ایــن مأموریــت روحّیــه شــهادت طلبــی گشــتی فــوق را کــه یکــی از 

عوامــل برترســاز تــوان رزمــی اســت بــا نوشــته ای از جیمــز بیــل در یــک ســو قــرار دهیــم. 
جیمز بیل می نویسد :

     ژنرال جورج مارشال که سربازی بزرگ و سیاستمداری برجسته بود زمانی گفت :
     ) )مــی تــوان تمــام تجهیــزات موجــود در جهــان را در اختیار داشــت اّما همه آن بــدون برخورداری 

از روحّیــه، عمدتــًا بی اثر اســت.((
       ناظــران غربــی نتوانســته انــد وفــاداری ایرانیــان بــه آرمــان خــود را درک نماینــد زیــرا آنهــا معمــواًل 
از فرهنــگ سیاســی و مذهبــی اســام شــیعی بــی خبرنــد. امــری کــه در واقــع سرســپردگی کامــل 
و میــل بــه ایثــار بــرای جامعــه اســت در غــرب بــه عنــوان )رفتــار غیرمنطقــی( یــا )تعّصــب گرایــی( 



قلمــداد مــی شــود. عــاوه بــر ایــن بســیاری از ناظــران نظامــی خارجــی پیــش بینــی کــرده انــد 
کــه عــراق پیــروز مــی شــود و ایــران شکســت خواهــد خــورد. ایــن پیــش بینــی هــا صرفــًا بــا در نظــر 
گرفتــن شــاخص هــای عینــی بــوده اســت کــه تعــداد تانــک هــا هواپیماهــا و موشــک هــا و غیــره را 
بــا هــم مقایســه مــی کننــد. بدیــن ترتیــب آنهــا عوامــل روانــی مهّمــی ماننــد روحّیــه ، تحــّرک روحی 
و غیــرت و روحّیــه شــهادت طلبــی را نادیــده گرفتــه انــد .1  بــه بیــان آیــت اللــه امــام خمینــی)ره( 
ایــن رزمنــدگان قهرمــان جبهــه بــه کــدام اجتمــاع تعّلــق دارنــد آیــا در میــان همــه آنــان یــک 
نفــر را هــم پیــدا مــی کنیــد که بــا اشــخاصی مربوطــه باشــند که در گذشــته ســرمایه بــزرگ یا 
قــدرت داشــتند اگــر یــک نفــر را پیــدا کردیــد بــه شــما جایــزه مــی دهــم حتمــًا پیــدا نخواهید 
ــت  ــته اس ــار داش ــی)ره( اظه ــام خمین ــه ام ــت الل ــرا آی ــدرت فق ــه ارزش و ق ــاره ب ــرد. در اش ک
حضــرت علــی)ع( بــود کــه مــی فرمــود حکومــت بــه انــدازه کفــش هــای مندرســش بــرای او 
ارزش نــدارد. ایــن روحّیــه اســامی کــه موتــور حرکــت ایــران انقابــی اســت بــا حمایــت تــوده های 

مــردم ایــران بــا رهبــری کنونــی کشــور رابطــه تنگاتنــگ دارد .2
       پــس از خاتمــه مأموریــت و موفقیــت عملیــات فــوق ســتوان دّوم موالیــی فرمانــده گشــتی کــه بــه 
غــرب کرخــه اعــزام شــده بــود و ســرگرد عراقــی را بــه اســارت درآورد. بنــا بــه دســتور فرمانــده لشــکر 
و گــزارش بــه نیــرو بــه درجــه ســتوان یکمــی مفتخــر گردیــد. پــس از بازجویــی رکــن دّوم لشــکر و 
دریافــت اطاعــات تکمیلــی از اســیر عراقــی مشــّخص شــد کــه ارتــش عــراق قصــد حملــه در روز 
59/8/9 بــه ســرپل نــادری را دارد لــذا دســتورات تکمیلــی توســط لشــکر بــه تیــپ1 صــادر گردید و 
قــرارگاه مقــّدم نزاجــا در جنــوب نیــز بــه گــروه55 توپخانــه و تیــپ2 زرهــی لشــکر16 دســتورات الزم 

را صــادر و یــگان هــا آمادگــی کامــل بــرای مقابلــه بــا هــر گونــه تجــاوز دشــمن را تحصیــل نمودنــد.
تشریح عملیات 9 آبان بر مبنای پیام های موجود لشکر

ــپ1 در  ــع تی ــمت مواض ــه س ــمن ب ــزه دش ــاده و مکانی ــای پی ــت واحده ــاعت 0630حرک         از س
ســرپل کرخــه آغــاز شــد. پیــاده نظــام دشــمن در خــط مقــّدم حرکــت مــی کردنــد و بــا توّجــه بــه 
شــکل زمیــن و دیــد و تیــر مناســبی کــه در اختیــار تیــپ1 بــود نیروهــای خــودی در صورت داشــتن 
ادوات ضــد تانــک مــی توانســتند بــه ســادگی ادوات زرهــی دشــمن را از مســافت     3 کیلومتــری زیر 
آتــش ســاح هــای ضــد تانــک خــود بگیرنــد. لیکــن در حملــه 9 آبــان بــه ســرپل هنــوز یــگان هــای 
نیــروی زمینــی مجّهــز بــه موشــک ضــد تانــک مالیوتــکا چمدانــی و یــا ســوار بــر نفربــر نشــده بودند 
، فقــط ســاح ضــد تانــک تیــپ منحصــرًا تفنــگ 106م م و   آر پــی جــی7 و تعــدادی موشــک تــاو 

1 کتاب بازشناسی تجاوز و دفاع جلد دّوم ابعاد سیاسی و مسایل حقوق بین الملل)ص 423(
2 کتاب بازشناسی تجاوز و دفاع جلد دّوم ابعاد سیاسی و مسایل حقوق بین الملل)ص 424(
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و موشــک دراگــون بــود کــه تجهیــزات ایــن موشــک هــا هــم در جریــان پیــروزی انقــاب صدمــات 
زیــادی دیــده بودنــد. هــم چنیــن منطقــه درگیــری مناســب بــرای حرکــت پیــاده نظــام بــود و زمیــن 
منطقــه عمــل دارای شــیارهای مناســبی بــود کــه پیــاده نظــام دشــمن مــی توانســت خــود را بــه آن 

محــل برســانند و یــگان هــای پدافنــدی را تجزیــه و منهــدم نمایــد. 
       بــا توّجــه بــه گســترش نامناســب یــگان هــای مســتقر در غــرب ســرپل و تهیــه نکــردن ســنگر بــه 
دلیــل نداشــتن زمــان کافــی پــس از تعویــض تــا اجــرای تــک 9 آبــان )مــّدت 48 ســاعت( و بــدون 
دفــاع بــودن قســمتی از خــط پدافنــدی بــه خصــوص در شــمال غــرب منطقــه و توّجــه دشــمن بــه 
ایــن منطقــه پیــاده نظــام عــراق ســعی مــی کــرد از شــکاف موجــود اســتفاده نمایــد لــذا بــا توّجــه 
بآگاهــی فرماندهــی تیــپ1 )ســرهنگ ســتاد بهــروز ســلیمانجاه( از وضعّیت زمین منطقــه و حضور 
سلســله مراتــب فرماندهــی یــگان هــای تیــپ1 در خــط مقــّدم کلیــه آتــش هــا در منطقــه فــوق روانه 
و بــا وارد آوردن تلفــات ســنگین بــه پیــاده نظــام دشــمن حرکــت یگان هــای تــک ور کند و تــک از دور 
افتــاد. بــه منظــور پشــتیبانی از یــگان هــای تیــپ1 گــردان242 تانک مســتقر در شــوش به پــای پل 
اعــزام و در ســاعت 0615 فرماندهــی گــردان اعــام نمــود نزدیــک پــل کرخــه آمــاده اشــغال موضع 
مــی باشــد. تیــپ بــه منظــور حفــظ خــط پدافنــدی گــردان تانــک را در طرفیــن خــط پدافنــدی در 
غــرب کرخــه مســتقر نمــود. در چنیــن وضعّیتــی دشــمن در منطقــه شــوش نیــز تظاهــر بــه تــک 
نمــود کــه بــا هوشــیاری و مقاومــت گــردان هــای 131 و 138 مســتقر در خــط پدافنــدی شــوش و 

اجــرای آتــش ســنگین ایــن حرکــت دشــمن نیــز موفقیتــی بــه همــراه نداشــت. 
       برابر دســتور لشــکر تعداد 10 دســتگاه نفربر چرخدار بی تی آرB  T R( 60 60( به ســرپل اعزام 
و بــه منظــور تقویــت یــگان هــای تیــپ1 به گــردان مهندس و به پشــتیبانی لشــکر دســتور داده شــد 
ســریعًا تعــداد 100 نفــر پرســنل خــود را بــا تفنــگ و تیربــار بــه منطقه تیــپ1 اعــزام نمایند. بــا توّجه 
بــه آتــش ســنگین دشــمن در منطقــه ســرپل و بانــد اضطــراری فــرودگاه همــه پرســنل بــا احســاس 
 مســئولیت ســعی مــی کردنــد دســتورات صــادره را بــه منظــور تقویــت تیپ1 بــه مــورد اجــرا گذارند. 
       پــس از تــک ناموّفــق مرحلــه یکم مجّددًا دشــمن در ســاعت 1000 با پیاده کــردن نیرو در منطقه 
 ســرخه صالــح و ســرخه فلیــح در ســاعت 1100 بــا اجــرای آتــش ســنگین اقــدام بــه تــک نمــوده.
ــا  ــری م ــه 50 مت ــمن ب ــای دش ــود نیروه ــام نم ــک اع ــردان242 تان ــه گ ــاعت 1121 دقیق         س
ــه وســیله نفــرات پیــاده  ــه گــردان242 تانــک منطقــه گــردان ب ــه منظــور کمــک ب رســیده انــد و ب
تیــپ1 تقویــت گردیــد. ایــن عملیــات بــا همــکاری صمیمانــه نیــروی هوایــی و هوانیــروز بــه مرحلــه 
اجــرا درآمــد و حرکــت واحدهــای زرهــی و مکانیــزه دشــمن از دور افتــاد و در همیــن حــال خبــری 



واصــل شــد کــه دشــمن قصــد دارد راه مواصاتــی خــرم آبــاد و اندیمشــک را قطــع نمایــد. 
       قــرارگاه مقــّدم بــه لشــکر16 زرهــی دســتور داد یــک گروهــان ســوارزرهی را بــه منطقــه راســت 
تیــپ1 لشــکر21 اعــزام نمایــد و تیــپ2 لشــکر92 نیــز ارتفاعــات کرانــه جنوبــی پــل بــاالرود را در 
ــا احســاس  ــّدم اجــرا و همــه ب ــرارگاه مق ــه دســتور ق ــد کــه بافاصل شــمال دو کوهــه اشــغال نمای

مســئولیت مســئله را پــی گیــری نمودنــد. 
       در ســاعت 1400 تیــپ اعــام نمــود کــه حملــه دشــمن متوّقــف شــده و 2 نفــر پرســنل عراقــی 

خــود را بــه یــگان هــای تیــپ تســلیم نمودنــد و دشــمن در حــال فــرار اســت. 
       در ســاعت 1500 مجــّددًا تــک متجــاوز بــا پشــتیبانی تعــدادی تانــک آغــاز کــه در اثــر مقاومــت 
تیــپ بــا اجــرای آتــش پشــتیبانی در ســاعت 1600 دشــمن مجبــور بــه عقــب نشــینی شــد مجــّددًا 
در ســاعت 1715 متجــاوز بــا یــک گــردان پیــاده در خــط بــا پشــتیبانی آتــش     پــی ام پــی مبــادرت 
بــه تــک نمــود ایــن بــار دشــمن از ســمت راســت منطقه با پرســنل کمانــدو از پشــت مواضــع خمپاره 
ــه دشــمن دفــع و اجســاد  ــه تــن حمل ــن ب ــا جنــگ ت ــداز گــردان131 تیــپ1 نفــوذ نمــود کــه ب ان
پرســنل عراقــی کــه بــا ســرنیزه بــه هاکــت رســیدند در منطقــه      باقــی مانــد. در ایــن حــال نزاجــا 
اعــام نمــود احتمــال دارد بــا توّجــه بــه حملــه پیاپــی ، دشــمن بــه منطقــه ســرپل رخنــه نمایــد. 
لــذا لشــکر بــه گــردان مهندســی دســتور داد پــل کرخــه را خــرج گــذاری نمــوده و بــه محــض قصــد 
عملــی عبــور دشــمن از پــل نســبت بــه تخریــب آن اقــدام نماییــد. قــرارگاه مقــّدم نزاجا به لشــکر21 
اعــام نمــود تخریــب پــل فقــط منــوط بــه دســتور ایــن قــرارگاه خواهــد بــود و بــه لشــکر16 زرهــی 
دســتور داد کــه در ســاحل شــرقی ســرپل مســتقر و رخنــه احتمالــی دشــمن را ســد نمایــد. در ایــن 
حــال دشــمن بــا ایجــاد تهدیــد جــّدی در منطقــه شــوش بــه ســمت کرانــه غربــی رودخانــه کرخــه 
پیشــروی نمــود پیشــروی لشــکر یــک مکانیــزه عــراق بــا تردیــد و اجبــار بــود زیــرا حملــه دشــمن 
مداومــت نداشــت. دشــمن کــه از عملیــات روزانــه خــود بهــره ای نبــرد ســعی کــرد حملــه شــبانه ای 
را بــه مرحلــه اجــرا درآورد و لــذا در ســاعت 1800 همــان روز مجــّددًا پیــاده نظــام شــروع به پیشــروی 
نمودنــد و تانــک هــا پیــاده نظــام را پشــتیبانی مــی کردنــد و بــا اســتفاده از گلولــه منــّور و توپخانــه و 
خمپــاره انــداز منطقــه را روشــن نمــود و در ایــن تــک نیــز دشــمن متحّمــل تلفــات ســنگینی شــد و 
در ســاعت 2000 بــا بــه جــا گذاشــتن 800 نفــر کشــته مجبــور بــه عقب نشــینی شــد و صحنــه نبرد 

از ســاعت 2200 آرام شــد.  »مــدرک 258،259« 
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)پیوست6 جدول حوادث نهم آبان ماه سال59 تک ارتش عراق به سرپل کرخه( 
       48 ســاعت پــس از ایــن عملیــات از یــک فرونــد هلــی کوپتــر دشــمن کــه در منطقــه تیپ1 ســقوط 
کــرده بــود اســنادی از عملیــات 9 آبــان بــه دســت آمــد و حاکــی از آن بــود کــه ارتــش عــراق در ایــن 
عملیات 9 نفر اســیر 800 کشــته داشــته و بیش از 12 دســتگاه تانک نیز از دســت داده و گردان301 
کوهســتانی کــه در ایــن عملیــات شــرکت داشــت تمامــی افــراد آن کشــته شــدند )اطاعاتی کــه از دو 
نفــر پناهنــده عراقــی در روز 9 آبــان دریافــت شــد(. حاکــی از آن اســت کــه ارتــش عــراق گــردان301 
تیــپ31 لشــکر2 کوهســتانی را از منطقــه غــرب بــه دزفول اعــزام داشــت تا حملــه 9 آبــان را به مرحله 
اجــرا درآورنــد و برابــر طــرح می بایســتی عناصر لشــکر یــک مکانیزه با عبــور از میان مواضع لشــکر10 
زرهــی در منطقــه ســرپل تــک را آغــاز و پــس از موفقیــت لشــکر یــک مکانیــزه ، لشــکر10 ادامــه کار را 
دنبــال نمایــد کــه عملیــات بــا شکســت کامــل رو بــه رو شــد. در حقیقــت بــرای دفــع تجــاوز دشــمن 
پایمــردی مقاومــت رزمنــدگان لشــکر21 پیــاده بــا تقدیم 10 شــهید و 59 مجــروح در ایــن عملیات که 
اجــرای فرمــان رهبــر کبیــر انقــاب را یــک تکلیــف شــرعی و میهنــی دانســته و بــا ایســتادگی و ایثــار 
رؤیــای تجزیــه خوزســتان و عبــور ارتــش عــراق بــه شــرق کرخــه را در هــم کوبیدنــد و آرزوی دســتیابی 
دشــمن بــه شــهرهای اندیمشــک و شــوش و دزفــول و پیــش بینــی خونیــن شــهرهای دیگــر را بــرای 
همیشــه به گور ســپردند و شــجاعت و شــهامت و ایثار همه پرســنل شــرکت کننده و شــهدای گمنامی 
کــه در شــروع جنــگ تحمیلــی مانــع تجزیه خوزســتان شــدند را باید ســرآغازی بــر تثبیت ارتــش عراق 
در غــرب کرخــه دانســت جــا دارد از ایثــار و فــداکاری شــهیدان 9 آبــان ســال 59 کــه بــا نثــار خــون 
خــود روییــدن اللــه های ســرخ را در ســرزمین همیشــه ســبز خوزســتان به ارمغــان آوردنــد و همچنین 
 شــهیدان زنــده ای کــه حماســه ای بــه یاد ماندنــی را رقم زدنــد گرامی داشــت و آن را به تصویر کشــید. 
       پــس از عملیــات 9 آبــان بــرای رزمنــدگان اســام ایــن واقعّیــت بــه اثبــات رســید کــه بــا ایمــان 
ــه دشــمن تحمیــل کــرد. در واقــع  ــوان اراده خــود را ب ــی مــی ت ــاری تعال ــه ذات ب ــوّکل ب راســخ و ت
ــا  ــی ب ــوان رویاروی ــن نتیجــه رســید کــه دیگــر ت ــه ای ــان ســپاه ســّوم عــراق ب پــس از شکســت 9 آب
سلحشــوران اســام را نداشــته و رســیدن بــه شــرق کرخــه بــه ســادگی عبــور از مرزهــا در ابتــدای 
جنــگ نخواهــد بــود. لــذا بــا کلیــه امکانــات نســبت بــه تحکیــم مناطــق پدافنــدی خــود اقــدام و تــا 
آغــاز عملیــات سرنوشــت ســاز فتــح المبیــن در الک دفاعــی      فــرو رفــت و پرســنل لشــکر21 حمزه 
بــا اجــرای عملیــات گشــت زنــی و تــک هــای محــدود و بــا وارد آوردن ضربــات خــورد کننــده دشــمن 
را در موضــع انفعالــی قــرار دادنــد و بــا گســترش ســرپل و نزدیــک شــدن بــه دشــمن خــود را بــرای 

عملیــات سرنوشــت ســاز بعــدی آمــاده نمودنــد.    »مــدرک 260«



ــات  ــار تلف ــماره 3/3/35  آم ــه ش ــی نام ــان ط ــات 9 آب ــس از عملی ــزه 12 روز پ ــکر21 حم        لش
پرســنلی را از شــروع عملیــات تــا تاریــخ59/9/20 بــه شــرح زیــر بــه معاونــت عملیــات و اطاعــات 

نزاجــا اعــام نمــود : 

بسمه تعالی
از: لشکر21 حمزه )رـ3 عملیات(      شماره : ل3ـ3/3

تاریخ : 59/9/23 به : ت.ف نزاجاـ معاونت عملیات و اطاعات )مد عملیات( 
پیرو شماره 3ـ3/3ـ59/9/90830

مقام عالی را آگاه می سازم
بدینوســیله یــک نســخه در 5 بــرگ آمــار ضایعــات و جایگزینــی وســایل و تجهیــزات و یــک بــرگ آمار 
تلفــات پرســنلی ایــن لشــکر بــه شــرح زیــر جهــت هــر گونــه اقــدام مقتضــی بــه پیوســت تقدیــم می 

گــردد % ر
سرهنگ ستاد   ورشوساز ف0 لشکر21 حمزه       
       1- آمــار ضایعــات و جایگزینــی وســایل و تجهیــزات از تاریــخ 59/9/5 الــی 59/9/20 محاســبه 

گردیــده اســت )تــا تاریــخ 59/9/5 طــی پیــروی بــاال تقدیــم گردیده اســت(.
       2-  آمــار تلفــات پرســنلی از شــروع عملیــات تــا تاریــخ 59/9/5 محاســبه گردیــده ضمنــًا آمــار 
تلفــات پرســنلی گــروه رزمــی291 تانــک مشــهد بعّلــت اینکــه از تاریــخ 59/9/9 از زیــر امــر لشــکر 

خــارج گردیــده اســت در ایــن آمــار منظــور نشــده اســت.
جمع کلاسیرگمشدهزخمی شهید 

817 نفر15 نفر60 نفر493 نفر249 نفر
                 »مدرک 261«                    ف ل 21 پیاده: سرهنگ ورشوساز

بررسی عملیات 9 آبان توسط استادان دانشگاه جنگ
       الــفـ  در بررســی امــور اطاعــات و عملیــات منطقــه جنــوب کــه توســط دانشــکده فرماندهــی و 
ســتاد در تاریــخ 60/5/2 تــا 60/3/5 توســط اســتادان دانشــگاه جنــگ )ســرهنگ توپخانــه ســتاد 
اقبــال محّمــد زاده و ســرهنگ توپخانــه ســتاد مســعود بختیــاری( در رابطــه بــا عملیــات 9 آبــان از 
افســران ســتاد و فرماندهــان لشــکر21 بــه عمــل آمــد در مــورد روش ســازمان آفنــدی دشــمن بــا 
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توّجــه بــه ســوابق حملــه و ابعــاد حملــه و میــزان اشــتباهات عملیــات متجــاوز افســران رکــن دّوم و 
رکــن ســّوم لشــکر21 و تیپ1چنیــن اظهــار داشــتند. 

اظهارات رکن 2 لشکر21 :

       لشــکر 1و10  )ابتــدا نیــروی مخصــوص و بافاصلــه تانــک هــا در پشــت آنهــا حملــه کردند( یکی 
از مــواردی کــه مــا آن را اشــتباه تاکتیکــی دشــمن بــه حســاب مــی آوریــم ایــن اســت کــه هــر گاه 
واحدهــای جلــو بــا مقاومتــی رو بــه رو شــدند بافاصلــه فــرار مــی نماینــد. در حالــی کــه اگــر زمیــن 
گیــر شــوند و ســپس آن را تقویــت نماینــد بهتــر مــی توانــد نتیجــه بگیرنــد فرماندهان دشــمن نیز به 

نــدرت در خــط مقــّدم حملــه قــرار مــی گیرنــد. 
اظهارات رکن 3 لشکر21 :

       1- در آفنــد روز 59/8/9 از روی قراینــی ماننــد فعالیــت هــای مخابراتــی پســت شــنود مــا بــرآورد 
کردیــم کــه دشــمن حملــه خواهــد کــرد در روز 59/8/9 دشــمن در ســاعت 0415 آتــش تهیــه خود 
را بــه مــّدت 105 دقیقــه اجــرا نمــود. ســپس پیــاده و مکانیــزه و بعــد     تانــک هــا و ســپس کمانــدو و 
چتربــاز وارد عمــل شــدند. پیشــروی آنهــا تــا حــّدی بــود کــه بــه مرحلــه جنــگ ســرنیزه هم رســید 4 

تــا 5 مرحلــه حملــه کردنــد و امــواج حملــه آنهــا پــی در پــی در هم شکســت. 
ــه  ــه آنهــا دو روز قبــل افشــا شــد. یکــی از فرماندهــان توپخان ــه و ســاعت حمل        2- طــرح حمل

ــود و دو روز قبــل از عملیــات طــرح فــوق را افشــا نمــود.  متجــاوز اســیر شــده ب
       3- عــدم اجــرای آتــش ضــد آتشــبار موقعــی کــه امــواج نیروهــای پیــاده آنــان زیــر آتــش ســنگین 

نیروهــای مــا قرار داشــتند. 
       4- اّتکای حمله آنها به جاّده ها به خصوص جاّده عین خوش به پای پل.

بـ  اظهارات تیپ1 لشکر21 در خصوص اقدامات دشمن 

       1- اجرای آتش سنگین توپخانه قبل از هر گونه عملیات 
       2- ترکیب یگان های مکانیزه و تانک

       3- استفاده از یگان های تانک به عنوان ضربت و استفاده کمتر از پیاده
       4- تاش بی حد مهندسی در مورد ایجاد حفاظ در زمین های باز 

       5- اســتفاده از آتــش تانــک بــه عنــوان توپخانــه یــا تقویــت آتــش پشــتیبانی در موقعــی کــه نیــاز 
بــه انبــوه آتــش بــود.

       6- تجربــه نشــان داد کــه آتــش تهیــه روی مواضع مســتحکم و آرایش یافته تأثیر چندانی نــدارد زیرا 
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105 دقیقــه آتــش تهیــه دشــمن که با کلیه ســاح هــا روی مواضــع ما  اجــرا کرد جمعــًا 18 نفر تلفات 
 دربرداشــت و با توّجه به حجم آتش ســنگین تعداد شــهید و زخمی خوشــبختانه وســیع نبوده اســت.
ــا  ــه ی ــان هــای مقــّدم توپخان        7- چنانچــه بتــوان هلــی کوپترهــای هوانیــروز را توســط دیــده ب
ناظریــن مقّدمــی کــه از هوانیــروز اعــزام مــی شــوند به ســوی هــدف هدایــت نمــود نتیجه با ارزشــی 

بــه دســت خواهــد آمــد. 
       8- عــدم توانایــی یــگان هــای پیــاده در اســتفاده از تانــک هــا و عــدم همــکاری مقابــل بیــن آنــان 

بــه وضــوح دیــده می شــود. 

ـ نکات برجسته عملیات مورخه59/8/9 تیپ1 )پدافند در مقابل تک ارتش عراق(  : پ 

       1- افســران ســتاد تیــپ1 لشــکر21 هــر کــدام بــدون توّجــه بــه درجــه و شــغل ســازمانی بــه جای 
چنــد نفــر کار کردنــد و کمبــود پرســنل را تا حــّدی جبــران کردند. 

       2- آمادرسانی به خصوص مهّمات در کلیه رده ها به خوبی انجام گرفت.
       3- مدیریت و وحدت فرماندهی خوب بود.

       4- استقرار مناسب ساح ضد تانک )در مواضع مناسب و سرکوب(
       5- حداکثر استفاده از آتش توپخانه و خمپاره انداز  

       6- شهامتـ  شجاعتـ  از خود گذشتگی کلیه پرسنل از سرباز گرفته تا افسر 
       7- نفود اعزام تیم های شکار تانک گردان ها به جلو که مسّلح به آر پی جی7 بودند. 

       8- رعایت حفاظت و اطاعات 

تـ  نقاط ضعف 8/9 آبان تیپ 1 لشکر )پدافند در مقابل تک ارتش عراق(  :

ــش  ــپ در نق ــتاد تی ــران س ــد افس ــب گردی ــه موج ــاده ک ــژه پی ــه وی ــزء ب ــران ج ــود افس        1- کمب
ــده دســته هــم انجــام وظیفــه نماینــد.   فرمان

       2- اســتعداد تیــپ بــرای پوشــش منطقــه واگــذاری کافــی نبــود بــرای رفــع ایــن مشــکل پیاپــی 
پرســنل جابــه جــا مــی شــدند کــه در زمــان عملیــات آســیب پذیــر بودنــد و بــه آنها تلفاتــی وارد شــد. 
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پدافند لشکر 21 پیاده در 9 آبان 59 به نقل از کتاب : پیشتازان غرب کرخه

تک نهم آبان سال 59 ارتش عراق به منطقه سرپل کرخه
جدول حوادث روز59/8/9

       1- در ســاعت 0415 مورخــه59/8/9 یــگان هــای در خــط )تیــپ1و2و3( اطــاع دادنــد کــه 
دشــمن بــر روی مواضــع آنهــا آتــش تهیــه اجــراء مــی نمایــد. 

ــد  ــش    ض ــریعًا آت ــد س ــتور داده ش ــه دس ــه توپخان ــه 59/8/9 ب ــاعت 0416 مورخ        2- در س
تهیــه اجــرا نمایــد و بــه یــگان هــای در خــط ابــاغ گردیــد شــدیدًا بــه آتــش دشــمن پاســخ داده هــر 

حرکتــی را متوّقــف و گــزارش نماینــد. 
        3- در ســاعت0520 مورخــه 59/8/9 تیــپ1 گــزارش داد شــدیدًا زیــر آتــش دشــمن قرار گرفته. 
       4- در ســاعت0540 مورخــه 59/8/9 تیــپ1 گــزارش داد کــه در 3 کیلومتــری خــود حرکاتــی 

از دشــمن را مشــاهده مــی نمایــد.
       5- بــه توپخانــه و تیــپ1 دســتور داده شــد شــدیدًا دشــمن را زیــر آتــش بگیرنــد و حرکــت آن را 

متوّقــف ســازند. 
        6- در ساعت 0541 مورخه 59/8/9 گردان سوارزرهی گزارش داد وضعّیت منطقه ما عادی است. 
       7- در ســاعت 0542 مورخــه 59/8/9 توپخانــه گــزارش نمــود کــه یــک شــیئی پرنــده در روی 

ارتفاعــات علــی گــره زد مشــاهده شــد.
       8- در ســاعت 0544 مورخــه 59/8/9 مشــاهده شــیئی پرنــده بــه نزاجــا گــزارش شــده ابــاغ 

نمودنــد مربــوط بــه نیروهــای خــودی نمــی باشــد.
       9- در ســاعت 0546 مورخــه 59/8/9 بــه توپخانــه اطــاع داده شــد کــه شــیئی پرنــده مربوطــه 

بــه یــگان های خــودی نیســت.  
       10- در ســاعت 0555 مورخــه 59/8/9 تیــپ1 گــزارش داد نفــرات دشــمن در یــک کیلومتــری 

مــا هســتند و تقاضــا نمــود گــردان242 تانــک بــه منظــور کمــک به طــرف آنهــا حرکــت نماید. 
       11- در ســاعت 0556 مورخــه 59/8/9 بــه گــردان 242 تانــک دســتور آمادگــی داده شــد که بنابه 

پیوست شماره 6 
جدول حوادث تک روز 9 آبان 

ارتش عراق به سرپل کرخه
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 دســتور حرکت نمایند و به تیپ1 دســتور داده شــد با آتش شــدید پیشــروی دشــمن را متوّقف نمایید. 
       12- در ســاعت 0600 مورخــه 59/8/9 بــه تیــپ3 اطــاع داد کــه یــک نفــر افســر عراقــی را 

دســتگیر نمــوده اســت. 
       13- در ســاعت 0601 مورخــه 59/8/9 بــه تیــپ3 دســتور داده شــد افســر عراقــی را بــه قــرارگاه 

ــکر تخلیه نمایند.  لش
       14- در ســاعت 0604 مورخــه 59/8/9 بــه توپخانــه دســتور داده شــد بــا ایجــاد ســد آتــش و 
 اســتفاده از گلولــه هــای زمانــی حرکت نیروهــای دشــمن را به طرف مواضــع تیپ1 متوّقف ســازند. 
       15- در ســاعت 0605 مورخــه 59/8/9 تیــپ1 گــزارش نمــود کــه زیــر آتــش شــدید دشــمن 

هســتیم و دشــمن در دو کیلومتــری مــا اســت. 
       16- در ســاعت 0607 مورخــه 59/8/9 بــه توپخانــه دســتور داده شــد آتــش خــود را افزایــش 

داده و از نزدیــک دشــمن بــه مواضــع تیــپ1 جلوگیــری نماییــد. 
ــه  ــا ب ــند بن ــته باش ــی داش ــد آمادگ ــاغ ش ــپ2 اب ــه 59/8/9 تی ــاعت 0611 مورخ        17- در س

ــر امــر آن تیــپ در اختیــار گــد 242 قــرار گیــرد.  دســتور تانــک هــای زی
ــمن  ــا دش ــک ب ــر رزم نزدی ــزارش داد درگی ــپ1 گ ــه 59/8/9 تی ــاعت 0614 مورخ        18- در س

ــده شــده اســت.  ــز دی هســتیم و ادوات زرهــی دشــمن نی
       19- در ســاعت فــوق بــه تیــپ1 ابــاغ شــد بــا اســتفاده از آتــش تانــک هــای خــودی حرکــت 

دشــمن و ادوات زرهــی او متوّقــف ســازید. 
       20- در ســاعت 0615 مورخــه 59/8/9 تیــپ1 گــزارش نمــود آتــش توپخانــه خــودی کوتاه می 

خــورد در همــان ســاعت بــه توپخانــه اباغ شــد آتــش را بلنــد نماید. 
ــر  ــه افس ــت اینک ــه عّل ــد ب ــاع داده ش ــا اط ــه نزاج ــه 59/8/9 ب ــاعت 0615 مورخ        21- در س
ناظــر مقــّدم هوایــی در پاســگاه فرماندهــی نداریــم نتیجتــًا پــرواز هواپیماهــای خــودی در منطقــه 
قابــل تشــخیص نبــوده دســتور فرماییــد بــه منظــور جلوگیــری از هرگونــه حادثــه در صورتــی کــه 

هواپیماهــای خــودی بــر فــراز منطقــه پــرواز داشــتند قبــًا بــه مــا اطــاع دهیــد. 
ــه  ــی را ک ــت هوای ــوع حرک ــر ن ــد ه ــتور داده ش ــه دس ــه توپخان ــه 59/8/9 ب        22- 0615 مورخ
مشــاهده نمودنــد بــه آن تیرانــدازی نماینــد مگــر اینکــه قبــًا از طریــق لشــکر بــه آنهــا اطــاع داده 

شــود کــه پــرواز خــودی اســت. 
       23- در ســاعت 0618 مورخــه 59/8/9 بــه گــد 242 تانــک دســتور داده شــد فــورًا حرکــت و در 

مواضــع پشــت بانــد کــه قبــًا بــه آنهــا ابــاغ شــده متوّقف شــوند. 
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       24- در ســاعت 0619 مورخــه 59/8/9 بــه توپخانــه دســتور داده شــد کــه چــون تیــپ1 درگیــر 
رزم نزدیــک اســت بــا آتــش شــدید دشــمن را کوبیــده و تیــپ1 را از درگیــری خــاص نماییــد. 

       25- در ســاعت 0620 مورخــه 59/8/9 گــردان242 تانــک اطــاع داد کــه بــه طــرف مواضــع 
ــه او اطــاع داده شــد کــه تعــدادی از تانــک هــای  پشــت بانــد حرکــت نمــود در همــان ســاعت ب

تیــپ2 در مواضــع پشــت بانــد زیــر امــر او قــرار خواهنــد گرفــت. 
       26- در ســاعت 0621 مورخــه 59/8/9 بــه تیــپ2 دســتور داده شــد کــه تانــک هــا را از امــر 

خــارج تــا در مواضــع پشــت بانــد زیــر امــر گــردان242 تانــک قــرار گیرنــد. 
       27- در ســاعت 0623 مورخــه 59/8/9 تیــپ1 اطــاع داد نفرات پیاده دشــمن در منطقه دیده 
 مــی شــوند در همــان ســاعت به تیــپ1 اباغ شــد بــا رزم نزدیک جلوی حرکت دشــمن گرفته شــود. 
        28- در ســاعت 0624 مورخــه 59/8/9 لشــکر از نزاجــا تقاضــای آتش پشــتیبانی هوایی نمود. 
        29- در ســاعت 0625 به توپخانه تأکید شــد آتش جلوی تیپ1 با شــّدت هر بیشــتر اجرا شــود. 

       30- در ساعت 0630 تیپ1 اطاع داد جنگ تن به تن نزدیک است. 
                 در همان ساعت به تیپ1 اباغ شد با شجاعت مقاومت کنید. 

       31- در ساعت 0632 تیپ1 اطاع داد دشمن در300 الی400 متری ما است.
       32- در ســاعت 0635 مورخــه59/8/9 لشــکر از نزاجــا در خواســت نمــود آتــش پشــتیبانی 

هوایــی ســریعًا اجــرا شــود. 
       33- در ســاعت 0636 تیــپ1 اطــاع داد آتــش توپخانــه اســت. در همیــن ســاعت بــه او اباغ شــد 
از طریــق دیــده بانــان فــورًا تقاضــای آتــش شــود و بــه توپخانــه نیــز دســتور داده شــد بــر شــّدت آتــش 

خــود بــه افزاید. 
        34- در ساعت 0639 مورخه 59/8/9 به توپخانه اباغ شد که آتش خود را شدید و کوتاه نماید. 
       35- در ســاعت 0642 بــه گــردان242 تانــک ابــاغ شــد کــه ســریعًا ارتفاعــات راســت و چــپ 

شــرق رودخانــه را اشــغال نمایــد. 
       36- در ســاعت 0645 مورخــه 59/8/9 بــه تیــپ1 ابــاغ شــد کــه گــد 242 بــه کمــک شــما 
مــی آیــد ، پرســنل خونســردی خــود را حفــظ نماینــد و از ســاح هــای ضــد تانــک نهایــت اســتفاده 

بــه شــود در ضمــن لشــکر16 آمــاده پشــتیبانی ایــن لشــکر اســت. 
       37- در ســاعت 0646 بــه تیــپ2 ابــاغ کــه ســریعًا تانــک هــای زیــر امــر را رهــا کــه بــه طــرف 

پــل حرکــت نماینــد. 
       38- در ساعت 0651 گد 242 اطاع داد که نزدیک پل می باشیم و آماده اشغال مواضع. 
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       39- در ســاعت 0652 مورخــه 59/8/9 نزاجــا اطــاع داد کــه تعــداد 2 هواپیمــا جهــت 
ــود.  ــرواز نم ــی پ ــتیبانی هوای پش

       40- در ســاعت 0635 مورخــه 59/8/9 بــه توپخانــه ابــاغ شــد کــه هواپیماهــای خــودی بــه 
منظــور پشــتیبانی هوایــی پــرواز نمــود تأمیــن هوایــی آنهــا را برقــرار نماییــد. 

ــد، در  ــک و نفربرهــای دشــمن بســیار زیادن        41- در ســاعت 0655 تیــپ1 اطــاع داد کــه تان
همیــن ســاعت بــه تیــپ ابــاغ شــد کــه بــا اســتفاده از ســاح ضــد تانــک آنهــا را از بیــن ببریــد و بــه 

نزاجــا نیــز اطــاع داده شــد. 
       42- در ساعت 0656 مورخه 59/8/9 از نزاجا تقاضا شد که لشکر16 آماده حرکت باشد. 

       43- در ســاعت 0657 تیــپ1 تقاضــای آمبوالنــس نمــود کــه در همیــن ســاعت بــه رکــن چهــارم 
ابــاغ کــه ســریعًا اعــزام نماید. 

ــپ1  ــپ تی ــمت چ ــع س ــه مواض ــاع داد ک ــک اط ــد 242 تان ــه 59/8/9 گ        44- 0658 مورخ
ــر آتــش بگیریــد.  دشــمن را در فاصلــه 2 کیلومتــری زی

       45- 0659 مورخــه 59/8/9 از نزاجــا خواســته شــد کــه هواپیماهــا از ســه راهــی قهــوه خانــه به 
غــرب را بکوبنــد زیــرا تراکم دشــمن در آنجا مشــاهده شــده اســت. 

        46- 0700 مورخه 59/8/9 گد 242 تانک اطاع داد که مواضع خود را اشــغال نموده اســت. 
ــرقی  ــات ش ــا در ارتفاع ــا ت ــر ره ــر ام ــا را از زی ــک ه ــه تان ــد ک ــاغ ش ــپ2 اب ــه تی        47- 0702 ب

ــد. ــغال نماین ــع را اش ــه مواض ــه کرخ رودخان
ــون  ــدارد و چ ــاط ن ــی ارتب ــط هوای ــر راب ــه افس ــد ک ــام ش ــا اع ــه نزاج ــاعت 0705 ب        48- در س
نیروهــای دشــمن از ارتفاعــات بــه طــرف ســرپل در حــال پیشــروی مــی باشــند دســتور فرماییــد از 

ســه راهــی قهــوه خانــه بــه غــرب را توســط هواپیماهــا بکوبنــد. 
       49- 0708 تیــپ اطــاع داد کــه پــرده دود ایجــاد شــده توســط دشــمن ، یــگان را کامــًا محــدود 

نمــوده و تیــپ قــادر بــه دیــده بانــی بر روی دشــمن نیســت. 
       50- 0710 مورخــه 59/8/9 بــه نزاجــا اطــاع داده شــد کــه دشــمن بــا ایجــاد پــرده دود مواضع 

لشــکر را پوشــانیده اســت تنهــا هواپیماهــای خودی مــی توانند اقــدام مؤّثــر نمایند. 
       51- 0712 بــه تیــپ1 ابــاغ شــد کــه بــه نزاجــا اطــاع داده شــده اســت جهــت ارتبــاط بــا افســر 

رابــط هوایی وســیله ارتباطــی بیاورند. 
ــا  ــه م ــمن ب ــدارد و دش ــود ن ــًا وج ــه اص ــتیبانی توپخان ــه پش ــاع داد ک ــپ1 اط        52- 0713 تی

ــه ابــاغ شــد.  ــه توپخان نزدیــک مــی شــود در همیــن ســاعت ب
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       53- 0715- 59/8/9 کــه تانــک هــا در شــرق پــل مواضــع خــود را اشــغال نمودنــد و همچنیــن 
هلــی کوپتــر جهــت از بیــن بــردن دشــمن اعــزام گردید.

        54- 0715- 59/8/9 تیــپ1 تقاضــا نمــود کــه جهت کمک نمودن به او یگان پیاده اعزام شــود.

        55- 0718- بــه نزاجــا اطــاع داده شــد کــه تیــپ1 در ســرپل تقاضای یگان پیاده نموده اســت.

        56- 0720- به تیپ1 اطاع داده شد که گد 242 در اختیار شما است آن را در اختیار بگیرید.
       57- 0722- از تیــپ1 خواســته شــد کــه مؤّثــر بــودن آتــش توپخانــه کاتیوشــا را     دیــده بانــان 

اطــاع دهنــد.
   58-0723- تیــپ1 تقاضــا نمــود آتــش کاتیوشــا در فاصلــه 2 کیلومتــری ســمت راســت جــاّده اجــرا 

گردد.
       59-0724- بــه توپخانــه ابــاغ شــد کــه جــاّده را در فاصلــه دو کیلومتــری از ســرپل بــه طــرف 

قهــوه خانــه زیــر آتــش بگیرنــد.
ــپ را  ــعی دارد تی ــمن س ــده و دش ــاد ش ــمن زی ــار دش ــه فش ــاع داد ک ــپ1 اط        60-0728- تی

محاصــره نمایــد.
       61-0730- از تیــپ3 ســئوال شــد کــه قــادر بــه کمــک کــردن تیــپ 1 در ســرپل      مــی باشــد و 

حداقــل یــک گروهــان پیاده بفرســتد.
       62-0731- بــه نزاجــا اطــاع داده شــد کــه تیــپ1 در حــال محاصــره شــدن اســت هواپیماهــا و 

هلــی کوپترهــا اقدامــی ننمــوده انــد ســریعًا در ایــن مــورد اقدام شــود.
       63- 0732 مورخــه 59/8/9 تیــپ3 گــزارش نمــود کــه قــادر بــه حرکــت دادن یــک گروهــان 
جهــت کمــک بــه تیــپ1 نمــی باشــد از او خواســته شــد حداقــل یــک دســته بــا    ســاح هــای ضــد 

تانــک بــه ســرپل اعــزام دارد. 
ــن  ــد و همچنی ــرار کن ــاس برق ــد 242 تم ــا گ ــا ب ــه راس ــد ک ــاغ ش ــپ1 اب ــه تی        64- 0733 - ب

ــت.  ــار شماس ــًا در اختی ــد 242 کام ــه گ ــد ک ــادآوری ش ی
        65- 0735 تیپ1 اطاع داد که حرکت دشــمن کند شــده و ما تا آخرین نفس خواهیم جنگید. 
        66- 0736 تمــاس بیــن تیــپ1 و گــد 242 برقــرار شــد و بــه گد 242 اباغ شــد از پل عبور کنند. 
       67- 0737 نزاجــا اطــاع داد کــه هلــی کوپترهــا بــه منظــور پشــتیبانی نیروهــای خــودی وارد 

عمــل شــدند در همیــن ســاعت بــه تــی1 ابــاغ شــد. 
       68- 0740 به تیپ1 اباغ شد که یک نفر را جهت هدایت گد242 بفرستند. 

       69- 0741 گردان 131 تقاضای مهّمات خمپاره انداز نمود. 
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       70- 0742 بــه رکــن 4 دســتور داده شــد کــه ســریعًا مهّمــات مــورد احتیــاج تیــپ1 را بــه منطقــه 
جلو بفرســتند. 

       72- 0749 تیپ1 گزارش داد گد 242 از پل عبور نمود. 
       73- 0750 بــه تیــپ 1 اطــاع داده شــد اگــر امــکان دارد رزم نزدیــک انجــام شــود    گــد 242 را 

بــه آن طــرف رودخانــه هدایــت نکنند. 
       74- 0758 گد242 اطاع داد که طرفین پل را پوشانیده است. 

       75- 0801 گد242 اطاع داد که از پل رد شده است. 
       76- 0804 از توپخانه خواسته شد که در مختصات 158ـ  791 اجرای آتش انبوه نماید.

ــار کــردن  ــار و م ــف شــده و در حــال ت        77- 0808 تیــپ1 گــزارش داد کــه تــک دشــمن متوّق
دشــمن هســتیم. 

       78- 0810 توپخانــه گــزارش داد کــه در مختصــات 158ـ 791 اجــرای آتــش شــد تلفــات زیــادی 
بــه دشــمن وارد دشــمن در حــال عقب نشــینی اســت. 

       79- 0811 بــه توپخانــه ابــاغ شــد کــه مختصــات فــوق را مجــّددًا بکوبــد و بــا ماســوره زمانــی بــه 
روی دشــمن اجــرای آتــش نماید. 

       80- 0816 تیــپ1 گــزارش داد تــک زرهــی دشــمن بــه طــور کّلــی متوّقــف ولــی یــک ســتون 
پیــاده زرهــی از ارتفاعــات بــه طــرف جلــو مــی آیــد. 

       81- 0817 بــه نزاجــا اطــاع داده شــد کــه تــک تانــک هــای دشــمن متوّقف شــده و یک ســتون 
پیــاده زرهــی از ارتفاعــات در حــال پیشــروی اســت و تقاضــا شــد توســط  هلــی کوپترهــا ارتفاعــات 

مذکــور کوبیده شــود. 
       82- 0819 به توپخانه اباغ شد که ارتفاعات سپتون را زیر آتش بگیرید. 

       83- 0820 بــه توپخانــه دســتور داده شــد کــه ســریعًا ســه راهــی را زیــر آتــش بگیرنــد تــا تانــک 
هــای در حــال عقــب نشــینی دشــمن از بیــن بــرود. 

       84- 0821 تیپ1 گزارش داد که با دشمن درگیر است. 
       85- 0822 بــه تیــپ3 ابــاغ شــد کــه حتمــًا یــک دســته بــا ســاح ضــد تانــک بــه کمــک تیــپ1 

فرســتاده و نتیجــه را گــزارش نماینــد. تیــپ3 نیــز اعــام کــرد کــه دســته مزبــور اعزام شــده اســت. 
       86- 0825 بــه تیــپ1 ابــاغ شــد کــه دســته پیــاده کمکــی اعــزام شــده یــک نفــر راهنمــا جهــت 

هدایــت آن در ســرپل بگمارد. 
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       87- 0827 گــد 242 تقاضــا نمــود کــه ســریعًا مهّمــات بــار مبنــا مــن را از ســبزآب حرکــت داده 
و بــه مــن برســانید. 

       88- 0829 مورخــه59/8/9 گــردان 242 اطــاع داد کــه مهّمــات گــردان از محــل بنــه در حــال 
حرکــت اســت احتیــاج نیســت که کســی بــرود. 

        89- 0831 مورخــه 59/8/9 از تیــپ1 خواســته شــد کــه آخریــن وضعّیــت خــود را گزارش کند. 
       90- 0832 تیــپ1 گــزارش داد کــه پیــاده زرهــی دشــمن در حــال پیشــروی اســت و احتیــاج بــه 

کمک یــگان پیــاده دارد. 
       91- 0834 از نزاجــا خواســته شــد کــه ســعی شــود یــک گروهــان پیــاده از لشــکر 16 بــه ســرپل 

ــود.  اعزام ش
       92- 0836 تیپ1 اباغ شد که گردان سمت راست باال را وارد عمل کنند. 

       93- 0836 تیپ1 گزارش داد که احتیاج به مهّمات دارد.  
ــی در  ــه صــورت گشــت زن ــگان را ب ــاغ شــد کــه تمــام ی ــه گــردان ســوارزرهی اب        94- 0838 ب

منطقــه بــه کار ببــرد و هــر گونــه اطــاع را ســریعًا گــزارش نمایــد. 
       95- 0840 نزاجا اطاع داد که هلی کوپترها ارتفاعات خرولی را می کوبند. 

       96- 0842 تیــپ1 گــزارش داد کــه احتیــاج بــه مهّمــات خمپــاره انــداز 120 م م دارم در همیــن 
ســاعت بــه رکــن 4 ابــاغ شــد کــه ســریعًا اقدام شــود. 

       97- 0843 تیپ1 مجّددًا تقاضای نفرات پیاده کمکی نمود. 
       98- 0843 بــه توپخانــه دســتور داده شــد کــه آتــش خــود را قطــع ننمــوده و همچنــان مداومــت 

ــته باشد.  داش
       99- 0844 از نزاجا تقاضا شد که سریعًا نسبت به اعزام نفرات پیاده کمکی اقدام نماید.

       100- 0845 از تیپ1 سئوال شد که آیا احتیاج به نفربر چرخدار دارد ، جواب مثبت.
ــه  ــر چرخــدار ب ــه ســروان کیهــان زاده ابــاغ شــد کــه ســریعًا ده دســتگاه نفرب        101- 0846 ب

ــزام دارد.  ــرپل اع س
       102- 0847 بــه تیــپ2 ابــاغ شــد کــه نفربــر چرخــدار اعــزام گردیــد راهنمــا بگذاریــد کــه در 

منطقــه بــه کار بــرده شــوند. 
       103- 0854 برابــر اطــاع نزاجــا )ســرهنگ حســینی( طبــق دســتور فرمانــده نزاجــا از پیــاده 

لشــکر16 نمــی تــوان اســتفاده نمــود خــود لشــکر بایســتی کمــک نمایــد. 
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       104- 0856 بــه پشــتیبانی و مهنــدس دســتور داده شــد کــه ســریعًا تعدادی در حــدود100 نفر 
بــا تفنــگ و تیربار بــه ســرپل اعــزام دارند. 

       105- 0901 تیــپ1 گــزارش نمــود کــه پیــاده دشــمن فعــًا زمیــن گیــر شــده و نیروهــای تانــک 
دشــمن در حــال فــرار می باشــند. 

ــار ســمت  ــا تیرب ــه گــردان 242 ابــاغ کنــد کــه ب ــه تیــپ1 دســتور داده شــد ب        106- 0909 ب
راســت خــود را بــه پوشــانند در صــورت مشــاهد نفــرات دشــمن آنهــا را مــورد حملــه قــرار دهیــد. 
       107- 0913 برابــر اطــاع افســر اســیر شــده عراقــی2 لشــکر عــراق در منطقــه وجــود دارد کــه 
لشــکر 1 در جلــو مأموریــت داشــت از رودخانــه عبــور نمایــد ســپس لشــکر10 زرهــی از آن عبــور از 

خــط نمــوده و تــک را ادامــه دهــد. 
       109- 0916 بــه تیــپ 1 ابــاغ شــد کــه پیــاده کمکــی فرســتاده شــده آنهــا را راهنمایــی کنیــد 

کــه در محــل دقیــق بــکار رونــد. 
ــه ســروان کیهــان زاده ابــاغ شــد کــه ســریعًا از پــل بگــذرد و ارتفاعــات غــرب         110- 0918 ب

رودخانــه را اشــغال نمایــد. 
       111- 0919 تیپ1 گزارش داد که یک خودرو مهّمات ما آتش گرفت. 

       112- 0920 بــه تیــپ1 ابــاغ شــد کــه کیهــان زاده بــا نفربرهــا حرکــت کــرده راهنمایــی کنیــد 
کــه در ارتفاعــات شــرقی رودخانــه مســتقر شــود. 

        113- 0921 تیپ1 گزارش کرد که دشــمن تمام تمرکز آتش خود را روی پل روانه نموده اســت.
ــه  ــا توّجــه باســتعداد دشــمن دســتورات الزم نســبت ب ــه نزاجــا گــزارش شــد ب        114- 0923 ب

آمادگــی لشــکر قزویــن داده شــود. 
       115- 0924 بــه تیــپ1 ابــاغ شــد کــه نفربرهــای کیهــان زاده را بــه همــان ارتفاعــات شــرقی 

رودخانــه هدایــت نماینــد. 
       116- 0929 به سرگرد میرکاظمی اباغ شد که نفربرها را سریعًا به سرپل ببرد. 

       117- 0930 مراتــب2 لشــکر اســتعداد متجــاوز بــا نزاجــا در میــان گذاشــته شــد و تقاضــا گردید 
ــات  ــر ارتفاع ــی کوپت ــا هل ــًا ب ــردد ضمن ــذار گ ــول واگ ــپ2 دزف ــاده از تی ــان پی ــک گروه ــل ی حداق

ســپتون زیــر آتــش گرفتــه شــود. 
       118- 0935 تیپ1 گزارش داد که تاکنون مهّمات به ما نرسیده و مهّمات ما تمام شده. 

       119- 0940 تیپ1 مجّددًا تقاضای یگان پیاده کمکی نمود. 
        120- 0943 به تیپ1 مجّددًا تقاضای یگان پیاده کمکی نمود. 
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       121- 0944 تیپ1 گزارش داد که درگیری شدیدًا ادامه دارد. 
       122- 0946 تیــپ1 ابــاغ شــد کــه ســریعًا وضعّیــت دشــمن را چــه در حــال توّقــف و چــه در 

حــال پیشــروی گــزارش تــا پشــتیبانی هوایــی خواســته شــود. 
       123- 0946 تیــپ1 اطــاع داد کــه تانــک هــای دشــمن در کانــال متوّقــف ولــی پیــاده دشــمن 

در حــال حرکــت اســت و بــا موشــک تیرانــدازی مــی نمایــد. 
       124- 0949 بــه تیــپ1 دســتور داده شــد کــه شــیاری را کــه تانــک هــای دشــمن در آن متوّقــف 

انــد زیــر آتــش بگیرد. 
ــرقی  ــع ش ــه موض ــان زاده را ب ــروان کیه ــای س ــر بره ــه نف ــد ک ــاغ ش ــپ1 اب        125- 0950 تی

ــاند.            ــه پوش ــردان 242 را ب ــت گ ــاح راس ــه جن ــت ک ــه هدای رودخان
       126- 0954 گــردان مهنــدس گــزارش کــرد کــه تمــام گروهــان هــای مهنــدس به ســر پــل اعزام 

شــده و تیــپ با گــردان ارتبــاط برقــرار نماید. 
       127- 0955 تیــپ1 اطــاع داد کــه تــا کنــون نیــروی کمکــی نرســیده اســت دســتور داده شــده 

مقــاوم باشــید در حــال آمــدن هســتند به شــما ملحــق خواهند شــد. 
       128- 0957 توپخانــه اطــاع داد کــه افســر اســیر شــده همــان ســرگرد توپخانــه اســت که تخلیه 

شــد نه ســرهنگ.
       129- 0958 به نزاجا گزارش شد که افسر اسیر شده همان سرگرد بوده. 

       130- 1000 تیــپ1 گــزارش داد کــه نیروهــای پیــاده متجــاوز شــیار خرولــی در حــال پیشــروی 
هســتند و دســتور داده شــد تعــدادی از تانــک هــا جهــت متوّقــف کــردن پیشــروی آنهــا بــه شــیار 

اعــزام شــد. 
       131- 1005 بــه تیــپ2و3 ابــاغ شــد کــه شــیارهای رودخانــه کرخــه را حفاظــت کــه نفــرات 

پیــاده متجــاوز امــکان دارد عبــور نماینــد. 
       132- 1013 بــه نزاجــا گــزارش شــد کــه پرســنل پیــاده دشــمن از شــیارهای خرولــی در حــال 

پیشــروی اســت. 
       133- 1017 تیــپ1 اطــاع داد کــه نیروهــای کمکــی متجــاوز وارد عمــل شــده و فشــار متجــاوز 

ــت.  زیاد اس
ــه         134- 1018 تیــپ3 گــزارش داد کــه متجــاوز از طــرف ســرخه صالــح در حــال پیشــروی ب

طــرف تیــپ3 مــی باشــد. 
       135- 1022 تیپ1 اطاع گزارش کرد که نیروهای تقویتی رسید. 
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       136- 1023 تیــپ1 گــزارش کــرد کــه نیروهــای کمکــی قــادر بــه عبــور از پل نیســتند در همین 
ســاعت بــه تیــپ ابــاغ شــد یــک نفــر راهنمــا بفرســتند و آنهــا را به جلــو هدایــت کند. 

       137- 1030 نزاجــا ابــاغ کــرد کــه تعــداد 100 نفــر از پرســنل خــودی )چریــک( در قســمت 
هــای ارتفاعــات شــمالی مســتقر اســت. 

       138- 1031 گزارش نزاجا به تیپ1 اباغ شد تیپ اظهار داشت که اطاع دارم. 
       139- 1032 به نزاجا اعام شد که تیپ1 با نیروهای خودی هماهنگی دارد. 

       140- 1033 به گردان 242 اباغ شد که سریعًا به گردان 243 مهّمات برساند.
       141- 1037 تیــپ1 گــزارش نمــود کــه فشــار دشــمن زیــاد اســت و تقاضــای نیــروی تــازه نفــس 

از لشــکر قزویــن نمایید.
        142- 1038 گزارش تیپ1 به نزاجا اعام که فشار زیاد است لشکر قزوین را آماده باش بدهید. 
       143- 1048 تیــپ3 اطــاع داد تعــدادی تانــک و نفربــر متجــاوز از پیــر کافــران بــه طرف شــوش 

در حــال حرکت اســت. 
       144- 1050 گزارش تیپ3 به نزاجا اعام گردید. 

       145- 1052 تعداد 108 نفر از پشتیبانی لشکر به سرپل اعزام شد. 
       146- 1054 بــه تیــپ1 ابــاغ شــد کــه ســروان کیهــان زاده را از پــل عبــور ندهنــد همــان کنــار 

رودخانــه اشــغال موضــع نمایــد. 
       147- 1055 تیــپ1 گــزارش داد کــه پرســنل متجــاوز در حــال پیشــروی مــی باشــد بــه300 

متــری ســرپل رســیدند. 
       148- 1056 به توپخانه اباغ شد تا300 متر سرپل را یا آتش تمرکزی به پوشاند. 

       149- 1059 بــه نزاجــا گــزارش شــد کــه لشــکر بــه گــردان مهنــدس دســتور داده اســت پــل را 
خــرج گــذاری نمایــد و بــه محــض اینکــه عبــور متجــاوز محــرز شــد پــل تخریــب خواهــد شــد. 

       150- 1110 بــه نزاجــا گــزارش شــد دشــمن در حــدود منطقــه کانــال هــای   ســرخه صالــح بــا 
هلــی کوپتــر نیــرو پیــاده مــی کنــد. 

       151- 1116 تیپ1 در سمت چپ سرپل در داخل شیارها تقاضا پشتیبانی هوایی نمود.
       152- 1117 تیــپ1 گــزارش نمــود کــه متجــاوز از موشــک اســتفاده مــی نمایــد و فشــار دشــمن 

زیــاد اســت احتیاج بــه کمــک دارد. 
ــه در فاصلــه 50         153- 1121 گــردان 242 گــزارش داد کــه پرســنل پیــاده متجــاوز در زیــر تّپ

متــری مــی باشــد دســتور داده شــد کــه تیــپ1 نفــرات پیــاده بــه آن محــل بفرســتند. 
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       154- 1132 بــه تیــپ 1 ابــاغ شــد کــه بــا تمــام تــوان پدافنــد نمــوده زیــرا دشــمن تــوان خــود را 
از دســت داده و نیــروی هوایــی و هلــی کوپترهــا جهت پشــتیبانی پــرواز نمودند.

       155- 1135 تیپ 1 تقاضای کمک نمود که در جلو سرخه فیله زیر فشار است. 
       156- 1137 به توپخانه دستور داده شد سرخه فیله را زیر آتش بگیرند. 

       157- 1138 بــه تیــپ1 ابــاغ شــد هلــی کوپترهــا هــم اکنــون از بــاالی ســرما گذشــته و کمــک 
شــما مــی آیند. 

       158- 1145 از تیپ1 خواسته شد وضعّیت دشمن را از گردان242 گرفته و مخابره نماید. 
       159- 1146 جهت گردان242 مهّمات فرستاده شد. 

       160- 1148 افسر دیده بان توپخانه ستوان حاج حیدری اعزام شد. 
       161- 1148 بــه رکــن چهــارم دســتور داده شــد هــر قــدر نارنجــک دســتی و تفنگــی اســت بــرای 

تیپ1 ارســال شــود. 
       162- 1149 بــه گــردان242 تانــک ابــاغ شــد کــه تانــک هــای تیــپ1 را هــر کجــا کــه صــاح 

مــی دانیــد هدایــت کنیــد. 
       163- 1150 تیــپ3 گــزارش داد فشــار از ســمت چــپ خیلــی زیــاد اســت و تانــک هــای242 

کمــک نمــی کنــد. 
       164- 1151 گردان242 تانک دستور داده شد که تیپ3 را کمک نماید. 

       165- 1152 گــردان242 اطــاع داد کــه تانــک هــا پیــش شــما هســتند و 3 دســتگاه از آنهــا بــه 
ســمت چــپ رفتند. 

       166- 1155 بــه گــردان242 دســتور داده شــد کــه تانــک هــا هــر چــه زودتــر حرکــت کــرده و 
برونــد احتمــال سســتی یــک تانــک ممکــن اســت کــه سرنوشــت را عــوض کنــد. 

       167- 1156 گردان242 تانک جواب داد اطاعت می شود. 
       168- 1158 بــه تیــپ1 اطــاع داده شــده کــه هــم اکنــون هواپیمــا ســرخه صالح و ســرخه فیله 

را دارنــد بمبــاران مــی کنند. 
       169- 1159 بــه تیــپ3 ابــاغ گردیــد کــه 50 ســورتی هواپیمــا از بــاالی آســمان شــما را دارنــد 

تقویــت مــی کنند. 
       170- 1200 بــه توپخانــه لشــکری ابــاغ شــد کــه بــه یــگان هــای پدافنــد هوایــی اطــاع داده 

شــود تیرانــدازی نکننــد هواپیماهــای خــودی روی آســمان هســتند. 
       171- 1206 به تیپ1 اباغ گردید وضعّیت کّلی منطقه را توجیه کنید. 
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       172- 1207 تیپ1 درخواست مقداری نیروی ضد تانک یا تانک می نماید. 
       173- 1208 به گردان242 تانک تعدادی تانک از سمت راست بروند به سمت چپ پل.

       174- 1210 گردان242 تانک اعام نمود که 5 تانک به سمت چپ فرستاده است. 
       175- 1215 تیپ1 درخواست مهّمات برای تانک های ام 47 می کند. 

       176- 1216 بــه رکــن4 لشــکر ابــاغ شــد کــه مهّمــات مــورد نیــاز بــرای تانــک هــای    ام 47 
بفرستند. 

       177- 1222 به تیپ1 اباغ شد آخرین وضعّیت را گزارش نماید. 
       178- 1224 تیپ1 اعام می کند که وضعّیت تغییری نکرده.

       179- 1225 بــه تیــپ1 ابــاغ شــد کــه فشــار دشــمن کجــا زیادتــر اســت. جــواب داده شــد روی 
ســرخه فیله.

       180- 1226 بــه تیــپ3 ابــاغ شــد کــه بــه تیــپ1 کمــک نمایــد. جــواب داده شــد کــه مــا در 
حــال کمــک هســتیم کــه روی ســرخه فیلــه آتــش داریــم. 

       181- 1227 لشــکر بــا تیــپ2 تمــاس برقــرار مــی نمایــد و ابــاغ مــی نمایــد کــه وضعّیــت خــود 
را گــزارش نماییــد تیــپ2 جــواب داد بــه عــرض مــی رســاند. 

        182- 1230 به تیپ3 اباغ شد که وضعّیت خود را اعام می نمایید جواب داد خبری نیست. 
       183- 1231 تیپ2 اظهار می دارد در منطقه ما خبری نیست. 

       184- 1237 بــه تیــپ1 ابــاغ شــد بــه گــردان242 تانــک بگوییــد کــه بــرای تمــام    تانــک هــای 
مهّمات فرســتاده شــد بگیرنــد و تقســیم نمایند. 

       185- 1238 بــه تیــپ1 ابــاغ شــد کــه بــا تمــام پرســنل اعــام کنیــد دشــمن از تــوان افتــاده 
بکوشــند و دفــاع کننــد و متجــاوز قــادر بــه پیشــروی نیســت آنهــا را معــدوم نماینــد. 

       186- 1244 بــه تیــپ1 ابــاغ شــد کــه آخریــن وضعّیــت خــود را گــزارش کننــد. جــواب همــان 
وضعّیــت قبلــی اســت روی ســرخه فیلــه و ســرخه صالــح آتــش مــداوم می باشــد.

       187- 1246 بــه توپخانــه لشــکری ابــاغ شــد کــه حداکثــر آتــش روی ســرخه فیلــه و ســرخه 
صالــح و روی کانــال اجــرا شــود. 

       189- 1258 تیپ1 درخواست 2 عدد موشک تا و می نماید. 
       190- 1259 به تیپ3 اباغ شد که برای تیپ1 موشک تاو بفرستد. 

       191- 1300 بــه تیــپ1 ابــاغ شــد از گــردان138 موشــک تــاو بگیــرد جــواب مــی دهــد کــه 
گــردان138 ارتبــاط قطــع شــده تیــپ3 اعــام نمــود کــه مــن مــی فرســتم. 
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       192- 1301 بــه تیــپ2 ابــاغ مــی گــردد هــم اکنــون یــک گروهــان تانــک و   10 دســتگاه پــی 
ام پــی1 در حــال حرکــت بــه منطقــه تیــپ اســت راهنمــا در حــال داشــته باشــید و آنهــا را بــه موضــع 

مربــوط هدایــت و بــه کار بریــد. 
       193- 1320 به تیپ1 دستور داده شد از یگان ها آخرین و ضعّیت را گزارش کنید. 

ــه تیــپ1 ابــاغ شــد کــه تانــک هــای آن تیــپ همــکاری نمــی کننــد دســتور         194- 1321 ب
دهیــد ســریعًا بــه گــردان 242 اعــام اعــزام و تذکــر شــدید بــه فرمانده تانــک هــا داده شــود در مورد 

اعــزام آنهــا بــه منطقــه. 
       195- 1322 گردان242 تانک اعام نمود که شنی یکی از تانک ها پاره شد. 

ــا  ــد گــزارش ت ــد از خمپــاره هــای120م م هــر چــه کــم داری        196- 1326 تیــپ1 ابــاغ گردی
تأمیــن شــود. 

       197- 1328 بــه تیــپ1 ابــاغ گردیــد از خمپــاره هــای120م م هــر چــه کــم داریــد گــزارش تــا 
ــود.  تأمین ش

       198- 1330 تیپ1 اعام کرد بررسی و اطاع خواهد داد. 
       199- 1332 بــه تیــپ1 ابــاغ شــد کــه پیــاده دشــمن از طــرف کانــال خیــز بــه خیــز جلــو مــی 
آیــد دســتور دهیــد خمپــاره اندازهــا بــا گلولــه زمانی اجــرای آتــش کننــد ضمنــًا توپخانه نیــز اجرای 

آتــش مــی کند.
       200- 1340 تیــپ3 اطــاع داد اگــر آتــش توپخانــه در منطقه ســرخه فیله و     ســرخه صالح مؤّثر 
 اســت آتــش مرتبــًا انجــام شــود و ضمنــًا 2 قبضــه موشــک تــاو بــرای تیــپ1 فرســتاده شــده اســت. 
ــر اســت شــدیدتر شــود         201- 1342 بــه تیــپ1 ابــاغ گردیــد اگــر آتــش توپخانــه تیــپ3 مؤّث

ضمنــًا بــرای 2 قبضــه موشــک تــاو راهنمــا بفرســتند تــا بــه موضــع هدایــت شــود. 
       202- 1343 تیپ1 در مورد مؤّثر بودن آتش توپخانه هنوز جوابی نداده است.

ــان  ــی برایت ــاده کمک ــد پی ــک واح ــاال ی ــن ح ــه همی ــد ک ــاغ گردی ــپ 1 اب ــه تی        203- 1345 ب
فرســتاده شــد توّجــه داشــته باشــید کــه ترجیحــًا از آنهــا در ســرپل اســتفاده شــود بــرای اینکــه آتش 

مؤّثرتــر داشــته باشــید. 
       204- 1350 گــردان242 تانــک صــدا زده مــی شــود : جــواب نمــی دهــد ، تیــپ1 ابــاغ شــما 
فــورًا بــه گــردان242 بگوییــد کــه آن تانــک را بــه کشــد بــه خــط الــّرأس نظامــی کــه بتوانــد بــه جلــو 

هــم آتــش داشــته باشــد. 
       205- 1352 به تیپ1 اباغ شد که آخرین وضعّیت دشمن را گزارش نماید. 
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       206- 1355 تیــپ1 گــزارش مــی دهــد دشــمن فعــًا متوّقــف شــده و2 نفــر هــم تســلیم شــده 
انــد و هــم اکنــون آنهــا را بــه لشــکر فرســتادیم. 

       207- 1400 مورخــه 59/8/9 بــه تیــپ1 ابــاغ شــد کــه هــم اکنــون دیــده بــان هــای توپخانــه 
اطــاع دادنــد کــه دشــمن در حــال فــرار اســت. 

       208- 1404 تیپ1 گزارش داد دشمن در حال فرار و عقب نشینی است. 
       209- 1405 بــه توپخانــه دســتور داده شــد کــه ســریعًا بــرد توپخانــه را بلنــد کــه متجــاوز در حــال 

عقــب نشــینی را متاشــی نمایید. 
       210- 1406 مراتــب عقــب نشــینی متجــاوز بــه نزاجــا گــزارش و تقاضــا شــد بــا بــه کار بــردن 

نیــروی هوایــی بــه دشــمن ضربــه بزنــد. 
        211- 1407 دیده بان توپخانه اطاع داد که دو نفر عراقی پناهنده و دوازده نفر نیز اسیر شدند.

       212- 1410 مراتب اسیر شدن و پناهنده شدن عراقی ها به نزاجا گزارش شد. 
       213- 1415 بــه تیــپ1 ابــاغ شــد کــه تجدیــد ســازمان و تحکیــم هــدف نمــوده اّمــا بــه جلــو 

نرونــد و دشــمن در حــال فــرار بــه توپخانــه و نیــروی هوایــی ســپرده شــد. 
       214- 1416 تیپ1 اطاع داد که مقاومت کمی در چپ و راست وجود ندارد. 

       215- 1417 به تیپ1 اباغ شد که با آتش سعی کند جناح چپ و راست را به پوشاند. 
ــر  ــه طــرف مــا آمــده و زی        216- 1419 تیــپ 2 گــزارش داد تعــدادی از خودروهــای دشــمن ب

آتــش خــودی قــرار دارد و تلفــات متعاقبــًا اعــام خواهــد شــد. 
       217- 1420به توپخانه اباغ شد که سریعًا یک نفر را به شهرک آزادی بفرستند. 

       218- 1429 از تیپ1 خواسته شد که آخرین وضعّیت خود را گزارش نماید. 
       219- 1430 تیپ1 گزارش داد که هنوز موشک های تاو نرسیده. 

       220- 1433 بــه تیــپ3 دســتور داده شــد کــه موشــک هــای تــاو را بفرســتند جــواب داد که یکی 
فرســتاده شــده و دیگــری در حال اعزام اســت. 

ــا  ــه آنه ــتند ب ــت هس ــال برگش ــودی در ح ــای خ ــرد هواپیماه ــاغ ک ــا اب        221- 1436 نزاج
ــد.  ــدازی نکنی تیران

ــا  ــه آنه ــتند ب ــت هس ــال برگش ــودی در ح ــای خ ــرد هواپیماه ــاغ ک ــا اب        222- 1436 نزاج
ــد.  ــدازی نکنی تیران

       223- 1437 بــه تیــپ1 دســتور داده شــد کــه هواپیماهــای موجــود در منطقــه خــودی اســت 
ــدازی نکنید. تیران
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       224- 1440 نزاجــا از لشــکر خواســت کــه هــدف هــای مــورد لــزوم از نظــر پشــتیبانی هوایــی را 
تعییــن تــا هواپیمــا و هلــی کوپتــر اعزام شــود. 

       225- 1444 به تیپ1 اباغ شد در صورت نیاز پشتیبانی هوایی فورًا اطاع دهد. 
       226- 1445 تیــپ1 بــه گــردان242 دســتور داد کــه ســریعًا تانــک هــای خــود را بــه مواضــع 

هدایــت کنــد. 
        227- 1447 مجــّددًا بــه تیــپ1 ابــاغ شــد کــه هــر گونه پشــتیبانی هوایی نیــاز دارد اعام کند.

       228- 1451 به تیپ3 اباغ شد در صورت نیاز به پشتیبانی هوایی گزارش کند. 
       229- 1453 بــه تیــپ1 دســتور داده شــد کــه هــر یــک از فرماندهــان تانــک اجــرای دســتور 

نکردنــد دســتگیر و بــه عقــب فرســتاده شــود. 
       230- 1456 تیــپ1 گــزارش کــرد کــه مقاومــت دشــمن ســرکوب و هــم اکنــون تجدیــد ســازمان 

و تحکیــم مواضع اســت. 
       231- 1457 به تیپ1 دستور داده شد که هر کس اجرای دستور نکرد تیرباران شود. 

       232- 1459 بــه تیــپ1 ابــاغ شــد کــه در صــورت نیــاز یــک گروهــان پیــاده موجود اعزام شــود. 
جــواب مثبت.

       233- 1502 بــه رکــن یکــم دســتور داده شــد کــه ســریعًا پرســنل پشــتیبانی را بــا      هــم آهنگــی 
رکــن4 تجهیــز و بــه تیــپ1 اعــزام نماید. 

       234- 1505 از نزاجا خواستار موشک تاو و خودرو مربوطه جهت تی 1 شد. 
       235- 1506 بــه رکــن4 ابــاغ شــد کــه ســریعًا در اجــرای دســتور نزاجــا بــه تــی2 دزفــول مراجعه 

و موشــک تاو دریافــت دارد. 
       236- 1512 تی1 گزارش کرد با یک مقاومت کوچک برخورد داریم. 

       237- 1515 به تی1 اباغ شد که130 نفر با تجهیزات کامل اعزام شدند. 
       238- 1516 بــه تــی1 ابــاغ شــد کــه از رکــن4 یــک نفــر بــه محــل اعــزام تــا    نیازمنــدی هــا را 

ــت نماید. یادداش
       239- 1517 از تی1 خواسته شد که تلفات دشمن را گزارش نماید. 

       240- 1518 تــی3 گــزارش کــرد کــه در حــدود 200 دســتگاه تانــک از ســرخه صالــح بــه طــرف 
ســایت در حــال حرکت اســت.

       241- 1519 مراتــب بــه نزاجــا گــزارش کــه هواپیمــا جهــت انهــدام تانــک هــا اعــزام گــردد اعام 
نمودنــد کــه 5 فرونــد هواپیما آمــاده پرواز اســت. 
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       242- 1522 بــه تــی1 ابــاغ کــه یــک خــودرو بــه تــی3 بــه فرســتند و بــه او اطــاع دهــد کــه 
گیرنــده اش خــراب اســت ســریعًا بــی ســیم خــود را عــوض نمایــد. 

       243- 2523 تــی1 اعــام نمــود کــه تلفــات دشــمن زیــاد بــوده و قابــل تخمیــن نیســت ضمنــًا 
یــک ســتون زرهــی از ســه راهــی رادار در فاصلــه ســه کیلومتــری در حــال پیشــروی اســت. 

       244- 1531 از نزاجــا درخواســت پشــتیبانی هوایــی جهــت انهــدام یــک ســتون زرهــی کــه از 
ســه راهــی در حــال پیشــروی بودنــد شــد.

       245- 1536 بــه توپخانــه ابــاغ کــه بــه آتــش شــدید ســتون زرهــی را دشــمن را کــه از ســه راهــی 
در حــال پیشــروی اســت منهــدم نماید. 

       246- 1537 تــی1 گــزارش داد کــه تانــک هــا در حــال حاضــر مشــاهده نمــی گــردد و در فاصله 
5 کیلومتــری مــا می باشــد. 

       247- 1540 تی1 گزارش داد که احتیاج به آمبوالنس و دیده بان دارد. 
       248- 1543 تی1 گزارش نمود که تانک های دشمن متوّقف شدند. 

       249- 1545 گردان تانک اطاع داد که 2 تانک دشمن را منهدم نموده است. 
        250- 1549 نزاجا اعام نمود که هواپیماهای خودی جهت منهدم نمودن دشمن پرواز نمودند. 
ــا  ــه آنه ــت ب ــرواز اس ــال پ ــودی در ح ــای خ ــه هواپیماه ــد ک ــاغ ش ــی1 اب ــه ت        251- 1550 ب

ــد.  ــدازی نکنی تیران
       252- 1552 گد 242 تانک تقاضای 2 توپ ضد هوایی نمود. 

       253- 1553 تــی1 گــزارش کــرد کــه نیروهــای زرهــی دشــمن بــه طــرف مــا نزدیــک مــی شــوند 
و مــا ســعی مــی کنیــم بــا تانــک آنهــا را منهــدم کنیم. 

       254- 1554 مراتب به نزاجا گزارش ، اعام داشتند که به هوانیروز اباغ شد.
ــات دشــمن را منهــدم         255- 1558 گــد تانــک اعــام کــرد کــه یــک تانــک و دو خــودرو مهّم

نمــوده اســت. 
       256- 1559 نزاجــا اعــام کــرد کــه هواپیماهــا جهــت از بیــن بــردن تانــک هــای دشــمن پــرواز 

نمــود. بــه تــی1 ابــاغ شــد هواپیماهــا خــودی اســت. 
       257- 1600 نزاجــا اعــام نمــود 4 دســتگاه جیــپ 106 بــه لشــکر واگــذار شــده بــه قــرارگاه 

اعــزام گردیــد. 
       258- 1603 گــد242 تانــک گــزارش کــرد دشــمن در حــال فــرار اســت ســعی مــی شــود کــه 

آنهــا را منهــدم کنیــم. 
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       259- 1605 دیده بانان گروه 55 گزارش کردند که متجاوز در حال فرار است. 
       260- 1606 از تی1 خواسته شد آخرین وضعّیت را گزارش نماید. 

       261- 1607 تــی1 گــزارش کــرد دشــمن در حــال فــرار و مــا بــا توپخانــه و تانــک آنهــا را زیــر آتــش 
ــرار دادیم.  ق

       262- 1609 به تی3 اباغ شد که مواظب دشمن باشید. 
       263- 1611 بــه تــی3 ابــاغ کــه بــه تــی2 اطــاع دهــد مواضــع خــود را آمــاده پدافنــد نماییــد 

چــون امــکان تــک دشــمن مــی رود. 
       264- 1614 گــد تانــک بــه تــی1 اعــام کــه در 2 کیلومتــری مــا 4 دســتگاه تانک متجــاوز وجود 

دارد ســعی کنیــد بــا توپخانه از بیــن ببرید. 
       265- 1615 بــه گــد تانــک ابــاغ کــه ســعی شــود تانــک هــای متجــاوز جلــو بیاینــد ســپس بــه 

ســوی آنهــا تیرانــدازی کنید. 
        266- 1620 از گــد تانــک خواســته شــد آخریــن وضعّیــت تانــک های متجاوز را گــزارش نمایید. 

       267- 1625 تی1 در مختصات )157/5ـ792( تقاضای آتش توپخانه نمود. 
       268- 1626 تــی1 اعــام نمــود4 دســتگاه از تانــک هــای دشــمن در حــال فــرار یــک دســتگاه 

پیــش مــی آیــد.             
       269- 1627 تــی1 گــزارش نمــود تلفــات دشــمن زیــاد کــه قابــل تخمیــن نیســت. ضمنــًا در 

مختصــات )158ـ794( نیــاز بــه آتــش توپخانــه دارد. 
       270- 1628 گــد 242 تانــک گــزارش کــرد کــه ســه دســتگاه تانــک و 1 خــودرو مهّمــات دشــمن 

را منهــدم نموده اســت. 
       271- 1629 بــه توپخانــه دســتور داده شــد در مختصــات )158ـ 794( آتــش شــدید تمرکــزی 

اجــرا نمایــد. 
       272- 1630 گد تانک گزارش کرد که تانک آخر دشمن زده شد. 

       273- 1631 تــی1 گــزارش کــرد کــه در حــدود300 نفــر متجــاوز کشــته و50 الــی60 تانــک 
منهــدم گردیــده اســت. 

        274- 1635 گد تانک گزارش کرد که یک دســتگاه تانک دیگر دشــمن را منهدم نموده اســت. 
       275- 1635 گــد تانــک گــزارش کــرد کــه یــک دســتگاه تانــک در حــال تعــّرض دشــمن مــورد 

اصابــت قــرار گرفــت. 
276- 1636 گد تانک تقاضای مهّمات تانک نمود برکن 4 اباغ گردید.   
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ــت  ــود اس ــد موج ــات الزم داری ــوع مهّم ــر ن ــرد ه ــام ک ــک اع ــد تان ــه گ ــی1 ب        277- 1637 ت
ــد.  بفرســتند کــه ببرن

ــه روشــن کننــده  ــا گلول ــه تــی1 دســتور داده شــد کــه شــب تمــام منطقــه را ب        278- 1638 ب
روشــن و اجــازه ندهنــد کــه متجــاوز جلــو آمــاده و وســایل خــود را ببــرد. 

ــال  ــمن در ح ــره زد دش ــی گ ــات )84 ـ83( عل ــود در مختص ــزارش نم ــی1 گ        279- 1640 ت
ــود.  ــک نم ــای کم ــت و تقاض ــروی اس پیش

ــش  ــر آت ــره زد را زی ــی گ ــات )84 ـ83( عل ــد مختص ــتور داده ش ــه دس ــه توپخان        280- 1641 ب
بگیرنــد. 

       281- 1646 چــون بــرد توپخانــه نمــی رســید از نزاجــا خواســته شــد کــه مختصــات فــوق را زیــر 
ــش بگیرند.  آت

       282- 1651 به تی1 اباغ که به توپخانه دستور داده شد آتش ضد آتشبار اجرا کند. 
       283- 1653 به توپخانه اباغ که در مختصات )84 78( اجرای آتش نماید. 

       284- 1655 تی1 گزارش که در سمت راست جاّده درگیر شده است. 
       285- 1656 تــی1 گــزارش کــه در قســمت چــپ مواضــع خبــری نیســت فقط از ســمت راســت 

تهدیــد می شــویم. 
       287- 1707 بــه پشــتیبانی ابــاغ کــه مهّمــات کالیبــر بــزرگ و کوچــک هــر چــه ســریعتر به جلو 

بفرستند. 
       288- 1708 تی1 اعام که از سمت راست با دشمن درگیری است. 

ــد و در  ــه ده ــاری ادام ــک روز ج ــه ت ــمن ب ــت دش ــن اس ــه ممک ــاغ ک ــا اب        289- 1710 نزاج
خــط ســرپل ل21 رخنــه نمایــد. یــگان هــای لشــکر16 کــه در ســاحل ســرپل مســتقر    مــی باشــند 
آمــاده باشــند کــه بــه منطقــه ســرپل حرکــت و رخنه دشــمن را خنثــی نمایند یــک یــگان در نزدیکی 

ســرپل مــی بایســتی گســترده شــود جهــت حرکــت اّولیــه بــه ســرپل. 
ــه دســتور داده شــد در مختصــات )163ـ792( ســریعًا آتــش تــی1 را  ــه توپخان        290- 1713 ب

تقویــت نمایــد. 
       291- 1716 تی1 گزارش کرد که احتیاج به پشتیبانی دارم. 

       292- 1717 به تی1 اباغ که یک احتیاط مناسب تهیه و شما را پشتیبانی کند. 
       293- 1718 تــی1 گــزارش نمــود کــه مهّمــات بــه صــورت جــدا جــدا در ماشــین هــای کوچــک 

دارم.  نیاز 
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       294- 1719 برکن4 اباغ که سرگرد صارم پور جهت بردن مهّمات به سرپل برود. 
        295- 1725 تــی1 تقاضــای کمــک نمــود و اعــام کــرد متجاوز مجــّددًا حمله خــود را آغاز نمود. 

       296- 726 به تی1 اباغ که دیده بان توسط سرگرد عشقی به سرپل اعزام شد. 
       297- 1727 فرمانــده لشــکر16 قزویــن در ســاعت 1727 بــه پاســگاه فرماندهــی مراجعــه کــه 
یــگان اعزامــی بــه شــوش در ســه راهــی دهلــران متوّقــف ، یــک نفــر جهــت     هــم آهنگــی بــه ســه 

راهــی فرســتاده شــود کــه ایــن عمــل انجــام شــد. 
       298- 1728 به تی1 اباغ که نیروی کمکی فرستاده شد. 

       299- 1729 به تی1 دستور داده شد که سریعًا جهت گردان تانک نارنجک بفرستند. 
       300- 1732 بــه تــی1 ابــاغ کــه نارنجــک پــای پــل هســت یــک نفــر بفرســتند کــه بــه آنهــا 

تحویــل بدهنــد. 
       301- 1735 گــد تانــک اعــام کــرد کــه هنــوز دشــمن در ســمت راســت مــن مــی باشــد و نفرات 

پیــاده بایــد با آنهــا مقابلــه کند. 
        302- 1736 به گد 243 تانک اباغ سریع تر 5 دستگاه تانک باقی مانده را به مواضع بفرستد. 

       303- 1740 به تی 2 دستور داده شد که سریعًا یگان اباغی به سرپل اعزام نماید. 
       304- 1741 تــی1 گــزارش نمــود کــه دشــمن بــه مــا فرصــت تجدیــد ســازمان نــداده اســت در 

فشــار شــدید مــی باشــیم کمــک کنید. 
       305- 1742 تی2 گزارش کرد که یگان اعزامی همین االن اعزام شد. 

 1743 -306       
       307- 1744 به تی1 اباغ که همین االن هلی کوپترها به کمک شما می آیند. 

       308- 1745 به تی1 اباغ شد که به توپخانه دستور داده شده سرپل را زیر آتش بگیرد. 
       309- 1751 گد تانک اطاع داد که دشمن نزدیکی ما است. 

       310- 1752 به توپخانه دستور داده شد که قسمت شمالی مواضع سرپل را بکوبند. 
       311- 1753 بــه تــی1 ابــاغ شــد کــه مهّمــات کالیبــر کوچــک فرســتاده شــده یــک نفــر راهنمــا 

بفرســتید کــه آنهــا را راهنمایــی بکند. 
       312- 1745 تی1 در مختصات )175/5ـ  791( تقاضای آتش نمود. 

       313- 1801 تی1 اعام نمود که مهّمات رسید. 
       314- 1802 تــی1 گــزارش کــرد کــه تاکنــون دیــده بانــان نرســیدند و ضمنــًا دود زیــاد اســت و 

نمــی توانیــم تشــخیص بدهیم. 
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       315- 1803 به نزاجا اطاع داده شد که فشار دشمن سرپل زیاد است. 
       316- 1804 بــه نزاجــا اعــام شــد ســرهنگ لطفــی اینجــا آمدنــد و اظهار داشــتند یــگان من در 
شــوش اســت و دو مرتبه اظهار داشــتند در ســه راهی اســت به ایشــان بگویید این کار شــوخی بردار 
 نیســت ، ضمنــًا تیــپ1 در حــال فشــار بــوده و متجاوز بــا دودانگیــز دید آنهــا را محدود نموده اســت. 
       317- 1815 بــه تــی1 ابــاغ کــه بــا گلولــه روشــن کننــده جلــو مواضــع را روشــن کــه پرســنل 

دیــد داشــته باشــند. 
       318- 1820 از تیپ1 سوال شد که آیا نفرات اعزامی تی3 را پیاده کردید. 

       319- 1822 به تی3 اباغ نفرات را ببرند و به تیپ1 تحویل بدهند. 
       320- 1823 از نزاجــا خواســته شــد کــه یــک نفــر از توپخانــه لشــکر قزویــن بیایــد کــه بــا مــا 

هماهنگــی نمایــد. گفتنــد فــردا صبــح.
       321- 1825 بــه تــی1 ابــاغ کــه نفــرات پیــاده ای را کــه در زیــر پاســگاه فرماندهــی هســتند در 

ــط ببرند.  خ
       322- 1826 تــی1 گــزارش نمــود پرســنل را کــه بــرای مــن فرســتاده ایــد بــه مواضــع        نمــی 

رونــد ابــاغ شــد یکــی از افســران آنهــا صحبــت کنــد. 
       323- 1827 به تی2 اباغ که یگان را اعزام کند. 

       324- گــد243 تانــک اظهــار داشــت کــه تــا آخریــن گلولــه خواهیــم جنگیــد و اجــازه بــه رخنــه 
دشــمن نمــی دهیم.  

       325- 1836 بــه تــی1 دســتور داده شــد کــه روی کانــال آتــش خمپــاره اجــرا نمایــد و همچنیــن 
بــه آتش تانــک کانــال را بپوشــاند. 

       326- 1840 به گد 243 اباغ که خدمه به 242 بفرستند اظهار داشت که فرستادیم. 
ــع  ــرا مواض ــد زی ــاد کنی ــّور را زی ــای من ــاره ه ــرد خمپ ــه ب ــد ک ــاغ ش ــی1 اب ــه ت        327- 1852 ب

ــود.  ــی ش ــن م ــودی روش خ
       328- 1854 بــه تــی1 ابــاغ کــه دشــمن امــکان دارد بــا تانــک تــک کنــد پرســنل آمادگــی الزم 

ــته باشند.  را داش
        329- گد243 تانک گزارش کرد ما درگیر هستیم و دشمن در فاصله 4 کیلومتری دیده می شود. 
        330- 1915 به نزاجا اعام گردید که وضعّیت تقریبًا آرام ولی از 4 کیلومتری تی1 در آتش است. 
        331- 1918 گــد تانــک بــه فرمانــده تــی1 اطــاع داد کــه وضعّیــت منطقــه مــن آرام اســت. 

       332- 1930 تی1 گزارش داد عناصر323 به او ملحق نشده اند )سرگرد زندی(.
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       333- 1931 به توپخانه لشکر در مورد مداومت آتش تأکید شد. 
       334- 1932 بــه تــی1 ابــاغ شــد دیــده بــان هــای 323 در جلــو هســتند بــه آنهــا اطــاع داده 

شــده کــه بــا تــی1 تمــاس بگیرنــد. 
       335- 1935 تــی1 اطــاع داد یــک هواپیمــا در منطقــه اســت دســتور داده شــد بــا تمــام ســاح 

هــا بــه آن تیرانــدازی کنند. 
       336- 1950 توسط فرماندهی به توپخانه در مورد مداومت آتش تأکید شد. 

       337- 1955 تی1 اطاع داد منطقه آرام است. 
       338- 2005 تــی1 اطــاع داده شــد در سراســر منطقــه گشــت زنــی کننــد و هرگونــه اخبــار را 

گــزارش بکننــد.   
       339- 2020 تی1 اطاع داد منطقه آرام است و ما آمادگی کامل داریم. 

       340- 2033 ف گروهــان تانــک اعزامــی از لشــکر16 زرهــی قزویــن بــه قــرارگاه لشــکر آمــد و بــا 
فرماندهــی هماهنگــی نمود. 

       341- 2051 تی1 اطاع داد 59 نفر زخمی و 10 نفر کشته داشتند. 
       342- 2052 از نزاجا خواسته شد توپخانه تیپ دزفول در سرپل بماند نزاجا موافقت کرد. 

       343- 2053 موافقت نزاجا به تیپ1 اباغ شد. 
       344- 2100 نزاجــا اعــام کــرد کــه عــاوه بــر تانــک هــای اعزامــی مجــّددًا بــه لشــکر16 ابــاغ 

شــد تعــداد10 دســتگاه تانــک دیگــر در اختیار لشــکر21 بگــذارد. 
       345- 2105 بــا لشــکر16 هماهنگــی شــد یــک نفــر افســر رابــط بــه منظــور هماهنگــی توپخانه 

آن لشــکر بــا توپخانه لشــکر21 اعــزام دارد. 
       346- 2116 لشــکر از نزاجــا تقاضــا نمــود کــه توپخانــه لشــکر16 آتــش توپخانــه لشــکر21 را 

تقویــت کنــد کــه موافقــت شــد. 
ــه طــرف جنــوب   مــی رود.  ــا چــراغ روشــن ب        347- 2131 تیــپ1 گــزارش داد کــه متجــاوز ب

)مســیر کــوت کاپــون(
       348- 2132 بــه توپخانــه ابــاغ شــد کــه متجــاوز بــا چــراغ روشــن در مســیر   کــوت کاپــون در 

حــال حرکــت اســت. 
       349- 2144 حرکات دشمن به نزاجا و تیپ2و3 اباغ که هماهنگی داشته باشند. 

       350- 2152 تیــپ3 اعــام نمــود کــه اجــازه بدهیــد مــن برنامــه خــود را روی این ســتون متجاوز 
اجــرا نمایم. 
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       351- 2154 تیپ3 اعام نمود که متجاوز به طرف سرخه صالح می رود. 
       352- 2155 تیپ1 اجازه خواست که خود حساب دشمن را برسد. 

       353- 2158 برابــر گــزارش رییــس رکــن4 موشــک تــاو فقــط 10 عــدد بــوده کــه تحویــل شــد و 
ــر ندارند.  دیگ

       354- 2200 بــه نزاجــا گــزارش شــد کــه مهّمــات موشــک تــاو الزم اســت ، ابــاغ کردنــد کــه 
محدودیــت داریــم و نمــی توانیــم بدهیــم. 

        355- 2205 نزاجا اباغ نمود که مســئول مهّمات به دو کوهه مراجعه و 30 عدد تحویل بگیرد. 
       356- 2207 بــه پشــتیبانی دســتور داده شــد کــه فــردا صبــح بــه دو کوهــه مراجعــه و 30 عــدد 

موشــک تــاو تحویــل و 10 عــدد هــم از ســرهنگ جعفــری تحویــل گیرنــد. 
ــاغ پهلــوی  ــه ب ــان گــزارش نمــود کــه 6 ناشــناس در حــال رفتــن ب        357- 2213 گروهــان دژب

تلمبــه خانــه هســتند. 
       358- 2215 دســتورات الزم بــه کلیــه یــگان هــا ابــاغ ضمنــًا بــه دژبــان و قــرارگاه ابــاغ شــد کــه 

گشــتی شناســایی جهت دســتگیری آنهــا اعــزام دارند. 
       359- 2218 بــا تهــران تمــاس و از معاون اداری لشــکر خواســته شــد بررســی در صــورت موجود 

بــودن مهّمات تاو بــا هواپیمای330 بفرســتند. 
       360- 2230 تیــپ1و2و3 اعــام نمودنــد کــه فعــًا خبــری نیســت و احتمــااًل ســتون متجــاوز در 

4 کیلومتــری جلــو می باشــد. 
       361-  2250 تیپ1 خواست که روی سرخه مشطط و کوت کاپون اجرای آتش نماید. 

        362- 2254 بــه توپخانــه ابــاغ شــد کــه روی ســرخه مشــطط و کــوت کاپــن اجــرای آتش نماید. 
       363- 2258 تیــپ3 گــزارش کــرد روی نفــرات دشــمن در پاییــن ســایت تیرانــدازی نموده اســت 

و از تیــپ1 خواســت نتیجــه آتــش را گــزارش کند. 
       364-2300 گردان تانک گزارش کرد از نزدیک موضع او صدای تانک شنیده می شود. 

ــنل  ــه پرس ــن ک ــک را روش ــردان تان ــوی گ ــه جل ــد منطق ــتور داده ش ــپ1 دس        365- 2301 تی
ــد.  ــر آتــش بگیرن ــده و آنهــا را زی حــرکات تانــک دشــمن را دی

       366- 2313 تیــپ1 گــزارش کــرد نیــروی زرهــی دشــمن ســعی دارد کــه تّپــه مــا را دور بزنــد و 
بــا تیــپ3 هماهنگــی شــد. 

       367- 2350 بــه فرمانــده پدافنــد هوایــی منطقــه قــرارگاه لشــکر ابــاغ شــد کــه صــد در صــد 
هوشــیار باشــند چــون ممکــن اســت دشــمن اقــدام بــه حملــه هوایــی بنمایــد. 
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       368- 2400 توپخانــه گــزارش نمــود در شــمال خبــری نیســت ، از فاصلــه دور صدایــی به گوش 
مــی رســد کــه تمــام شــد. در مرکــز خبــری نیســت و صدایــی شــنیده نشــد ، تعــدادی در منطقــه 
کــوت کاپــن بودنــد کــه روی آنهــا اجــرای آتــش شــد و تغییــر موضــع دادنــد از طــرف قهــوه خانــه بــه 
طــرف عیــن خــوش حرکــت کردنــد. تــا آنجــا کــه بــرای توپخانــه مقــدور بــوده اجــرای آتــش شــده 
اســت ، ولــی دیگــر دربــرد مــا نیســت ، در ضمنًا قســمت کــوت کاپــن در منطقه تیــپ3 اســت و آنجا 

شــیاری اســت کــه اگــر روی آن آتــش بشــود دشــمن مجبــور بــه خــروج اســت. 
   



ــت  ــاب : ســلیمانجاه،به روای ــه نقــل از کت ــاه 59 ب ــک لشــکر 21 در 23 مهرم ت
ــارف  ــت مع ــن از هیئ ــده و تدوی ــلیمانجاه، گردآورن ــروز  س ــتاد به ــرتیپ س س
جنــگ »شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی« انتشــارات  ایــران ســبز، 1393

تک 23 مهر 1359
       نیازمندی  هــا و کمبودهــای یگانهــای مســتقر در شــوش را تهیــه کردیــم و تحویــل دادیــم و یــک 
روز هــم بــا آنهــا کار کردیــم کــه مواضــع مناســبی را اشــغال کردنــد و روحیــه گرفتنــد و تقریبــًا بــرای 
ادامــه مأموریــت آمادگــی پیــدا کردنــد. و واحــدی هــم کــه بــا خودمــان آورده بودیــم گــردان 131 
بــود، بــه ایــن واحــد هــم مأموریــت داده شــد کــه در ســاحل شــرقی کرخــه، در اطراف جســر نــادری 
مســتقر بشــود و اگــر دشــمن شــبانه خواســت از رودخانــه عبــور کنــد ، جلویــش را بگیرنــد و کمکــی 

باشــد بــرای تیــپ 2 دزفــول و گــروه رزمــی 37. 
ــده  ــا ســتاد هدایت  کنن ــروی زمینــی ی ــم کــه نی ــه واحدهــا از تهــران بودی        منتظــر رســیدن بقی
عملیــات دســتور تــک لشــکر را بــه غــرب کرخــه صــادر کــرد. زمانــی ایــن دســتور صــادر شــد کــه 
تیــپ 2 لشــکر، توپخانــه، پشــتیبانی، گــردان مخابــرات هنــوز بــه منطقــه نیامــده بودنــد. واحدهای 
پــای کار بســیار محــدود و ناقــص بودنــد. یــک گــردان آمــوزش ندیــده از تیــپ 1 ، ســه گــردان منهــا 

از تیــپ 3، گــردان 242 تانــک جمعــا پنــج گــردان پــای کار بــود. 
ــنگینی  ــات س ــد و تلف ــرده بودن ــینی ک ــب نش ــلک عق ــه از دوس ــم ک ــردان 141 و 138 ه        دو گ
دیــده بودنــد. در شــرق رودخانــه در حــال بازســازی و تجدیــد ســازمان بودنــد. آنهــا هــم آنجــا خــط 

پدافنــدی داشــتند. 
       جمعــًا چهــار گــردان پیــاده و یــک گــردان تانــک موجــودی لشــکر بــود کــه بایــد حملــه می کــرد. 
بعــدًا یــک گــردان تانــک 291 هــم بــه فرماندهــی ســروان توکلــی از لشــکر 77 بــا یــک گــردان 247 

ســوار زرهــی لشــکر 21 بــه ایــن 5 گــردان اضافــه شــدند.
        قــرارگاه مقــدم نیــروی زمینــی ارتــش در کارخانــه الستیک ســازی دزفول شــروع به کار کــرده بود. 
       روز هفدهــم مهــر مــاه فرمانــده لشــکر ســرهنگ ورشوســاز را بــه قــرارگاه احضــار و مأموریت حمله 
بــرای روز 21 مهــر مــاه توســط فرمانــده نیــروی زمینــی ســرتیپ ظهیرنــژاد ابــاغ گردیــد.  فرمانــده 
لشــکر بــا بیــان مشــکات تقاضــا  کــرد کــه زمــان حملــه عقــب بیفتــد، تــا فرصــت داشــته باشــد. 

نهایتــًا مســئوالن 48 ســاعت برنامــه حملــه را عقــب انداختنــد. 
ــده لشــکر دیگــر  ــر یافــت. یعنــی فرمان ــه بیســت  و ســوم تغیی ــک از بیســت  و یکــم ب        زمــان ت
توانــش بیــش از ایــن نبــود. همــان طــوری در رده بــاال نیــز بــه همیــن انــدازه کــه بــه لشــکر فشــار 
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بــود، زودبــاش، تندبــاش، توســط مســئوالن سیاســی بــه مســئوالن نیــروی زمینی و ســتاد مشــترک 
کــه ظهیرنــژاد و فاحــی بودنــد فشــار وارد کردنــد. شــاید سیاســیون مســائلی را مــی دانســتند که ما 
نمــی دانســتیم. در هــر صــورت قــرار شــد این عملیــات روز بیســت و ســوم انجــام بگیــرد و مأموریتی 

کــه دادنــد این گونــه بــود:
       لشــکر 21 مأموریــت دارد در ســاعت »س« روز »ر« تــک نمــوده، ارتفاعــات علــی گــره زد و ابــو 
صلیبــی خــات  را تصــرف، تأمیــن نمــوده و آمــاده باشــد. بنــا بــه دســتور تــک را بــه منظــور تصــرف و 

تأمیــن ارتفاعــات عین خــوش و تپــه دوســلک ادامــه دهــد.
ــه اآلن  ــکر ک ــن لش ــود. ای ــر ب ــم روز 23 مه ــح، روز »ر« ه ــاعت 6 صب ــان س ــاعت »س« هم        س
می گوییــم لشــکر، تیــپ 3 آن، ســه گــردان و تیــپ 1، یــک گــردان بــه  اضافــه گــردان 242 تانــک. 
       گــردان 140 تیــپ 1 در بانــه بــود. یــک گــردان هم قبًا در دوســلک بود، که بعد از شــش روز دفاع 
 جانانــه و تــاش و دادن تعدادی شــهید و مجروح عقب نشــینی اجبــاری کرد آمد به شــرق رودخانه. 
       پــس تیــپ1 فقــط یــک گــردان 131 تــازه تشــکیل کــه آمــوزش ندیــده بــود داشــت. یــک آموزش 
انفــرادی و یــک آمــوزش یگانــی داریــم. بعــد می رســد بــه آزمایشــات و مانورهــا، ایــن گــردان آموزش 
انفــرادی را نیــز ناقــص دیــده بــود. بــه آمــوزش یگانــی کــه شــامل آمــوزش گــروه، دســته، گروهــان و 

گــردان بــود نرســیده بــود. از نظــر نفــرات بــا ســرباز هــای احتیــاط56 تکمیل شــد. 
ــردان 242  ــد. گ ــرده باش ــی ک ــی را ط ــوزش یگان ــد آم ــود بای ــات می ش ــه وارد عملی ــی ک        یگان
تانــک بــا گــردان 131 پیــاده بایســتی یــک گــروه رزمــی تانــک ســنگین و یــک گــروه رزمــی پیــاده 
ــاده  ــد پی ــن می ش ــردان 131، ای ــه گ ــی داد ب ــان م ــک گروه ــی ی ــی داد. یعن ــکیل م ــنگین تش س
ــروه  ــد گ ــم می ش ــک، آن ه ــردان 242 تان ــه گ ــی داد ب ــان م ــک گروه ــاده؛ ی ــردان پی ــنگین و گ س
رزمــی تانــک ســنگین. حتــی فرصــت نشــد دو تــا فرمانــده گــردان بنشــینند بــا هم یــک هماهنگی 
بکننــد. بگوینــد ایــن گروهــان پیــاده را کــی بــه مــن می دهــی؟ گروهــان تانــک را کــی از مــن مــی 
گیــری؟ کــه یــک فرصتــی باشــد در عقــب، در منطقــه ســبزآب اینهــا یــک حرکتــی بــا هــم بکننــد، 
یــک آرایشــی بــا هــم بگیرنــد، بگوینــد آرایــش ایــن اســت، هماهنگــی ایــن طــوری خواهــد شــد، 

زمیــن بــه ایــن نحــو اســت، شــما کجــا حرکــت کــن. 
ــط  ــکر فق ــده لش ــتند. فرمان ــت نداش ــًا وق ــتند. اص ــائی نداش ــت شناس ــا فرص ــا اص        واحد ه
ــردان  ــده گ ــا فرمان ــک، دو ت ــردان تان ــده گ ــپ1، و فرمان ــده تی ــپ3 و فرمان ــده تی ــت، فرمان توانس
توپخانــه. اینهــا را بــا خــودش ببــرد، ســرپل، یعنــی همــان منطقــه ای کــه تیــپ 2 دزفــول و گــروه 
رزمــی 37 در آنجــا مســتقر بودنــد. ایــن عناصــر را بــا خــودش بــرد ســرپل، دوالدوال رفتیــم قســمت 
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شــمالی منطقــه، روی ارتفاعــات، از آنجا دوربین را برداشــتیم منطقه را شناســایی کردیــم، و توضیح 
دادنــد کــه ایــن منطقــه عملیــات اســت، ایــن جــاده دزفــول – دهلــران اســت. ایــن جــاده آســفالت از 

اینجــا می آیــد، فــان اســت، اینهــا هــم کــه گســترش ایــن واحدهــا اســت. 
       شناســایی بــه صــورت دیده بانــی بــود. ایــن شناســایی نیســت. مــن بایــد بدانــم از کجــا مــی روم، 
ِکــی مــی روم، چطــوری مــی روم، دشــمن کجــا مســتقر شــده، چطــوری مســتقر شــده، آرایشــش 
ــن  ــودم را عی ــروم خ ــوم، ب ــق بش ــم موف ــر ه ــی روم، اگ ــرف م ــه از آن ط ــن ک ــت، م ــوی اس ــه نح چ
خــوش برســانم، جنــاح چــپ مــن چــه می شــود؟ در حرکــت مــی گوییــم گــردان ســوارزرهی، 247 
ســوارزرهی، خــب بــه فــرض در موقــع رفتــن پوشــاند ، ولــی مــن آنجــا رســیدم تــا 30-20 کیلومتــر 
رفتــم، ایــن گــردان ســوارزرهی چقــدر می توانــد حفــظ جنــاح کنــد. طرح ریــزی غلــط بــود. علتــش 

شــتاب بــود. آمــده بودنــد تیــپ1 را گذاشــته بودنــد تــاش اصلــی:
       لشــکر 21 در منطقــه بــا تیپ3 در شــمال راســت، تیــپ1 در مرکز تاش اصلی، گــروه رزمی 291 
تانــک در جنــوب تــک نمــوده، بــه ترتیــب هدف هــای شــیر، پلنــگ، ببــر را تصــرف و تأمیــن نمــوده، 
 آمــاده می شــود بنــا بــه دســتور تــک را بــه منظــور تصــرف هدف هــای ســگ و گربــه ادامــه دهــد.
ــاک  ــل خ ــدف در داخ ــر ه ــود. اگ ــاد ب ــث زی ــرف و حدی ــم ح ــا ه ــذاری هدف ه ــورد نامگ        در م
دشــمن باشــد، می توانــم ســگ و گربــه نام گــذاری کنــم، ولــی وقتــی کــه عین خــوش، و دوســلک 
جــزء خــاک کشــورم اســت، چــه طــوری ایــن اهــداف را ســگ و گربــه نــام گذاشــتم؟ مــن اول بایــد 
خــودم را درســت کنــم، رمــز عملیــات تعییــن کنــم، خدایــی باشــم، تــوکل بــه خــدا بکنــم. آیــا ایــن 
ســگ و گربــه در ذهــن مــن عمــل کننــده چــه نقشــی می توانــد ببندنــد؟ ایــن هــم از ضعفهــای 

روزهــای اول بــود کــه هنــوز فرهنــگ گذشــته روی اذهــان فرماندهــان وجــود داشــت. 
       در هــر صــورت، لشــکر هــم کــه شــناخت کافــی بــه واحــدش نداشــت. تــک اصلــی را مــی دهــد 
بــه تیــپ1. تیــپ1 چــه دارد؟ حداقــل بدهــد بــه تیــپ3 کــه ســه گــردان دارد. ایــن ســه گــردان کجــا 
رفــت؟ شــمال ارتفاعــات شــاوریه، رفــت آنجــا مســتقر بشــود، بعــد از آنجــا ســرازیر بشــود بــه پاییــن، 

شناســایی و اطاعــات از دشــمن هــم بســیار ضعیــف. 
       بــه ایــن واحــد گفتــه بودنــد تــو بــرو بــاال، روی شــاوریه، از آنجــا کــه مســلط شــدی بــه جــاده، از 
آن قســمت تانــک هــای دشــمن کــه حرکــت می کنــد، آنهــا را بــا ســاح ضدتانکــت بــزن. ایــن واحد 
یگانهــای دشــمن روی تپــه چشــمه را چــه کار کنــد؟ بعــد بــا واحدهایــی کــه در شــاوریه هســتند چه 

کار کنــد؟ فرضــًا پــاک ســازی کــرد، تصــرف کــرد، بعــد مجبــور اســت ، همــان جــا مســتقر شــود. 
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       عملیــات کــه تمــام شــد، تیــپ 3 فقــط یــک نفــر گرمــازده داشــت، چــه کار کنــد راه نــدارد تانکــر 
آب ببــرد، همــان آبــی کــه در قمقمــه ســرباز اســت کفایــت یــک عملیــات در 48 ســاعت را نمی کند. 
       ایــن را بایســتی مــی نشســتند، اشــخاصی کــه در عملیــات بودنــد تجزیــه و تحلیــل می کردنــد، 
نــه بــرای محاکمــه و زیــر ســوال بــردن آن فرماندهــان یــا آن اشــخاصی کــه عمــل کردنــد. بــه خاطــر 
اینکــه بــرای آینــدگان در مراکــز فرهنگــی چــه آمــوزش بدهیــم، اینجــا چــه بایســت می کردیــم کــه 
نکردیــم. آن افســر جــوان بدانــد، چنیــن وضعیتــی ممکــن اســت پیــش بیایــد، در چنیــن مــواردی 

چــه بکنیــم. خــب، اگــر فرصــت مــی داشــتیم، اگــر زمــان داشــتیم، مــن شناســایی می کــردم. 
       ایــن کانــال هندلــی شــکلی کــه بــرای مــا افســانه شــده بــود یــک کانــال آبــی بــود بــه شــکل 
هنــدل، ایــن طــوری کشــیده شــده بــود، آب از کرخــه مــی کشــیدند، پمپــاژ می کردنــد، از آنجــا 
مــی رفــت بــه زمیــن هــای زراعــی. خــب پــاک کــردن و تصــرف کردنــش مشــکل نبــود، مــا بایــد 
شناســایی می کردیــم ببینیــم موانــع دارد، میــن دارد، نــدارد. از پهلــو، از عقــب، از یــک جایــی. آن 
موقــع هنــوز موانــع زیــاد نبــود، مــی توانســتیم شــب قبــل بــه عنــوان یــک هــدف واســطه ســاعت 
12 شــب حملــه کنیــم آنجــا را بگیریــم، بعــد ســاعت 4-3 صبــح نــه 5 صبــح یــا 6 صبــح حملــه را 
ادامــه بدهیــم، ایــن مانــع را از ســمت چپمــان برداریــم، می توانســتیم وقتی دشــمن را شــناختیم 
اول تانــک را جلــو نیندازیــم، اول بــا پیــاده هــا بــه خــط مقــدم خــط اول دشــمن حمله کنیــم ، بعد 

تانــک بیایــد پیشــروی کنــد. 
       اگــر فرصــت شناســایی بــود، بایســتی قبــًا پیــش بینــی همــة کار را می کردیــم. قبــل از اینکــه 
تانــک وارد عمــل بشــود، ســاح هــای ضدتانــک، مواضــع ضدتانــک را کــه در منطقــه مســتقرند 

بایســت توســط واحدهــای پیــاده خنثــی می شــد، تــا تانــک بتوانــد مانــور کنــد. 
ــارز دارد: یکــی تحــرک، یکــی ضربــت، یکــی ارتبــاط قوی.مــا از  ــا خصوصیــت ب        تانــک ســه ت
هیچکــدام از خصوصیــات تانــک اســتفاده نکردیــم. تانک را بدون حمایت فرســتادیم جلو و دشــمن 
یکــی بعــد از دیگــری مــورد اصابــت قــرارداد. فرصت نشــد، شــتاب، شــتاب، شــتاب. عجلــه، عجله. 
       حتــی مــن ایــن را بگویــم، آن موقــع مــا انتقــاد می کردیــم. بــه مــا گفتنــد کــه در جلســه یــک نفــر 
آقــای شــخصی بــه نــام آقــای... ، گفــت مــن خبــر دارم، عراقــی هــا پشــیمانند، بخصــوص نظامــی 
هــای عراقــی ناراحتنــد، اگــر شــما از همــان پاســگاه ژاندارمری بــه پایین ســرازیر بشــوید اینها عقب 

نشــینی خواهنــد کــرد. شــما فقــط تعاقــب بکنید و ســعی کنیــد اینهــا را بکشــید ، زنــده نگذارید. 
       خــب بایســتی کانــال هندلــی شــکل را قبــًا بــا پیــاده نظــام آن را تصــرف می کردیــم، جنــاح 
ــم، بعــد یــگان زرهــی وارد عمــل می شــد،  چــپ را پــاک می کردیــم، خــط مقــدم را پــاک می کردی



آن هــم بــه صــورت گــروه رزمــی، تانــک و پیــاده بایســتی بــا هــم همــکاری می کردنــد، بــا هــم مانــور 
می کردنــد. تانــک و پیــاده بــا هــم هــم پــا نباشــند فاجعــه اســت، ایــن پیــاده چقــدر بــدود دنبــال 
تانــک؟! تانــک می خواهــد از ســرعتش اســتفاده کنــد. پیــاده زیــر آتــش دشــمن چقــدر مــی توانــد 
ــد  ــی زنن ــد م ــاده باش ــای پی ــم پ ــد ه ــم کن ــرعتش را ک ــک س ــر تان ــرعتی؟ اگ ــه س ــا چ ــرود؟ ب راه ب

داغونــش می کننــد، پــس یــگان مکانیــزه بایــد مــی آمــد. 
       در هــر صــورت ایــن کارهــا بــه علــت شــتاب و عجلــه هیچکــدام انجــام نشــد. مــا 3 تــا کار را 
بایســت انجــام می دادیــم. مرحلــه یکــم ، عبــور از پــل بــود و رفتــن از شــرق بــه غــرب بــه داخــل 
منطقــه عمــل. یعنــی پــای کار آوردن ایــن نیروهــا. ایــن نیروهــا کــدام بــود؟ ســه گــردان تیــپ3، 
ــه فرماندهــی ســرگرد  ــاده ب ــه گــردان 131 پی ــه اضاف گــردان 242 تانــک، گــروه رزمــی 291، ب
جعفــر خوشــدل. اینهــا پیــش بینــی شــده بــود کــه قبــل از آغــاز عملیــات برونــد غــرب کرخــه 
مســتقر بشــوند. حســاب شــده بــود عبــور از شــرق بــه غــرب هشــت ســاعت طــول مــی کشــد.
ســرپل دســت مــا بــود. ایــن ســرپل کوچکــی بــود. بــه انــدازه عقبــه و گســترش همــان تیــپ 2 
زرهــی و گــروه رزمــی 37.بــه انــدازه خــود اینهــا بــود. حــاال ایــن یــگان هــا هــم بایــد قبــًا عبــور 

کننــد، در آنجــا مســتقر شــوند. 
       مرحلــه دوم عبــور از خــط یــگان هایــی کــه در ســرپل بودنــد از آنهــا عبــور کننــد. در اینجــا مــا 
آن روز کــه رفتیــم شناســایی دیدیــم همــه در یــک محــور بیاینــد از جلــوی جســر نــادری، یعنــی در 
امتــداد جــاده آســفالته دزفــول – دهلــران حرکــت کننــد، یــک معبــر بیشــتر نیســت. از همــان لحظه 
ســرازیر شــدن زیــر آتــش قــرار می گیرنــد مــا بیاییــم در ارتفاعــات خرولــی یــک جــای مناســبی را 
شــبانه بشــکافیم، یــک محــل عبــور تانکــی درســت بکنیــم. از ارتفاعــات خرولــی یعنــی از قســمت 
شــمالی نیــز تانــک هــا از آنجــا وارد شــوند. آن منطقــه را کــه شــبانه آمــاده کردیــم، گــروه رزمــی 291 
از آن اســتفاده کــرد. و از آنجــا شــروع کــرد و وارد منطقــه عمــل شــد. از شــمال بــه جنــوب حرکــت 
کــرد کــه بــه منطقــه بــرود. ایــن معضــل مرحلــه دو بــود، عبــور واحدهــا، ترافیــک زیــاد، ایــن دو معبر 
اجبــاری، واحدهــای تــک کننــده بایــد از ایــن باریکــه رد بشــوند، بعــد بــاز بشــوند، آرایــش بگیرنــد و 

جلوبرونــد، در تیــررس ســاح ضدتانــک دشــمن. 
       مرحلــه ســوم آرایــش و زدن و حملــه بــه دشــمن بــود. عــدم شناســایی، عــدم هماهنگــی تــک را 
یــک ســاعت عقــب انداخــت، بــه جــای ســاعت 6، ســاعت 7 صبــح روز 23 مهــر تــک شــروع شــد. 
خــب توپخانــه آتــش تهیــه را بــه موقــع اجــرا خواهــد کــرد، اآلن ایــن یک ســاعت چــه وضعیتــی پیدا 
می کنــد؟ ســاعت تــک را 6 می دانــد. اگــر آتــش تهیــه نیــم ســاعت مــی خواهــد اجــرا بکنــد، 5/5 
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شــروع کــرده، 6 آتشــش تمــام شــده، آتــش تهیــه کــور کردن دشــمن اســت کــه واحدهــا ی تــک ور، 
واحدهــای خــط مقــدم، بتواننــد در پنــاه ایــن آتــش خودشــان را بــه دشــمن نزدیــک کننــد. مــن بــه 
عنــوان فرمانــده واحــد حملــه ور، نمــی دانســتم یــک ســاعت عقــب مــی افتــم. در مقابــل وضعیــت 

ایجــاد شــده بایــد کارمــان را انجــام  دهیــم. 
       همــان ابتــدا یــک دفعــه دیــدم کــه تانکــی دیگــر نمــی آیــد. کجــا رفتنــد تانکهــا ، ایــن ور، آن ور. 
ـــ دهلران،  خبــر دادنــد کــه یــک تعــداد از تانک-هــا، عوض اینکــه بپیچند طــرف جاده اندیمشــکـ 
از ســه راه دهلــران، نپیچیدنــد بیاینــد طــرف فــرودگاه اضطــراری، مســتقیم رفتنــد طــرف شــوش. 

دوبــاره نفــر فرســتادند تــا راهنمایــی بکنــد. فرمانــده گــردان تــو ســر خــودش مــی زنــد. 
       از فرمانــده گــردان ســوال می کنــم چــه طــور اینهــا شناســایی نکردنــد؟ چطــور نمــی داننــد کجا 
بایســت بیاینــد؟ مــی گویــد فرصــت شناســایی دادی بــه مــن؟ مــن بایســتی، راننــده تانکــم را مــی 
آوردم، مســیر را شناســایی می کــرد، بعــد از شناســایی فرمانــده گروهانــش مــی بــرد، می گفــت: آقــا 
تــوی گــروه رزمــی تانــک، گروهــان تیــم یکــم، تیــم دوم، تیــم ســوم، تــو در راســت، تــو در وســط، تــو 
در چــپ، آرایشــت ایــن اســت، وضعیتــت ایــن اســت، هــدف هایــت این اســت. همــان هدفی کــه از 
رده بــاال بــه مــا دادنــد، بــه تیــپ هــا دادنــد، آن هــدف هــا نیــز بــرای گــردان ها یــا گــروه هــای رزمی، 
گــروه رزمــی بــه تیــم هــای عمــل کننده. تیــم تانک، تیــم پیــاده باید بــه اینها مــی داد که تو بایســتی 
اینجــا بــروی، تــو آنجــا بــروی،. هرکــس بایــد مــی دانســت تمرکــز تاشــش را کجــا بگــذارد، حرکتش 
 بــه کجــا ختــم می شــود. بــرای ایــن وضعیــت، فرصــت نبــود و نمــی توانســت هــم داشــته باشــد. 
ــز هاییکــه در مراکــز  ــه؛ چی ــا ن ــد، 23 مهــر! آق ــاد می کنن ــک تعــدادی نشســتند، انتق        حــاال ی
فرهنگــی تــو خوانــدی، آن افســرانی کــه عمــل کردنــد آنهــا نیــز آن را خواندنــد. حداقــل به انــدازه تو 
مــی دانســتند، ولــی خــودش نرفــت، بــا اراده خــودش نرفــت، هولــش دادنــد. رفتیــم جلــو، تــا آنجــا 
رفتیــم کــه بــه عراقی هــا رســیدیم. اینهــا را یــک قــدم عقــب نزدیــم، کســی هــم از اینهــا از مواضعش 

یــک قــدم عقــب نرفــت، چــه آتــش، چــه گرمــا، چــه ســرما، هیــچ کــدام از اینهــا نبــود. 
ــیاری  ــک ش ــال ی ــس دنب ــد، هرک ــته ش ــدی بس ــک بع ــه تان ــد، عقب ــی زده ش ــه تانک ــی ک        وقت
می گشــت کــه موضــع بگیــرد، موشــک بهــش نخــورد. مــا تــا آن موقــع موشــک مالیوتــکا ندیــده 
بودیــم. بعــدًا متوجــه شــدیم، دیدیــم یــک موشــک هایــی مــی آیــد بــاال، مــی رود پاییــن، از بیــخ 
گــوش مــا رد می شــود، آن قــدر رفتــم کــه دیگــر بــا عراقی هــا رودررو شــدیم و مجبــور شــدیم زمیــن 
گیــر بشــویم، نــه راه پــس داشــتیم، نــه راه پیــش، حتــی عقــب نشــینی هــم نمــی توانســتیم بکنیم. 

آن قــدر ماندیــم، هــوا تاریــک شــد. 



ــک  ــه خش ــه، رودخان ــود ک ــه ای ب ــک رودخان ــیاری، در ی ــک ش ــودم. در ی ــو ب ــودم جل ــن خ        م
ــر  می گفتنــد، آب هــم نداشــت، فقــط یــک جــان پناهــی داشــت کــه توانســتیم در آن زمیــن گی
بشــویم، و بــه جلــو تیرانــدازی بکنیــم تــا شــب بشــود. شــب کــه شــد حــاال چطــوری عقــب برویــم ، 

زیــر آتــش تیــر تــراش دشــمن هســتیم. 
       مــا فکــر می کردیــم بــه مــا از عقــب تیرانــدازی می کننــد. فکــر می کردیــم محاصــره شــدیم. کانال 
هندلی شــکل را بعدًا شــناختیم. فکر می کردیم در محاصره دشــمنیم، از عقب و از پهلوها و از جلو 
مــا را مــی زننــد. بعــدًا دیدیــم نه، ما به مــوازات کانال آمدیم، ســرباز عراقی مــا را می بینــد و می زند، از 
جلــو هــم مــی زنــد، از پهلو هم می زند. شــناخت نداشــتیم، شناســایی نکــرده بودیم، در هــر صورت 
 ایــن هــر ســه مرحلــه بــرای مــا مشــکل بــود، ســخت بــود، یعنــی برایــش حســاب بــاز نکــرده بودیــم. 
       ایــن ســه مرحلــه مهــم را بــرای هرکدامشــان بایــد طــرح ریــزی می کردیــم. عبورمــان چقــدر، 
چطــور، ِکــی؟ عبــور از خــط مقــدم یــا عبــور از یــگان هــای در تمــاس چگونــه، چطــوری، از چــه 
محل هایــی؟ حملــه بــه کجــا؟ ســرباز نمــی دانســت، راننــده تانــک نمــی دانســت، فرمانــده تانــک 

نمی دانســت. فقــط شناســایی، بــه صــورت دیــده بانــی و کلــی تــا رده گــردان شــده بــود. 
ــان   ــدف را نشانش ــردم ، ه ــایی ب ــا را شناس ــی آنه ــردم، حت ــه ک ــردان را توجی ــده گ ــن فرمان        م
دادم، منطقــه را مابیــن آنهــا تقســیم -کــردم، آنجــا فرماندهــان گــردان گفتنــد کــه مــا چقــدر وقــت 
داریــم؟ گفتــم وقــت نداریــد، تــا صبــح بایــد عمــل کنیــد. گفتنــد مــا کــی فرمانــده گروهــان را ببریم 
شناســایی کننــد؟ فرمانــده گروهــان کــی فرمانــده دســته اش را ببــرد شناســایی کند؟ کــی معابر را 
بازدیــد کنیــم، ببینیــم میــدان میــن هســت یــا نیســت؟ بــرای اینهــا چقــدر بــه مــا وقــت مــی دهی؟ 

گفتــم بــرای هیــچ کــدام وقــت نداریــم. 
       آخــر کار  رســید بــه اینجــا کــه دســتور اســت،  گفتنــد اطاعــت می شــود. فقــط آخریــن حــرف 
ایــن بــود کــه اطاعــت می شــود، چشــم. و ایــن یــک ارزش بــزرگ بــود بــا آن اوضــاع اوایــل انقــاب 
ایــن اطاعــت پذیــری در چنیــن شــرایطی فــوق العــاده ارزشــمند و موثــر بــود. همــه ایــن عملیــات 
را بــه عنــوان یــک حملــه انتحــاری و حتــی شــتابزده مــی دانســتند، ولــی ایــن فهــم در افســران و 
درجــه داران و حتــی ســربازان بــود کــه دشــمن در خــاک ماســت، دشــمن تجــاوز کــرده، باید بــه این 

دشــمن زد، حتــی شــده بــا دســت خالــی. 
       روحیــه رزمندگــی، روحیــه سلحشــوری، روحیــه بیــرون کــردن دشــمن از خــاک خودمــان یــک 
اصلــی بــود در همــه رده هــا، ایــن را داشــتند، ولــی حرفشــان را هــم می زدنــد، آخــر کار مــی رســید 

بــه اینجــا کــه دســتور اســت، می گفــت اطاعــت می شــود، چشــم. 
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       روحیــه سلحشــوری عالــی بــود، روحیــه انتقــام جویــی عالــی بــود، روحیــه حفــظ زمیــن و خــارج 
کــردن متجــاوز از خــاک میهــن اصــل بــود. ایــن روحیــه را همــه داشــتند. و بــا ایــن روحیــه موجــب 
می شــد کــه علــی رغــم اعتراضــی کــه داشــتند می دانســتم فرماندهــان پــا بــه رکاب از مــن جــدا 
می شــوند و بــا جــان و دل مــی رونــد. حتمــًا تــا صبــح نمــی خوابنــد، و حداکثــر اســتفاده را از وقــت 
می کننــد، واحدهــا را توجیــه می کننــد تــا آنجــا کــه وقــت اجــازه بدهــد حتــی فرماندهــان گروهــان 
ــد  ــور ش ــن ط ــل همی ــبختانه در عم ــد. خوش ــان می دهن ــدم را نش ــط مق ــد و خ ــته را می برن و دس
وضعیــت جنــگ بــه ویــژه در روزهــای اول کــه اکثــرا فاقــد تجربــه بودنــد شــکل خاصــی داشــت. 
کســی نمی دانســت کــه تــا چنــد لحظــه بعــد زنــده اســت یــا شــهید می شــود، ولــی شــهادت را مــی 
پذیرفــت. شــهادت را بــا آغــوش بــاز و لــب خنــدان مــی پذیرفــت. ایــن روحیــه سلحشــوری، روحیــه 

میهــن دوســتی در پرســنل قابــل لمــس بــود. 
علل شکست عملیات 23 مهر

ــناخت در  ــوب نمی ش ــه خ ــن منطق ــمن را در ای ــتعداد دش ــم اس ــش ه ــی و ارت ــروی زمین        نی
منطقه ای کــه مــا حملــه کردیــم لشــکر 1 مکانیــزه و لشــکر 10 زرهــی بــود. هرکدامشــان 3 تیــپ یا 4 
تیــپ داشــتند هرکــدام از آن تیــپ ها شــامل 7 گردان بــود. جمعًا بیــش از 40 گردان می شــود. حاال 
بــه آن 2 تــا لشــکر قــوی، ســازمان یافتــه، آمــوزش دیــده، 5 تــا گــردان مــی خواهــد حملــه کنــد. در 
صورتــی کــه مــی گوییــم واحدهــای حملــه ور حداقــل 2 برابــر پدافندکننده باشــد. حداقل بایــد با 4 
لشــکر حملــه می کردیــم، نــه بــا یــک تیــپ ناقــص، در هر صــورت ایــن عملیــات را علل شکســتش را 
 بایســتی ایــن طــوری تعریــف کنیــم. عدم آگاهی ســتاد لشــکر بــه واحدهــای عمل کننــده خودش. 
ــا ســتاد ارتــش کــه ســتاد مشــترک باشــد هماهنــگ نبــود،         دوم، ســتاد نیــروی زمینــی هــم ب
اختــاف نظــر داشــتند از نظــر کاربــرد یــگان هــا، از نظــر محــل هــای تهدیــد، خــب فاحــی تهدیــد 
را بــرای اهــواز مــی دانســت. ظهیرنــژاد تهدیــد را بــرای دزفــول مــی دانســت. می گفــت: گلــوگاه 
خوزســتان اینجاســت اگــر دشــمن خــودش را بــه اندیمشــک برســاند، گلــوگاه خوزســتان را فشــار 
ــا ناهماهنگــی هایــی مواجــه بــود، امــا دســتور بــود، بایــد اجــرا  مــی دهــد طرح ریــزی هایمــان ب

ــم.  ــتور کنی ــو دس ــتیم لغ ــم. نمی توانس می کردی
       ســوم ضعــف در بــرآورد اطاعــات و ناآگاهــی از اســتعداد و آرایــش دشــمن در همــان منطقــه 
ای بــود کــه مــن عمــل کــردم. آرایــش دشــمن تــا منطقــه غــرب شــوش ادامــه داشــت. واحــد حملــه 
ور از پهلــوی چــپ تهدیــد می شــد کــی بایــد تأمیــن می کــرد؟ اصــًا معلــوم بــود کســی کــه طــرح 

نوشــته، منطقــه و واحدهــا را نمــی شناســد. 



       بعــد هــم شــتاب بــرای انجــام عملیــات. اگــر عجله نمی کردنــد، شــاید نتایج بهتــری می گرفتیم. 
اجبــارًا تحــت تأثیــر دســتورات سیاســیون قــرار  گرفتــه بودند البته نمی توانســتند قــرار نگیرنــد. زود 
بــاش، تنــد بــاش، عجلــه کــن، بــرو. اگــر عجلــه نداشــتند می-توانســتند یــگان هــای لشــکر 92 را 
بــا جایگزینــی واحدهــای دیگــر، آزاد کننــد، منســجم کننــد، در یــک منطقــه تجمــع جمــع کننــد، 

شناســایی بکننــد، آمادگــی داشــته باشــند، بعــد شــروع کننــد. بــاز لشــکر 92 هــم کافــی نبود. 
       بنابرایــن بایســتی اســتعداد تــک ور را در نظــر مــی گرفتنــد، توانــش را در نظــر مــی گرفتنــد، 
ــه حســاب می آمــد. لشــکر 21 هــم نصفــش  منطقــه شــمالی خوزســتان پیوســته، یــک هــدف ب

نیامــده بــود. لشــکر ناقــص وارد عمــل شــده بــود کــه تــوان ایــن کار را نداشــت. 
       بــه علــت عــدم آشــنایی یــگان هــا بــه منطقــه و بــه دشــمن، تمــام حرکاتمــان در معــرض دیــد 
دشــمن بــود. جابــه جایــی را می-فهمیــد بخصــوص عناصــر اطاعــات دشــمن در منطقــه فــوق 
العــاده قــوی بــود. حتــی از جلســاتی کــه در رده بــاال تشــکیل می شــد آگاه بودنــد. تــا برســد بــه 
مــِن عمل کننــده کــه حفاظــت اطاعاتــی و ماحظــات امنیتــی را توجــه نداشــتم و تمــام حرکاتــم، 
مؤیــد تــک مــن بــود و دشــمن کامــًا آگاه بــود و احتمــاال گایــه منــد بود کــه چرا یــک ســاعت دیرتر 

آمــده ای بــه تیــررس مــن! 
        علــت دیگــر عــدم آمــوزش. آمــوزش انفــرادی و بخصوص آمــوزش یگانی فوق العــاده ضعیف بود. 

تلفات عملیات 23 مهر
ــی  ــا تلفات ــر یگان ه ــود. دیگ ــی ب ــاش اصل ــان ت ــه هم ــه اش متوج ــتیم، هم ــه داش ــی ک        تلفات
نداشــتند. تیــپ3 یــک نفــر تلفــات نداشــت. تــاش اصلــی کــه می گفتنــد شــامل گــردان 
131،گــردان 243 و گــردان ســوار زرهــی لشــکر 21، گــردان 291 تانــک. افســر 5 نفــر شــهید14 
ــا مفقــود 6 نفــر. دشــمن در  نفــر مجــروح ، درجــه دار شــهید 38 نفــر، مجــروح 45 نفــر، اســیر ی
خــط مقــدم بــود اینهــا را اســیر کــرد. آنهایــی را کــه توانســت کشــت، آنهایــی را کــه ماندنــد اســیر 
کــرد. ســرباز 59 نفــر شــهید، 102 نفــر مجــروح، 25 نفــر اســیر یــا مفقوداالثــر. یعنــی بــا ایــن همــه 
اشــکاالت بــاز هــم ســربازان زدنــد بــه خــط دشــمن و داخــل دشــمن رفتنــد، اســیر شــدند. جمعــًا 
102 نفــر شــهید، 161 نفــر مجــروح، 31 نفــر اســیر. جمعــًا 294 نفــر تلفــات ایــن عملیــات بــود. 

شرح عملیات
       عملیــات در ســاعت 7 صبــح شــروع شــد. وقتــی یــگان مــن جلــو می رفــت، بایــد تقاضــای آتــش 
پشــتیبانی می کــردم و ایــن کار را کــردم و اطــاع دادم کــه مــن دارم پیشــروی مــی کنــم. ولــی نــا 
هماهنگــی زیــاد بــود. پیشــروی شــروع شــد، همــان ابتــدای کار تلفــات ســنگینی دادیــم. تعــدادی 
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ــال  ــا جنــاح چپــم کــه همــان کان ــد، خودروهایمــان زده شــد. مــن ب از تانــک هــا را عراقی هــا زدن
هندلــی شــکل بــود، درگیــر بــودم. بایــد آن را از قبــل پاکســازی می کــردم و آن جنــاح را مــی گرفتــم 
تــا بعــد تانــک بیــرون بیایــد. ایــن کار نشــده بــود، تانــک نمــی توانســت آزادانــه عمــل کنــد. یــک 
هــدف و یــک ســیبل بــزرگ بــرای دشــمن شــده بــود. مــن کــه فرمانــده تــاش اصلــی بــودم و بــا 
پرســنل از خــط عبــور کــرده و تــا 20 متــری عراقی هــا در بیــن شــیار ها آمــده بــودم تــا آخــر خوانــدم 
کــه دیگــر یــک قــدم جلــو نمی-توانــم بــروم. حــاال چــه بکنــم کــه ایــن پرســنل را در ایــن وضعیــت 

حفــظ کنــم، تلفــات را کــم کنــم، اســیر کــم بدهــم، و دســت بســته بــه دســت اینهــا نیفتیــم. 
       ســاعت 10 مــن بــه یقیــن رســیدم کــه دیگــر کاری نمی شــود کــرد، بــه فرمانــده لشــکر گــزارش 
دادم، ایشــان هــم خوشــبختانه در خــط و از نزدیــک ناظــر حــرکات مــا بــود. در عملیــات، آن هم یک 
عملیــات ایــن چنینــی یــک وضعیتــی پیــش می آیــد کــه فرمانــده شــهادت را بــه آغوش می کشــد، 
بــرای حفــظ آبرویــش کــه مــن چــه بگویــم، چــه بکنــم، فقــط شــهادت حفــظ آبــرو مــی کنــد. وقتــی 

کــه فهمیــدم هیــچ کاری نمــی توانــم بکنــم، حــاال بایســتی به فکر پرســنلم باشــم. 
       پیــش روی 100 درصــد غیــر ممکــن بــود، از رده بــاال زیــاد هــراس نداشــتم، ولــی ایــن ســربازها را 
عیــن بچــه هــای خــودم می دانســتم. وقتــی در عملیــات جنگی شــرکت می کنــی، ســرباز عین بچه 
خــودت اســت، حاضــری خــودت گرســنه بمانــی، او گرســنه نمانــد؟ حاضــری تــو گلوله بخــوری، او 
 گلولــه نخــورد؟ چــون موفقیــت مــن دســت اوســت، پیشــروی مــن بســتگی بــه پیشــروی اوســت. 
ــرد،  ــه نب ــر فشــار صحن ــد، آدم آنجــا زی ــه وجــود مــی آی        اینهــا مســائلی اســت کــه در جنــگ ب
می فهمــد کــه جریــان چیســت و می-خواهــد آنجــا شــهید بشــود، تــا پیــش آنهــا روســیاه نباشــد، از 
آنجــا کــه عقب نشــینی هــم بــه علــت دیــد کامــل عراقی هــا امــکان نداشــت و آنجــا هرکــس عقــب 

ــد.  ــادر نش ــم ص ــینی ه ــتور عقب نش ــد دس ــته می ش ــد کش می آم
       مــن بــا بعضــی فرماندهــان تمــاس گرفتــم، فرمانــده گروهــان هــا و بعضــی فرمانــده گــردان هــا 
ارتباطشــان قطــع بــود، یــا بعضــی هــا شــهید شــده بودنــد، بــا تماســی کــه گرفتــم تفهیــم کــردم 
هرکــس هــر کجاســت، بــرود مواضــع و جــان پناهــی را اشــغال بکنــد، تــکان نخــورد. اگــر جــان پناه 
مناســب اســت همــان جــا پنــاه بگیــرد و جــواب آتــش دشــمن را هــم ندهــد. مــی ترســیدم مهماتــی 
کــه همراهشــان اســت تمــام بشــود و عراقی هــا بــرای گرفتــن اســیر بیاینــد، اینهــا گلولــه نداشــته 

باشــند جــواب آنهــا را بدهنــد. 
       فصــل پاییــز بــود و وقــت آمــدن بــاران، بــاران منطقــه جنــوب خیلــی شــدید اســت. یــک دفعــه 
ــی را  ــیار بزرگ ــاران ش ــرد. ب ــیل می ب ــا را س ــه ج ــد و هم ــاعت می-آی ــم س ــرض نی ــی در ع می بین



سرتاســر در امتــداد شــمال بــه جنــوب بــه طــول حــدودا 5 کیلومتــر درســت کــرده بــود. 
       مــا حملــه مــان از شــرق بــه غــرب بــود، مناســب تریــن وضعیــت بــرای مــا اســتقرار در شــیارها 
ــود،  ــو رفتــه ب ــود. همــه را کشــاندم آنجــا، هرکــس هــم جل ــن رودخانه هــای فصلــی ب و حاشــیه ای
کشــیدم وعقــب آوردم. سرتاســر آنجــا یــک خــط پدافنــدی در مقابل دشــمن درســت کردیم.نزدیک 
بــه 200 نفــر در ایــن شــیار مســتقر شــدند. بقیــه یــا نتوانســته بودنــد وارد صحنــه عملیــات بشــوند و 

یــا در شــیار های دیگــر پراکنــده مانــده بودنــد.
       یکــی یکــی رفتــم بــاالی ســر بچــه هــا، گفتــم: هیــچ نگــران نباشــید، جایتــان امن اســت، مســیر 
را مــن شناســایی مــی کنــم. بــه محــض اینکــه تاریــک شــد، همــه تــان را از اینجــا بــه عقب مــی برم، 
اصــًا تــرس نداشــته باشــید. یــک ســربازی بــا حالــت خاصــی گفــت: جنــاب ســرهنگ. گفتــم: 
چیــه عزیــزم؟ گفــت یــک قــورت بــه مــن آب بــده. آب قمقمــه اش را تمــام کــرده بــود، قمقمــه ام 
را دســت زدم دیــدم نصفــش مانــده دادم دســت ســرباز گفــت چقــدرش را بخــورم؟ گفتــم پســرم 
هرچقــدر مــی خواهــی بخــور مقــدار کمــی را خــورد، یــک مقــدار از آن آب ماند.ســرباز بغــل دســتی 
کــه صحبت هــای مــا را شــنید گفــت جنــاب ســرهنگ مــا چــی؟ گفتــم پســرم ایــن مانــده. آن هــم 
 گرفــت بــا بغــل دســتی اش نصــف کــرد، یعنی باقیمانــده نصف قمقمــه من را ســه تایشــان خوردند. 
       تعــداد 6 نفــر بــه شــدت زخمــی شــده بودنــد. یــک راهــی از طــرف کانــال هندلــی شــکل مــی 
آمــد کــه متصــل بــه یــک باغــی بود،کــه در ایــن چنــد روز بــا آتــش توپخانــه درخــت هایــش ســوخته 
بــود. و از آنجــا مــی رفــت بــه یــک غار طبیعــی کــه چوپــان هــا گوسفندهایشــان را در مــوارد بارندگی 
در آن می بردنــد. دو تــا ســرباز داشــتم، خیلــی قــوی و شــجاع بودنــد، بــا دوش خودشــان زخمی هــا 
را، تخلیــه کردنــد و بــه داخــل غــار بردنــد.از آنجــا تیــپ 2 بــا ســختی نفراتــی را فرســتاد تــا زخمی هــا 
را یــک مــداوای ســر پائــی کــرده و در فرصــت مناســب بــه عقــب تخلیــه کننــد. یــک تعــدادی هــم در 

اثــر خون ریــزی زیــاد همــان جــا شــهید شــدند.
تانک های سالم هم جان پناهی پیدا کرده، منتظر دستور و وضعیت جدید بودند. 

       تــا مــا تیرانــدازی نمی کردیــم، دشــمن هــم تیرانــدازی نمی کــرد. فکــر می کــرد مــا عقب نشــینی 
کردیــم، ایــن اثــر همان دســتوری بود کــه دادم و به ســربازها گفتم تیرانــدازی نکنید. فاصلــه ما فوق 
العــاده کــم بــود تــا حــدی کــه مــن صــدای ســرباز های عراقــی را واضــح می شــنیدم حتــی ظهــر کــه 
شــد بــوی غــذای دشــمن ما را مســت کــرده بــود. برای آنهــا غــذای گــرم آورده بودند، و بعضــی وقتها 
ــال  ــدم، احتم ــوح می دی ــه وض ــان را ب ــود حرکات ش ــا ب ــار عراقی ه ــه در اختی ــه زاری ک از الی یونج
 مــی دادم کــه دشــمن در فکر حمله باشــد چون موانع محکمــی در جلوی خودش ایجاد نکــرده بود.
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       یــک اتفاقــی هنــگام عقــب آمــدن افتــاد بــرای مــن جالــب بــود. مــن آن موقــع کــه هــوا دیگــر 
گــرگ و میــش و تاریــک شــد، دنبــال شناســایی بــودم. قبــًا آن رودخانــه خشــک را ندیــده بــودم، 
تصادفــی آنجــا را دیــدم. مــن بلنــد شــدم بــروم، بایــد بــه ســمت شــمال می-رفتــم، چــون بــه ســمت 
شــمال ارتفاعــات بــود. مــی دانســتم بــه ارتفاعــات برســم آنجــا دیگــر امــن اســت. راه افتــادم رفتــم 
بــرای شناســایی. از همــان جــا کــه نشســته بــودم تــکان خــوردم، یــک تعــداد ازســربازها دنبــال مــن 
افتادنــد. گفتــم: مــن مــی روم شناســایی بکنــم کــه شــما را از کجــا ببــرم، شــما همیــن جــا باشــید. 
همــراه بــودن اینهــا بــا مــن یــک نــوع عاطفــه یــا یک نــوع اطمینــان برایشــان ایجــاد کــرده بــود، فکر 
ــا کشــته مــی شــوند، از مــن جــدا نمی شــدند. دو  ــا اســیر ی می کردنــد اگــر از مــن جــدا بشــوند ی
نفــر درجــه دار مأمــور کــردم کــه نگذارنــد اینهــا دنبــال مــن بیاینــد تــا بتوانــم بــا حوصلــه شناســایی 
بکنــم و برگــردم همــه را بــا هــم ببــرم. بایســت در عقــب نشــینی بــا نظــم برویــم وااّل یــک نفــر مــا زنده 
نمــی مانــد. اینهــا را خوابانــدم کــه تــکان نخورنــد و بلنــد نشــوند. مــن بعضــی جاهــا ســینه خیــز و 
بعضــی جاهــا شــتری رفتــم تــا بــه انتهــای ایــن شــیار کــه 3 کیلومتــر بــود رســیدم. یــک ســاعت و 
نیمــی طــول کشــید تــا راه پیــدا کــردم. تــا آخریــن نفــر را آوردم عقــب. دو نفر گذاشــتم پــای آن نقطه 
مبــدأ. گفتــم بچــه هــا اینجــا را مواظــب باشــید، مــی روم بقیــه واحدهــا را بیــاورم از اینجــا رد کنــم، 
شــما مواظــب باشــید قبــل از مــا گشــتی های دشــمن اینجــا نیاینــد. اگــر دیدیــد دشــمن بــه اینجــا 

نزدیــک می شــود، بزنیــد. هیــچ کــس را نگذاریــد بــه ایــن منطقــه نزدیــک بشــود. 
       بعــد برگشــتم ســراغ بقیــه بچــه هــا. ســاعت 10 شــب )2200( بــود، رســیدم بــاالی ســر اینهــا، 
یکــی یکــی رفتــم ســراغ فرماندهــان و ســفارش کــردم که عجلــه نکنیــد، شــتری راه بروید، پــا را بلند 
کنیــد، روی زمیــن نکشــید. کــف رودخانــه ســنگ اســت و بــا حرکــت پــا صــدا مــی دهــد. مــن جلــو 
حرکــت می کــردم، و ســرباز ها پشــت ســر مــن می آمدندگفتــم مواظــب باشــید کســی جــا نمانــد، 
ارتباطتــان را بــا هــم قطــع نکنیــد، بــا همدیگــر یــک متــر فاصله داشــته باشــید کافــی اســت. همان 

طــور اینهــا را کشــاندم، آوردم. 
ــر  ــه دیگ ــه کرخ ــه رودخان ــورد ب ــمم خ ــا چش ــدم. ت ــه را دی ــه کرخ ــدم رودخان ــه رد ش ــا ک        از آنج
ــک  ــی نزدی ــه، یعن ــیه کرخ ــاندم، حاش ــا را رس ــه ه ــتیم. بچ ــر گذاش ــت س ــکل را پش ــدم مش فهمی
کرخــه، گفتــم بنشــینید. همــه را آنجا نشــاندم، آمــار گرفتم تعــداد افســران، درجــه داران و ســربازان 
را مشــخص کــردم متوجــه شــدم اینهــا فقــط تشــنه انــد. گفتــم امتــداد کرخــه را مــی گیریــم و ایــن 
دفعــه برعکــس حرکــت مــی کنیــم. بایســت در امتــداد کرخــه بــه طــرف جنــوب حرکــت کنیــم، 
تیــپ 2 آنجاســت، از تیــپ 2 آب می گیریــم. یــک  کمــی کــه حرکــت کردیــم، دیــدم همــه اینهــا بــی 



اختیــار دویدنــد رفتنــد طــرف رودخانــه کرخــه. هیــچ کــس حــرف مــن را گــوش نمی کــرد! رفتنــد و 
بــا ولــع تمــام آب گل آلــود را خوردنــد. یــک مقــداری کــه آب خوردنــد. دوبــاره برگشــتند همــان جــا 

کــه مــن بــودم. 
       مجــددًا حرکــت کردیــم تــا آمدیــم و از پــل فلــزی عبــور کردیــم و بــه فــرودگاه اضطــراری رســیدیم. 
حاشــیه فــرودگاه اضطــراری یــک جای امنــی پیدا کــردم، و نفــرات را آنجا پراکنــده کردم بعــد دو نفر 
را فرســتادم دنبــال ســرهنگ مهــدی عســگری کــه رئیــس رکــن4 تیپ بــود. گفتم ســریع پیــدا کنید 
تــا بــرای اینهــا آب و غــذا بیاورنــد. بعــد گفتــم یــک بــی ســیم هــم بیاوریــد مــن بــا مهــدی عســگری 
صحبــت کنــم. اکثــر بچه هــا بــرای نمــاز صبــح تیمــم کردنــد تعــدادی دوبــاره مــی خواســتند بــه 

رودخانــه برگردنــد گفتــم خطرنــاک اســت، تــوی آب نرویــد. مــی ترســیدم بیفتنــد تــوی آب. 
       ســاعت 9 صبــح مهــدی عســگری برایمــان نــان و آب و پنیــر آورد و بــه بچــه ها دادیم خیالــم که از 
ایــن بابــت کمــی راحــت شــد، افکارم بــه دل مشــغولی بعــد از عملیات کشــید. و افســردگی عجیبی 
داشــتم. از یــک طــرف در عملیــات موفــق نشــده بودیــم، از طــرف دیگــر تلفــات قابل توجهــی داده 
بودیــم. فقــط توانســته بــودم تعــداد زیــادی را نجــات بدهــم و بــه عقــب بیــاورم. عســگری هــم حــال 
مــن را مــی فهمیــد. مــرا کــه دیــد گفــت: ناراحــت نبــاش، جنــگ اســت، از ایــن اتفاقــات مــی افتــد. 

گفــت: بعــدًا مــی فهمــی خیــری در ایــن اتفاق بــوده. 
       در شــب های بعــد از عقب نشــینی بــه مــرور تانک هــا را کشــیدیم و عقــب آوردیــم، حتــی 

ــد. ــب آوردن ــد و عق ــر کردن ــی تعمی ــبانه در تاریک ــا را ش بعضی ه
       تــا روز بیســت وســوم، نیروهــای مــا عمــًا وارد جنــگ نشــده بودنــد. حتــی خود ما، جنــگ ندیده 
بودیــم. درگیــری بــا دشــمن را فقــط درکتــاب هــا خوانــده بودیم، مثــًا جنــگ جهانــی دوم را ، آلمان 
چــه کار کــرد، آن یکــی چــه کار کــرد، آن یکــی در صحــرای فــان تــا کجــا پیــش روی کــرد. یــک 
چیزهــای تئــوری. ولــی اینجــا کــه خودمــان وارد عمــل شــدیم، ارزش شناســایی، ارزش اطاعــات 
و شــناخت دشــمن، ارزش هــدف گــذاری، تقســیم هــدف، تقســیم مســیر و حتــی مــا فهمیدیــم 
کــه وظایــف یــک ســرباز نیــز داخــل گروهــش بایســتی تفهیــم شــده باشــد، از باالتریــن مســئول تــا 
پایین تریــن کــه یــک ســرباز تفنــگ دار اســت، بایســتی مســئولیت داد و ازش خواســت؛ آتــش را 
دیدنــد، بــا صــدای گلولــه آشــنائی پیــدا کردنــد، فهمیدنــد کــه هــر گلولــه بیایــد آدم را نمــی کشــد، 
هــر گلولــه توپخانــه و موشــکی کــه مــی آیــد آدم نمــی کشــد. بایــد از زمیــن اســتفاده کــرد، بایــد 
دشــمن را دیــد و تیرانــدازی کــرد. بــی خــود انگشــت روی ماشــه نگذاشــت. تــا دشــمن را ندیــدی 

ماشــه را نکشــی. 
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       در ســتاد جنــگ، بنــی صــدر نیــز یــک عضــو بــود و در یــک جلســه کــه مــن بــودم، حتــی رجایــی 
ــود. در تمــام جلســات اســتاندار ـ غرضــی ـ شــرکت می کــرد. فرماندهــان ارتــش،  ــر ب نخســت وزی
فاحــی و ظهیرنــژاد، فرمانــده نیــروی هوایــی، فرمانــده نیــروی دریایــی، بودنــد. شــرکت کننــده 
در جلســات زیــاد بــود، همــه صاحــب نظــر بودنــد، در ایــن عملیــات همــه بــه اتفــاق هــم تصمیــم 
می گرفتنــد و فقــط ایــن را مــی توانــم بگویــم کــه در آن موقع بیشــتر سیاســیون صاحب نظــر بودند.
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پدافند لشکر 21 پیاده در 9 آبان 1359 به نقل از کتاب : سلیمانجاه

مأموریت تعویض نیروهای سرپل کرخه به گردان 131 و گردان 291
       تعــدادی از پرســنل کادر شــهید و مجــروح شــده بودنــد ، کســی نبــود جــای اینهــا را پــر کنــد 
تکمیــل، بازســازی  و تجهیــز ســازمان عمــًا امــکان نداشــت. فقــط روی آمــوزش تأکیــد کردیــم. 
       روز ششــم آبــان یــک امریــه بــه تیــپ 1 ابــاغ شــد کــه شــما بــا زیر امــر گرفتــن گــردان 291 تانک 
مســئول پدافنــد از غــرب کرخــه هســتید، و بایــد روز هفتــم تعویــض را شــروع کنیــد وتیــپ 2 لشــکر 
92 و گــروه رزمــی 37 را از خــط آزاد کنیــد. بــه ایــن گــردان ناقــص و ضعیــف، تلفــات و ضایعــات 
ــای  ــض نیروه ــت تعوی ــود، مأموری ــام داده ب ــش انج ــر را 14 روز پی ــات 23مه ــه عملی ــده ک وارد ش
ســرپل کرخــه را دادنــد. همــان روز ششــم کــه ابــاغ شــد، بــا فرمانــده گــردان 131 و گــردان 291 
ــه غــرب کرخــه رفتــم. محــل اســتقرار تیــپ 2 و گــروه رزمــی 37 را  تانــک فرماندهــان گروهــان ب
دقیقــًا بازدیــد و شناســایی کردیــم. آنجــا وادار کــردم کــه نحــوه اســتقرار را فرمانــده گــردان 131، 
ــه  ــا مــن بدانــم. از راســت ب ســرهنگ خــوش دل و فرمانــده گــردان 291 خــودش تعریــف کنــد، ت
چــپ، از چــپ بــه راســت، چطــوری آرایــش پیــدا مــی کننــد. دیــدم کــه هر ســه گروهــان را گذاشــت 
در خــط. اول بــرای مــن ایــن مســئله ایــراد داشــت کــه همــه واحدهایــش را در خــط می گــذارد، بعد 
دیــدم ناگزیــر اســت. اســتعداد گــردان خیلــی کــم اســت. اگــر بیایــد یــک گروهــان هــم احتیــاط 
بگــذارد دیگــر دو گروهــان نمــی توانــد خــط بــه ایــن طوالنــی را بپوشــاند. ضمنــًا عمــق منطقــه کــم 
اســت، از ارتفاعــات خرولــی تــا رودخانــه کرخــه راهــی نیســت. اگــر احتیــاط قــرار بدهــد، چــون 
عمــق نــدارد، بــرای اســتقرار احتیــاط جــا نــدارد! نهایتــًا پذیرفتــم همــان ســه گروهانــش در خــط 
باشــد. دیــدم از راســت بــه چــپ گروهــان 1، 2 و 3 را گذاشــت. گــردان 291 نیــز همــان طــور، مــن 
ســعی کــردم دخالــت نکنــم. نظــرم را پرســیدند، تعریــف کــردم، گفتــم: خــوب اســت. بــرو فرمانــده 
دســته120میلی متــری کــه ســتوان آرام بــود، ببــر محــل اســتقرار خمپــاره انــداز 120میلــی متــری 
را نیــز در جــای مناســب تعییــن کنــد کــه بتوانــد آتــش دقیــق و بــه موقــع اجــرا کنــد. بــه ایــن هــا 
تذکــر دادم، فــردا صبــح کــه مــی آییــد، بــرای تعویــض نفــوذی بیاییــد. یــک گروهــان بیایــد کارش 
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تمــام شــود، خودروهایــش برگــردد، بعــد گروهــان دوم بــرود. تراکم در ســرپل نباشــد. تأکید داشــتم 
بــه فرماندهــان کــه اختفــاء، پراکندگــی رعایــت بشــود تــا دشــمن تحریــک نشــود و آتــش ایذائــی 
اجــرا نکنــد. اگــر هنــگام ورود تلفــات ببینیــد روحیــه خیلــی بــدی پیــدا می کنیــد. تذکــر دادم کــه 

فرماندهــان تــا پاییــن تریــن رده منطقــه را بشناســند. 
ــه گردانهــا صــادر کنــم. در بازگشــت ســخت  ــا دســتور کتبــی را ب ــه تیــپ ت        خــودم برگشــتم، ب
بــه فکــر فــرو رفتــم. بــاور نکردنــی بــود. حــوادث آن چنــان ســریع اتفــاق افتــاده بــود کــه فرصــت 
بازســازی مناســبی را بــه مــا نمــی داد بــا آن وضعیــت آمــده بودیــم جنــگ. جنگــی کــه تجربــه قبلی 
از آن نداشــتیم و دو هفتــه قبــل بــه دشــمن حملــه کردیــم، دشــمنی کــه فکــر می کــرد مــا بــه ایــن 
زودی هــا توانائــی حملــه را نداریــم. مــا موفــق نشــدیم دشــمن را بــه عقــب بزنیــم ولــی بــه خوبــی 
تغییــرات منطقــه را می دیدیــم کــه دشــمن بــا یــک حســاب ســر انگشــتی فهمیــده اســت کــه بــه 
ــود.  ــن از یــک طــرف و از طــرف دیگــر رفتــار پرســنل واقعــا معجــزه ب جــای ســفتی برخــورده، ای
ایثارگرانــه ایــن همــه تلفــات داده بودیــم و بــه ظاهــر شکســت خــورده بودیــم. یــک نفــر اعتــراض 
نداشــت، یــک نفــر درخواســت برگشــت نداشــت. وقتــی گفتــم باید خــط را تحویــل بگیرید، کســی 
ــحال  ــر خوش ــرف دیگ ــردم و از ط ــب می ک ــرف تعج ــک ط ــًا از ی ــا؟ واقع ــرا م ــه و چ ــت: چگون نگف
بــودم کــه مأموریــت واگــذاری بــه خوبــی انجــام می شــود. در ایــن افــکار بــودم کــه بــه قــرار گاه تیــپ 
رســیدم. ســریع بــا یــگان هــای مســتقر در غــرب کرخــه یعنــی یگانهــای تعویــض شــونده هماهنگ 
کردیــم. ســاعتی کــه اینهــا خیــز بــه خیــز می-آینــد جلــو و تعویــض انجــام مــی گیــرد، از راســت بــه 

چــپ و نحــوه انجــام مأموریــت، تمــام اینهــا را بــا واحد هــا بحــث و بررســی کردیــم. 
       فــردا کــه کار را شــروع کردنــد، دشــمن یــک آتــش ســنگینی ریخــت کــه مــن فهمیــدم کــه در رده 
بــاال، تصمیمــی گرفتــه می شــود، همــان دقیقــه ایــن خبــر بــه گــوش عراقــی هــا مــی رســد. عراقــی 
هــا فهمیــده بودنــد چــه یگانــی تعویــض مــی کنــد؟ ِکــی تعویــض می شــود؟ چــون آن روز، 23مهــر 
از مــا اســیر هــم گرفتــه بــود. گــردان 131 را مــی شــناخت کــه چقــدر تلفــات داده اســت ، حــاال این 
یــگان مســئولیت پدافنــد از غــرب کرخــه را مــی پذیــرد. البتــه ســرپل منطقــه ای اســت کــه بــه طــور 
موقــت یــک یگانــی مــی آیــد آن را اشــغال مــی کنــد، حداکثــر 24 تــا 48 ســاعت مــی توانــد آنجــا 
را نگــه دارد. بایــد یــگان هــای تــک ور بیاینــد از آن عبــور کننــد و برونــد مأموریــت آفنــدی را انجــام 

بدهنــد. مــا کــه مــدت هاســت آنجــا داریــم پدافنــد مــی کنیــم ، دیگــر ایــن را ســرپل نمــی گوینــد. 
       از آتــش شــدید اینهــا کــه هنــگام تعویــض ریختــه شــد، مــن متوجــه شــدم دشــمن فهمیــده 
تعویــض انجــام می شــود. ولــی بــا وجــود آتــش شــدید، تعویــض هــا انجــام شــد، گــزارش بــه رده 



بــاال دادیــم کــه ســاعت 5-4 بعدازظهــر تعویــض تمــام شــد. مســئولیت از تیــپ 2 و گــروه رزمــی 37 
بــه تیــپ1 لشــکر 21 محــول شــد. هــم آنهــا گــزارش کردنــد، هــم مــا گــزارش کردیــم. الحمــد للــه 
بــا رعایــت اصــول تأمینــی هیــچ گونــه تلفــات و ضایعــات نداشــتیم. هرچنــد از ابتــدا تــا انتهــا آتــش 

شــدید عراقی هــا ادامــه داشــت و یــک لحظــه هــم قطــع نشــد.
        نهایتــًا مــا تاشــمان بازدیــد از خــط و کنتــرل بچــه هــا بــود، تــا اطمینــان حاصــل کنیــم کــه 
اســتقرار صحیــح اســت، یــگان هــای پیــاده کــه در خــط  هســتند بایــد بــه جلــو، مواضــع، دیــد و تیر 

و تیرتــراش داشــته باشــند. 
       ســتاد و فرماندهــان گــردان را وادار کــردم برونــد کامــًا بازدیــد کننــد. چــون اینهــا آمــوزش کامــل 
ندیــده بودنــد. ممکــن بــود معنــی و مفهــوم تیرتــراش را ندانند.بــه تقســیم منطقــه و تقاطــع آتــش 
در خــط بایســت توجــه بکننــد کــه آن ســنگر بــا ایــن ســنگر، یــا ایــن ســنگر بــا ســنگرهای اطرافــش 

بایســت تقاطــع آتــش داشــته باشــد. مطمئــن باشــند منطقــه را کامًا بپوشــانند. 
نهم آبان، روز حمله دشمن

       روز هشــتم آبــان، یعنــی فــردای هفتــم، جابــه جایــی از دشــمن را مــا مــی دیدیــم کــه در منطقــه 
فعالیتهــای اضافــی هســت. بــه لشــکر هــم گــزارش کــرده بودیــم. ســاعت دو بعــد از نیمــه شــب 
بــود، لشــکر خبــر داد کــه از دشــمن اســیر گرفتیــم. در بازجویــی مشــخص شــد کــه دشــمن روز 
نهــم، صبــح حملــه خواهــد کــرد. تحقیــق و بررســی بیشــتر کردیــم، دیدیم تیــپ3 لشــکر در منطقه 
شــوش و ضلــع شــرقی کــوت کاپــن گشــتی فرســتاده. ایــن گشــتی کــه گشــت شناســایی بــود، می 
بینــد از دور چنــد تــا خــودرو مــی آیــد، اینهــا کمیــن می کننــد، وقتــی کــه ایــن چنــد تــا خــودرو مــی 
رســند نزدیــک اینهــا، بلنــد مــی شــوند، ایســت مــی دهنــد، خودروهــا را نگــه مــی دارنــد و نفــرات 
آنهــا کــه متوجــه مــی شــوند، پراکنــده مــی شــوند، و فــرار می کننــد. دو نفــر: یــک ســرگرد و یــک 
ســرباز بــی ســیم چــی را کــه در خــودروی اول بودنــد اســیر می کننــد. اســرا بــه عقــب تخلیــه و در 
بازجوئــی مشــخص می شــود کــه ســرگرد عراقــی فرمانــده گــردان توپخانــه اســت، ایــن فرمانــده 
خبــر می دهــد کــه یگانهــای پیــاده عراقــی تصمیــم دارنــد روز نهــم آبــان حملــه کننــد. در صــورت 
موفقیــت و پیشــرفت بــه داخــل مواضــع مــا و احتمــااًل عقــب رانــدن مــا از غــرب کرخــه بــه طــرف 
فــرودگاه اضطــراری، الزم بــود توپخانــه دشــمن نیــز بــرای مداومــت پشــتیبانی جابــه جا شــود، حاال 
فرمانــده توپخانــه عراقــی بــا اطمینــان از پیــروزی یــگان هــای پیــاده آمــده بــود تــا مواضــع جدیــد 

توپخانــه راشناســایی کنــد کــه بــه دام ســربازهایی کــه در حــال گشــت بودنــد افتادنــد. 
       لشــکر بــر اســاس ایــن اخبــار بــه مــا ابــاغ کــرد کــه آمــاده باشــید، دشــمن تــک خواهــد کــرد. 
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مــا بــه واحدهــا ابــاغ کردیــم، فرماندهــان همــه آمادگــی پیــدا کردنــد، حاضــر شــدند کــه دشــمن 
حملــه خواهــد کــرد. 

       مرحلــه اول ســاعت 4:30 دقیقــه صبــح روز نهــم آبانمــاه 1359 در حالــی کــه مــا هنــوز کمتــر 
از  48 ســاعت بــود کــه در خــط مســتقر شــده بودیــم آتــش تهیــه دشــمن، خیلــی انبــوه و شــدید 
روی منطقــه پدافنــدی مــا اجــرا شــد. وســعت منطقــه پدافنــدی هــم محــدود بــود. ســه کیلومتــر 
عــرض منطقــه بــود و در عمــق هــم نهایتــًا ســه کیلومتــر بــود. این ســرپل خیلی کوچــک بــود و روی 
قواره هــای نظامــی قابلیــت نگهــداری و پدافنــد نداشــت. پشــت ســر مــا رودخانــه و جلــوی مــا هــم 
ارتفاعــات خرولــی بــود. ارتبــاط مــا بــا شــرق رودخانــه، یــک پــل فلــزی و بســیار آســیب پذیــر بــود. 
       عراقی هــا بــا علــم بــه ایــن وضعیــت، مــی  خواســتند از فرصــت اســتفاده کننــد. ضمــن اینکــه 
اســتعداد نیروهــا هــم خیلــی کــم بــود. از شــدت آتــش بــی وقفــه دشــمن فهمیــدم معنــی و مفهــوم 
ایــن آتــش چیســت؟ ضمــن تذکــر بــه یــگان هــا، خــودم هــم ســریع حرکــت کــردم، رفتــم بــه دیــد 
گاه کــه روز قبــل درســت کــرده بــودم. هــوا کامــا تاریــک بــود و منطقــه زیــر آتــش شــدید توپخانــه 
دشــمن می لرزیــد. در دیــدگاه حاضــر شــدم و بــه مســئول مخابــرات هــم گفتــم ارتبــاط بــی ســیم و 

باســیم بــا واحدهــا و بــا لشــکر داشــته باشــم. 
       تبــادل آتــش شــدید تــا ســاعت 6 صبــح کــه هــوا دیگــر روشــن شــده بــود ادامــه داشــت. از محــل 
دیــدگاه کامــا ســمت حرکــت تانــک هــای دشــمن را می دیدیــم. در نتیجــه توانســتیم آتش هــای 
پدافنــدی را دقیــق  اجــرا کنیــم، یــگان هــای پیــاده دشــمن در جلــو حرکــت می کردنــد و در عقــب 
یــگان هــای تانــک از دو طــرف یــگان هــای پیــاده را حمایــت می کردنــد و جلــو مــی آمدنــد. مــا یــک 
گــردان تانــک هــم داشــتیم، گــردان 291 تانــک لشــکر 77 خراســان، خدمــه ایــن گــردان وقتــی 
کــه ایــن وضعیــت را دیدنــد، تانــک هــای دشــمن را مــورد اصابــت قراردادنــد و تلفــات ســنگینی 
ــه دشــمن متوقــف  ــد. تانــک هــای عراقــی در آتــش می ســوخت ولــی حمل ــه دشــمن وارد کردن ب
نشــد. از البــه الی شــیارها و تپه هــای بیــن خــط پدافنــدی مثــل مــور و ملــخ ســرباز عراقــی جلــو می  
آمد.طبــق آموزش هــای کاســیک نظامــی، منتظــر شــدم تــا نیروهــای دشــمن بــه محــل ســّد آتش 
رســیدند. در ایــن ســّد آتــش کلیــه ســاحها شــرکت می کننــد، جاهایــی هــم کــه بــا تیــر کشــیده، 
نمی شــود زد، ســاح هــای منحنــی آن مناطــق را مــی پوشــانند، ســّد آتــش از اســمش معلوم اســت 
در نزدیکــی خــط خــودی یــک دیــواره ای ایجــاد مــی کنــد از آتــش کــه دشــمن قــادر بــه عبــور از آن 

نباشــد. اگــر هــم بخواهــد از آن عبــور کنــد تلفــات ســنگینی مــی دهــد. 
       توپخانه، خمپاره اندازها وســاح های دیگر، همه و همه شــروع کردند به اجرای آتش، جهنمی 



از آتــش و دود و انفجــار، آرایــش وگســترش دشــمن را بــه هــم ریخــت. حــاال ســاعت نزدیــک 9 صبــح 
 بــود. جنــازه عراقی هــا مثــل بــرگ روی زمیــن می ریخــت و تانک هــا و نفربر هــا در آتــش می ســوخت. 
       دشــمن بــا دادن تلفــات ســنگین عقــب نشــینی خــود را شــروع کــرد. عراقی هــا بــا حالت فــرار به 
عقــب رفتنــد. پرســنل مــا خوشــحال شــدند، شــروع کردنــد بــه تکبیــر گفتن.صــدای اللــه اکبر خط 

پدافنــدی را پــر کــرده بــود. احســاس ویــژه ای داشــتم، ولــی می دانســتم کار تمام نشــده اســت. 
       فــوری بــه فرماندهــان ابــاغ کــردم ســریع برویــد ســراغ ســربازها، ســنگر به ســنگر بازدیــد کنید. 
منطقــه ای را یــا محلــی را کــه شــهید دادیــم، مجــروح دادیــم، ســنگرش خالــی شــده، جایگزیــن 
کنیــد، طــوری آرایــش را تجدیــد کنیــد کــه بیــن ســنگرها در خــط فاصلــه نیفتــد. ممکــن اســت دو 
تــا ســنگر کنــار هــم شــهید داده باشــند، یــا نفــرات ســه تــا ســنگر پهلــوی هــم مجــروح و شــهید 
شــده باشــند،. پرســنل را جابــه جــا کنیــد کــه منطقــه خالــی نداشــته باشــیم. ســاح هــا را پــاک 
کننــد. ســربازان شــدیدًا تیرانــدازی کــرده بودنــد. لولــه تانــک هــا و تیربارهــا کثیــف نباشــد، گیــر 
نکنــد. مهمــات بــه بچــه هــا برســانید، آب و غــذا برســانید، روحیــه بدهیــد، شــهدا تــو خــط نماننــد، 

مجروحیــن نماننــد، همــه را تخلیــه کنیــد. 
       ســتاد را هــم گفتــم: ســریع برویــد نظــارت بکنیــد، دشــمن مجــددًا حملــه خواهــد کــرد. ایــن 
ــرای  ــان کار نیســت حتمــًا مجــددًا خواهــد آمــد. بازدیدهــا و کنتــرل انجــام شــد. بخصــوص ب پای

ســاح هــای پشــتیبانی، ســریع مهمــات مــورد نیــاز تحویــل شــد. 
مرحله دوم حمله دشمن در 9 آبان

ــار دوم، آتــش تهیــه دشــمن اجــرا شــد، بســیار شــدیدتر از  ــرای ب        ســاعت 10 صبــح مجــددًا ب
دفعــه قبــل. عیــن تگــرگ کــه روی شــیروانی ببــارد، در منطقــه آتــش ریخــت. ولی چــون هوا روشــن 
بــود، دقیقــًا مــی دیدیــم. بچــه هــا کــه بــار اول تلفــات ســنگینی بــه دشــمن وارد کــرده بودنــد روحیه 
داشــتند، بــار دوم نیــز شــروع کردنــد بــه آتــش کــردن، دفــاع کــردن دقیــق و بــا رشــادت.تیر انــدازی 
ســرباز ها درجــه دار هــا و افســران و فرماندهــان قابــل وصــف نبــود، از محــل دیــدگاه ایــن مقابلــه 
غرورآمیــز را می دیــدم و مواظــب بــودم تــا اگــر رخنــه ای انجــام شــد آن را بپوشــانم. هــر کســی کار 
خــودش را می کــرد در آن درگیــری ســخت آنهایــی کــه وظیفــه تــدارک را داشــتند بــا ایثــار تمــام، 

مهمــات و لــوازم مــورد نیــاز را بــه خــط می رســاندند. 
       حفــظ ایــن ســر پــل خیلــی مهــم بــود. بــه خوبــی درک می کــردم کــه در صــورت موفقیت دشــمن 
آســیبی خواهیــم دیــد کــه بــه زودی و ســادگی قابــل جبــران نیســت. فکر کــردم اگــر دشــمن بتواند 
بــه پــل برســد، همــه مــا در تلــه ای می افتیــم کــه نتیجــه اش یــا شــهادت اســت یــا اســارت. بــا از بین 
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رفتــن ایــن واحــد، راه بــرای نفــوذ عراقی هــا تــا جــاده اندیمشــک اهــواز بــاز اســت و احتمــاال کاری 
کــه در 40 روز گذشــته انجــام نشــده بــود، حــاال قابلیــت انجام آن را داشــته باشــد، یعنی رســیدن به 
اندیمشــک و تصــرف ارتفاعــات شــمال اندیمشــک تــا تنگــه فنــی، از ایــن اندیشــه ســخت بیمنــاک 

شــدم. بــه هــر قیمتــی بــود نبایــد عراقی هــا موفــق می شــدند. 
       پــل کرخــه و جســر )پــل( نــادری و ارتفاعــات غــرب کرخــه، مواضــع بــا ارزشــی بودنــد کــه بایــد 
بــرای حفــظ آن هــر بهایــی را داد. حــاال در دیــدگاه بــا دقــت همــه منطقــه را بررســی کــردم دیــدم 
از ســمت راســت جبهــه مــا دشــمن رخنــه کــرده، در ســمت ارتفاعــات خرولــی از پشــت واحدهــا 
ــد  ــت تهدی ــط را از پش ــای در خ ــد و واحده ــو می آین ــه جل ــده ب ــورت خمی ــه ص ــی ب ــربازان عراق س
می کننــد. در نزدیکــی آن منطقــه مواضــع خمپــاره انــداز120 بــه فرماندهــی ســتوان آرام بــود، بــا 
چشــم غیــر مســلح بــه خوبــی و روشــنی مــی دیــدم. بــا آرام تمــاس گرفتــم، گفتــم: آقــا مــی آینــد 
ســراغت، مواظــب بــاش. آرام گفــت: دیــدم و بعــد داد زد ســمت راســتتان را بپاییــد، دشــمن مــی 
آیــد. آرام خمپــاره اندازهــا را رهــا کــرد، همــه بــه تفنــگ هــا ســرنیزه زده بودنــد و ســرباز های ایرانــی 
و عراقــی بــه داخــل هــم فــرو رفتنــد. در گــرد و غبــار برخاســته از ایــن نبــرد تماشــائی، ســرنیزه های 
ایرانــی را می دیــدم کــه بــه درون شــکم عراقی هــا فــرو می رفــت. صــدای رزم جنــگ ســر نیــزه را کــه 
ــه گوشــم می رســید. احســاس می کــردم دوســت دارم در  ــودم ب ــن کــرده ب ــادگان تمری بار هــا در پ
ایــن رزم نزدیــک شــرکت کنــم، ولــی هدایــت تیــپ خیلــی مهــم تــر از ایــن احســاس بــود. بچه هــا به 

عراقــی هــا حملــه کردنــد. 
       بــه واحــد ســمت راســتی هــم کــه گروهــان ســوم گــردان 131 بــود، گفتــم کــه بــه آرام کمــک 
ــه مواضــع خمپاره-انداز120میلــی متــری نزدیــک شــده. مــن رشــادت و ایثــار  کنیــد، دشــمن ب
ایــن رزمنــدگان را نمــی توانــم توصیــف کنــم. اصــًا بــاور کردنــی نبــود ســربازان ایــن قــدر غیرتمنــد 
ــرد،  ــه می ک ــم حمل ــودش ه ــگان خ ــگان لن ــود، لن ــده ب ــی ش ــتوان آرام زخم ــود س ــد ، خ بجنگن

تعــدادی از عراقی هــا کشــته شــدند، بقیــه پــا بــه فــرار گذاشــتند و عقــب نشــینی کردنــد. 
       جنــگ مرحلــه دوم 4 ســاعت طــول کشــید تــا ایــن کــه در ســاعت 14 عراقی هــا عقــب نشــینی 
کردنــد و فــرار را بــر قــرار ترجیــح دادنــد. تعــداد زیــادی اســیر گرفتیــم، در بازجوئــی از اســرا معلــوم 
شــد، یــک تیــپ از لشــکر 10 زرهــی و دو گــردان از تــکاوران نیرو مخصــوص دشــمن در این عملیات 
شــرکت داشــتند. مجــددًا مــن همــان دســتورات قبلــی را بــه فرماندهــان دادم. ســریعًا بــه بچــه هــا 
مهمــات برســانند، تفنــگ هــا تمیــز بشــود، شــهدا تخلیــه بشــود، ســنگرهای مجروحیــن را دوبــاره 
ــتید در  ــد بفرس ــرباز برداری ــرارگاه و از ارکان س ــتاد، از ق ــده از س ــی ش ــد و حت ــش بکنن ــد آرای تجدی



خــط و ســنگرهای خالــی را پــر کنیــد. چــون مــن همــان موقــع بــه دســتوراتی کــه بــه اینهــا دادم 
فرمانــده قــرارگاه تیــپ را خواســتم. گفتــم پســرم، مــن ارکان نمــی خواهــم، در رده عقــب پرســنل 
نمــی خواهــم، کلیــه ســربازها و درجــه دارهــا و افســرها، هرچــه داری ســازمان بــده و بــه عنــوان 
احتیــاط تیــپ داخــل تونــل بــاش، تــا مــن دســتور بدهــم. بعــد دیــدم آمــد گفــت: ســازمان دادم. 
گفتــم چنــد نفــر شــد؟ گفــت: بجــز خــودم 20 نفــر، بــا خــودم 21 نفــر. گفتــم: پســرم مــن احتیــاط 
نــدارم. آنجــا بــاش اگــر مســئله ای پیــش آمــد، دســتور دادم مأموریــت را اجــرا کــن. هرچــه داری 
بــردار. تفنــگ، آر.پی.جــی... گفــت دو تــا آر.پی.جــی7 دارم. گفتــم خــوب اســت، کافــی اســت. 
هــر چنــد احتمــال حملــه عــراق را بــرای بــار ســوم ضعیــف می دانســتم، ولــی از عــدم حملــه هــم 
اطمینــان نداشــتم. در فرصــت بــه دســت آمــده یــک بازســازی کــردم. بچه هــا ظاهــرًا خســته بودند، 
ولــی پیــروزی، روحیــه ای بــه آنهــا داده بــود که خســتگی را احســاس نمــی کردنــد. در ایــن گرماگرم 
نبــرد، غــذای گــرم بــه بچه هــا رســاندم چیــزی کــم نداشــتند. ولــی عراقی هــا دســت بــردار نبودنــد. 

مرحله سوم حمله دشمن
       بــرای مرحلــه ســوم ســاعت 16، یعنــی 4 بعدازظهــر مجــددًا عــراق حملــه کــرد. شــدیدتر از دو 
مرحلــه قبــل آتــش تهیــه اجــرا -کردنــد. از انبــوه آتــش و دود و خــاک، اصــًا منطقــه دیده نمی شــد. 
اگــر ایــن آتــش بــه اهــداف عراقی هــا می خــورد بــرای ازبیــن بــردن همــه مــا در منطقــه کافــی بــود. 
فرماندهــان گروهــان و گــردان خیلــی غیرتــی شــده بودنــد، دو تــا حملــه را پــس زده بودنــد، همــه 
افســران در خــط و در ســنگر آمــاده بودنــد، تــا اینکــه درگیــری مجــدد شــروع شــد، من متوجه شــدم 
ایــن دفعــه کماندوهــای ایــن هــا آمدنــد از ســمت چــپ جبهــه، چســبیده بــه رودخانــه از پشــت ســر 
واحــد مــی خواهنــد بیاینــد و خــود را بــه پــل برســانند. یــک تونــل غــار ماننــد و طوالنــی بــود، کــه از 

قدیــم کنــده بودند. 
ــاران شــدید کــه می شــد، ســیل مــی آمــد بــرای نگهــداری  آنجــا بارانــش خیلــی شــدید اســت، ب
گوســفند هــا از خطــر ســیل، گوســفند ها را مــی بردنــد داخــل تونــل. حــاال احتیــاط مــن هــم آنجــا 
بــود. بــه فرمانــده احتیــاط، گفتــم: از ســمت چــپ عراقــی هــا چســبیده بــه آب از پشــت ســر کانــال 
هندلــی مــی آینــد پشــت واحدهــا. مواظــب باشــید، برویــد جلــو. ایشــان واحــد و بــی ســیمش را 
برداشــت. مــن می شــنیدم، تکبیرگویــان حملــه کردنــد بــه آن ســمت. وقتــی بــه آنهــا رســیدند کــه 
دیگــر فاصلــه خیلــی نزدیــک بــود. عراقی هــا را بســتند بــه رگبــار، ســربازان دشــمن هــم خیلــی راه 
آمــده بودنــد، نفــس نفــس می زدنــد ولــی بچــه هــای مــا راهــی نرفتــه بودنــد. تلفــات ســنگینی بــه 
اینهــا وارد کردنــد. چنــد نفــر بــه جنــگ تــن بــه تــن رســیدند. حتــی یکــی از ســربازها، دو نفــر را بــا 
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ســرنیزه کشــته بــود، آن ســرنیزه را هــم بعــدًا آورد دیــدم و بــه قــرارگاه گفتــم ایــن ســرنیزه را نگــه دار، 
و تــا ایــن اواخــر نگــه داشــته بــود. 

       ســاعت 19 بــود، یعنــی 7 بعدازظهــر عراقی هــا بــا تلفــات ســنگین، عقــب نشــینی کردنــد و رفتند. 
بــار دیگــر فرماندهــان را خواســتم. گفتــم: مطمئنــًا اینهــا دیگــر شــب حمله نمی کننــد. برویــد هرچه 
ســربازها نیــاز دارنــد بدهیــد. غــذا بدهیــد، جیره عملیاتــی بدهیــد، مهمات بدهیــد، روحیــه بدهید، 
یــک تعــدادی را تشــویق بکنیــد و ســربازها را پــاداش نقــدی بدهیــد. مــن می خواهــم یــک زخمــی 
هــم در منطقــه نمانــد. همــه تخلیــه شــده باشــند کــه اثــر روحــی بــدی نگــذارد. بعــد بــه رکــن 1 تیــپ 
گفتــم: بــرو بیمارســتان هــا، اول از مجروحیــن بازدیــد کــن، بعــد بــرو ببین شــهدا کجا تخلیه شــدند؟ 
مشــخصات شــهدا را بنویــس، برایــم بیــاور. آدرس آنهــا را آمــاده کــن. مجروحیــن کدام هایشــان بــه 
تهــران اعــزام شــدند، کــدام هایشــان در دزفــول ماندنــد. تمــام اینهــا و آمــار کلــی را بــرای مــن بیــاور. 

چــون اآلن اســت کــه از لشــکر و نیــروی زمینــی و از جاهــای دیگــر از مــن آمــار بخواهنــد. 
       فرماندهــان بافاصلــه آمــار مــی خواهنــد، مثــل اینکــه کامپیوتر اســت، بافاصله یک نفر شــهید 
می شــود در آن رایانــه عمــل می شــود. بایســتی گروهــان بــه گــردان بدهــد، گــردان بــه تیــپ بدهــد، 

تیــپ جمــع بندی کنــد، بعــد اینها را بفرســتد. 
مشکات پدافند 9 آبان

       در ایــن عملیــات یــک نکتــه ایــن کــه جلــب نظــر کــرد و همیشــه هــم در نظــرم هســت، این بــود که 
ایــن گــردان 291 تانــک، هــی بــه مــن فشــار مــی آورد کــه اجــازه بدهید یــک خیز بیاییــم عقب. مــا در 
خــط پیــاده هــا هســتیم و آســیب پذیریــم. مــن هــم خــط و گســترش را دیــده بــودم، از نظــر تاکتیکی 
ممکــن اســت او درســت بگویــد، ولــی خیــز دوم مــی افتــد تــوی رودخانــه، جایــی نیســت دیگــر. خط 
پدافنــدی عمقــی نداشــت کــه اگــر از تانــک هــا مــی خواســتند یــک خیــز بیایند عقــب، یعنــی داخل 
رودخانــه یــا شــرق رودخانــه. اثــر بــدی روی پیــاده نظــام مــی گذاشــت. خیلــی عصبانــی شــدم بــه آن 
فرمانــده، گفتــم: تــکان نمــی خــوری، مأموریــت اول شــهادت اســت. گفــت: یعنــی پدافنــد نیســت؟ 
گفتــم: نخیــر شــهادت اســت، اآلن بــرای مــا شــهادت اســت، بمانیــد شــهید بشــوید و دیگــر در رابطــه 
بــا یــک خیــز عقــب آمــدن محلــی نیســت. اگــر جلــو محــل مناســبی هســت یــک خیــز بــرو جلــو، 
ولــی عقــب نــه. خیلــی خطرنــاک بــود. عمــق نداشــت، راســت مــی گویــد، تانــک هــم در خــط پیــاده 
بود.امــکان نداشــت دیگــر عقــب بیایــد، تــکان هــم مــی خــورد اثــر بــدی روی روحیــه پیــاده نظــام می 

گذاشــت. در هــر صــورت فشــار آوردم کــه عقــب اصــًا نیــا، تــکان نخــور. 



خرج گذاری پل برای انهدام
       یــک نکتــه هــم اینکــه یــک دفعــه متوجــه شــدم کــه تعــدادی آدم در اطــراف پــل هســت، یعنــی 
شــرق پــل. بــا رکــن3 تمــاس گرفتــم، گفتــم اونجــا چــه خبــره ؟ گفــت: کــه واللــه خجالت می کشــم 
بگویــم. گفتــم: بگــو. گفــت: از گــردان مهندســی آمدنــد پــل را خــرج گــذاری کردنــد، اگــر دشــمن 
رخنــه کــرد، پــل را تخریــب کننــد. همــان یــک پــل بــود. اینهــا بــرای جلوگیــری از نفــوذ دشــمن بــه 
شــرق رودخانــه حاضــر بودنــد تمــام نیروهــای غــرب کرخــه اســیر یــا کشــته بشــوند، ولی دشــمن از 
ایــن پــل عبــور نکنــد. در صورتــی کــه ایــن تفکر خیلــی عامیانــه بــود. تنها محــور، محور اندیمشــک 
- دهلــران نبــود کــه متکــی بــه آن رودخانــه باشــد. واحــد تــک ور مــی توانــد در منطقــه شــوش یــا 
در قســمت شــمالی خــط پدافنــدی مــان بیایــد پــل بزنــد و رد بشــود. مابیــن تیــپ1 لشــکر 21 و 
تیــپ خــرم آبــاد منطقــه زیــادی بــاز بــود، فاصلــه زیــاد داشــتیم. منطقــه آن قــدر نیــرو نبــود کــه بــه 
هــم متصــل باشــند، گفتــم ایــراد نــدارد. مــا کــه بــه عقــب نخواهیــم رفــت. یقیــن داشــته بــاش مــا 
اینجــا یــا همــه شــهید مــی شــویم یــا شــرافتمندانه پدافنــد مــی کنیــم؛ و همین هــم شــد. نیروهای 
شــرافتمند و غیرتمنــد مــا ماندنــد و پدافنــد کردنــد. واحدهــا را فرســتادم آمــار دقیــق بگیرنــد، به من 
بدهنــد. 89 نفــر افســر و درجــه-دار، ســرباز شــهید و مجــروح فقــط از گــردان 131 داشــتیم. ولــی 
ایــن تلفــات را پذیرفتیــم، شــرافتمندانه دفــاع کردیــم و مــی توانــم بگویــم کــه اولیــن پیــروزی مــا در 
مقابــل تهاجمــات عراقــی هــا بــود، به علــت تعویــض گــردان 291 تانــک لشــکر 77 نتوانســتیم آمار 

آن گــردان را بگیریــم.
شکست عظیم دشمن درسی برای طرفین شد

       اطاعاتــی کــه دشــمن داشــت، تیــپ1 را مــی شــناخت. می گفــت کــه ایــن تیــپ روز 23 مهــر 
یعنــی 15 روز قبــل تلفــات داده و از همیــن واحــد اســیر گرفتــه بــود. مــی دانســت کــه ایــن یــگان 
تلفــات داده. و حــاال مجــددًا بــه خــط آمــده و یــک گــردان پیــاده و یــک گــردان تانــک اینجــا دارنــد 
دفــاع می کننــد. دشــمن تقریبــًا بــا دو تیــپ و دو گــردان کمانــدو حملــه اش را انجــام داد. موفقیــت 
را 100% مــی دانســت کــه بعــد از تصــرف ســرپل، واحدهایــی داشــت کــه عبــور کنــد و بــرود بــرای 
تصــرف دزفــول، شــوش، اندیمشــک و پایــگاه هوایــی و بســتن گلــوگاه خوزســتان. ولــی رشــادت و 
شــجاعت ایــن بچــه هــا اصــًا در تاریــخ نــادر اســت کــه ایــن همــه تلفات توســط یــک واحــد کوچک 
بــه دشــمن وارد شــود. در ســه نوبــت حملــه عظیــم و بــزرگ اینهــا را درهــم بکوبــد و درســی هــم شــد 
ــران را نمــی  ــد و ارتــش ای ــه منطقــه توجیــه نبودن ــد، ب ــرای عراقــی هــا اینهــا کــه اول آمــده بودن ب
شــناختند. نمــی دانســتند ایرانــی هــا شــجاع هســتند، ایرانــی هــا رهبــر قــوی دارنــد، پشــتیبانی 
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مــی شــوند، هدایــت مــی شــوند و هرچــه زمــان پیــش بــرود اینهــا قــوی تــر خواهنــد شــد. همیــن 
هــم شــد و شکســت عظیــم عراقــی هــا در آنجــا درســی بــرای عراقــی هــا شــد. 

نقاط ضعف و قوت عملیات 9 آبان
       ایــن عملیــات یــک نقــاط قوتــی داشــت و یــک نقــاط ضعــف. نقــاط ضعفــش عــدم آمادگــی 
مواضــع پدافنــدی از نظــر اســتحکامات بــود، نیرو هــای مــا روز هفتــم رســیده بودنــد بــه منطقــه و 
تعویــض انجــام داده بودنــد، پایشــان را گذاشــته بودنــد. جــای پــای یــگان هــای زرهــی. پیــاده نظام 
ســنگر حفــره روبــاه یــک نفــره یــا دو نفــره مــی خواهــد. اینهــا بایســتی ســنگر مــی کندنــد، خطوط 
رابــط مــی کندنــد، ارتبــاط برقــرار می کردنــد. آرایــش پیــاده بــا آرایــش زرهی فــرق دارد. ســنگرهایی 

کــه آنهــا تهیــه کــرده بودنــد بــه درد اینهــا نمــی خــورد. 
       عــراق روز نهــم کــه حملــه کــرد هنــوز ســنگرهای مــا کامــل نشــده بــود، خطــوط رابــط نداشــتیم، 
از ایــن ســنگر بــه آن ســنگر بایــد پوشــیده باشــد، از جلــو دیــده نشــوند، آســیب نبیننــد. ترکــش، 
تلفــات وارد نکنــد. ایــن کارهــا هنــوز کامــل نشــده بــود. دوم محــدود بــودن عــرض و عمــق مواضــع، 
عمــق خــط حداکثــر ســه کیلومتــر بــود. بین ایــن تیــپ و تیپ خــرم آبــاد، کیلومترهــا فاصله بــود. از 
منطقــه جنــوب هــم تــا واحدهــای بعــدی کــه واحدهــای طــرف اهــواز می شــد، همــه اش بــاز بــود. 
یعنــی واحــد مــا از جنــاح راســت و جنــاح چــپ قابــل دور زدن بــود. عــراق هــم اســتفاده کــرد، هــم از 

راســت، هــم از چــپ مــا را دور زد کــه موفــق نشــد. 
       عقبــه و راه اصلــی آمــادی یــا آمــادراه اصلــی متکــی بــود بــه یــک پــل. همیــن پــل فلــزی کــه 
در محــل بــه نــام جســر نــادری می-گفتنــد، متکــی بــه آن بودیــم. از آن پــل، مهمــات مــی آمــد، 
آب مــی آمــد، غــذا مــی آمــد، مجــروح، شــهید تخلیــه می شــد. اگــر آن پــل از بیــن مــی رفــت، بــا 
مشــکل عظیمــی مواجــه می شــدیم. یــک نقطــه ضعــف هــم این بــود. موضــوع دیگــر نبــود احتیاط 
بــرای یــگان هــای در خــط. منطقــه، هــم عمــق نداشــت تــا احتیــاط بگذاریــم، هــم نیــرو نداشــتیم 

بگذاریــم. ایــن نقــاط ضعــف خــط پدافنــدی بــود. 
       ولــی در مقابــل نقــاط قوتمــان: ایمــان، اعتقــادات، تــوکل به خــدا و درک مأموریت، دیگر پرســنل 
بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد اینجــا یــا بایســتی زمیــن را نگــه دارنــد، یــا همــه شــان شــهید شــوند. 
ایــن درک شــده بــود، فهمیــده شــده بــود. یعنــی همــه بــه ایــن اعتقــاد داشــتند، ایمــان داشــتند و 
ماندنــد و دفــاع کردنــد. بایــد بــه روحیــه شــهادت طلبی نمــره 100 بدهیــم. عامل دیگر، پشــتیبانی 
دقیــق و مــداوم و اجــرای آتــش مؤثــر توســط آتش هــای پشــتیبانی، توپخانــه، خمپــاره انداز و ســایر 

ســاح هــای اجتماعــی بود کــه دقیقــًا پشــتیبانی کردنــد، حمایــت کردند.



       ســربازان مــا کمتــر از 48 ســاعت بــود کــه بــه منطقــه آمــده بودنــد، و در مواضــع شــان دفــاع 
می کردنــد. در دفــاع مثــل حملــه جلــو نمــی رونــد. راه هــای نفــوذی دشــمن، راه هــای پیــش روی را 
می بندنــد، همــکاری پیــاده و تانــک، اینهــا در حملــه و آفنــد مطــرح اســت، در پدافند ســرباز داخل 

ســنگر مــی رود. دشــمن را می بینــد و تیرانــدازی مــی کنــد. 
تلفات و ضایعات عراق در عملیات 9 آبان

       یــک اتفاقــی کــه در منطقــه افتــاد، بعــد از 9 آبــان، 48 ســاعت بعد از عملیات، یــک هلی کوپتری از 
عــراق را در همــان منطقــه تیــپ1 بچــه هــا ســرنگون کردنــد. ایــن هلی کوپتر نمی دانســت که ســرپل 
کجاســت؟ بــرای چــی آمــده بــود؟ کجــا مــی خواهــد بــرود؟ مســیر دقیــق را نمــی دانســت. در نتیجه 
در تیــررس ســربازها قــرار گرفــت ســرنگون شــد. در منطقــه کــه افتــاد اســنادی از عملیــات 9آبــان در 
هلی کوپتــر بــود کــه بــه دســت بچــه هــا افتــاد. مــدارک را بــه لشــکر تخلیــه کردیــم ، یــک ســند خیلــی 
قابــل توجــه بــود کــه در آن ســند ارتش عــراق تلفات و ضایعاتــش را بــه رده باال، به ســپاه، گــزارش داده 
بــود. 800 نفــر فقط کشــته داشــتند و بیــش از 12 دســتگاه تانک از دستشــان رفتــه بود. گــردان301 
کوهســتانی کــه در ســمت راســت و در ســمت چــپ دو بــار نفــوذ کردنــد، آن قــدر فشــار بــه اینهــا بــود، 
جلــوی تانــک هــا حرکــت می کردنــد، از ســمت راســت آمدنــد، از ســمت چــپ آمدنــد، ســه بــار ایــن 
گــردان اصــًا کًا از بیــن رفتــه بــود ، بــا ایــن اصطــاح نوشــته بودنــد کــه گــردان301 کوهســتانی در 
 ایــن عملیــات کــه شــرکت کــرده کًا از بیــن رفتــه و منحــل شــده. و ایــن گــزارش کتبــی آنهــا بــود.
       مســئوالن و فرماندهــان از حملــه عــراق نگــران بودنــد. آن قــدر نگــران بودنــد، که فرســتاده بودند 
جســر نــادری را خــرج گــذاری کننــد. اگــر ایــن واحــد نتوانــد پدافنــد کنــد، پــل را تخریــب کننــد. 
ولــی عنایــت خــدا بــود، ایــن واحد ایثــار کــرد. مفهــوم مأموریــت، ارزش مأموریــت، درک مأموریت آن 
قــدر بــاال بــود کــه رزمنــدگان مــا شــهادت را بــرای خودشــان یــک ســعادت مــی دانســتند و بــر ایــن 

اســاس ماندنــد و مأموریــت را بــه نحــو احســن انجــام دادنــد. همــه تعجــب کردنــد. 
       فــردای همــان روز، صبــح زود. رئیــس جمهــور وقــت، آقــای بنــی صــدر، نخســت وزیــر، بــه اضافه 
رئیــس ســتاد تیمســار فاحــی، فرمانــده نیــرو تیمســار ظهیرنــژاد و تعــدادی از بــزرگان و مســئوالن 
وقــت آمدنــد پیــش مــن، مــن بــردم داخــل یــک نفربــر، نقشــه وضعیــت را آویــزان کــرده بــودم. نفربر 
هــم کوچــک بــود. اینهــا تــا توانســتند آمدنــد تــو و مــن صدایم هم کــه آن قــدر فریاد کشــیده بــودم و 
جیــغ و هــوار کــرده بــودم، گرفتــه بــود. فرصــت نکــرده بــودم نــه صبحانــه بخــورم، نه ناهــار، نه شــام. 
ســاعت 12 شــب بــود کــه مــن یــادم افتــاد کــه مــن هیچــی نخــوردم، آب هــم نخــوردم. فرســتادم 

یــک لیــوان آب آوردنــد، آب خــوردم. 
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       عــاوه بــر آن در زمــان عملیــات، بعضــی فرماندهــان بــه مــن فشــار مــی آوردنــد کــه یــک خیــز 
بیایــم عقــب، بــا آنهــا هــم صحبــت کنــم. لشــکر مــدام می گفــت: وضعیت؟ کافــه کننــده بــود. بابا 
بگــذار کار خــودم را بکنــم. ایــن هــم از آن نــکات آموزشــی اســت. مــن فرمانــده اگــر وظیفــه ام فقــط 
گــزارش دادن بــه شــما باشــد، و هــر لحظــه بگویــم دشــمن دو متــر جلــو آمــد، ســه متــر عقــب رفت، 
چهــار متــر فــان شــد، مــن هــی گــزارش کنــم، جــواب فرماندهــان جلــو را چــه بدهــم؟ البتــه ارکان 
تیــپ می توانســتند گــزارش بدهنــد، ولــی فرمانــده لشــکر دســتور مــی داد خــود من صحبــت کنم.
       مــن بایســتی عیــن شــطرنج، مهــره هــا را جابــه جــا کنــم. دســتور بدهم کــه یگانهای زیردســت 
خودســرانه کاری انجــام ندهنــد. دو تــا آر.پی.جــی زن را فرســتاده بــودم پــای پــل، گفته بــودم اگر 
هــر وســیله ای بــدون بــرگ مأموریــت مــی خواهــد برود عقــب، بــا آر.پی.جــی بزنیــد. دســتور داده 
بــودم کــه راه را ببندیــد نتواننــد برونــد. البتــه کســی عقــب نرفــت، واقعــًا نرفــت. غیــرت نشــان 
ــگان را کنتــرل  ــن قــدر دقــت داشــتم، مــن مــی خواهــم ی ــد. هیــچ کــس عقــب نرفــت. ای دادن
ــود.  ــه ب ــپ گرفت ــم کی ــه صدای ــودم ک ــدر داد زده ب ــت! آنق ــد: وضعی ــی گوین ــاال م ــی از ب ــم ه کن
بنــی صــدر گفــت: چــرا صدایــت گرفتــه؟ گفتــم: از داد و فریــاد صدایــم گرفتــه. گفــت: نیــازی 
بــود؟ گفتــم: آره، نیــاز بــود. حســاب کــن از ســاعت 4/5 صبــح داد و هــوار مــی زنــم تــا ســاعت 
7 شــب. می شــود چنــد ســاعت؟ 15 ســاعت. 15 ســاعت وقــت نکــردم یــک جرعــه آب بخــورم، 
غــذا بخــورم، فقــط داد زدم. بــا ایــن حــال و روز وضعیــت را گــزارش کــردم بــه اینهــا و بنــی صــدر 
برگشــت گفــت کــه خــب تشــکر مــی کنــم، زحمــت کشــیدید، مــا ســر پــل را رفتــه مــی دانســتیم و 
ســربازها غیــرت نشــان دادنــد. گفتــم اینهــا هــم غیــرت داشــتند، هم شــرف داشــتند، هــم معنی 
ــه  ــده چ ــت: آین ــود. گف ــاد ب ــی زی ــت خیل ــد. درک مأموری ــرده بودن ــت را درک ک ــوم مأموری و مفه
بایســت بکنیــم؟ گفتــم: بــرای آینــده بیاییــد ببینیــد مــا را بــا عــراق مقایســه بکنیــد. آنهــا برتــری 
پرســنل، برتــری تجهیــزات دارنــد. البتــه مــا هــم بچــه هایمــان شــرافت دارنــد و ایمــان دارنــد بــه 
ــا تجهیــزات و تقویــت مــا  ــه جایــی نمی-رســاند. اگــر تــوأم ب کارشــان، ولــی تنهــا ایمــان مــا را ب
ــم.  ــام می دهی ــت را انج ــر مأموری ــد زودت ــتر باش ــزات بیش ــه تجهی ــم. هرچ ــد، 100% موفقی باش
ولــی اگــر تجهیــزات مــا کافــی نباشــد یــک مقــدار طــول خواهــد کشــید. گفــت: یعنــی نظــر تــو 
چیــه؟ برویــم بیفتیــم بــه دام ایــن ابرقــدرت هــا؟ گفتــم نــه. دامشــان نیفتیــم. همــه جــا تجهیزات 
ــای کار  ــم، پ ــه کنی ــتی تهی ــوم. بایس ــت س ــت دوم، دس ــد، دس ــم نباش ــت یک ــند. دس می فروش
بیاوریــم. ولــی مــا بــا ایثــار کار خودمــان را خواهیــم کــرد. مــا اجــازه نمــی دهیــم بــا ایــن وضعیــت 
یــک قــدم جلوتــر بیاینــد. ولــی مــا مــی خواهیــم از داخــل خــاک مقدســمان بیرونشــان کنیــم، 
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دماغشــان را بــه خــاک بمالیــم. از خــاک خودمــان بیــرون کنیــم. ولــی بــرای تنبیهشــان نیــاز بــه 
تجهیــزات داریــم، و زمــان داریــم، دیگــر تصمیــم بــا شــما مســئوالن اســت. مــا ایــن را مــی توانیــم، 
ایــن کار را کردیــم ولــی دیگــر بقیــه اش بــا شماســت. خیلــی تقدیــر و تشــکر کردنــد، فرماندهــان 
هــم همیــن طــور. یــک ســاعت در ســر پــل بودنــد و مــن صحبــت کــردم و منطقــه را تــرک کردنــد 
و رفتنــد. و همــان جــا بــود کــه تیمســار فاحــی دســتور داد دو ســال بــه مــن ارشــدیت بدهنــد. 
البتــه شــش ماهــش عمــل شــد. علتــش ایــن بــود کــه مــن ســرهنگ2 بــودم، و بایــد ســرهنگ 
تمــام می شــدم. توقــف در درجــه ســرهنگ2 دو ســال بــود، ایشــان بایــد می گفــت یــک درجــه 
بدهیــد، یــا اگــر ارشــدیت زمانــی مــی داد، بیــش از یــک ســال نمی-توانســت بدهــد ، مــن هــم 
بعــدًا پرســنل زحمــت کــش و تــاش گــر و ایثارگــر را کــه همــه لیاقــت داشــتند، تشویقشــان کردم. 
       در 9 آبــان همــه فعالیــت کردنــد و تــاش کردنــد، ولــی ســتوان آرام بــا اینکه افســر جوانــی بود، با 
اینکــه زخمــی شــده بود،حتــی زخمــی شــدنش را به مــن نگفــت. مأموریــت را ادامــه داد و بــا همان 
وضعیــت جنــگ تــن بــه تــن هــم کــرد. از خصوصیــات ایــن عملیــات هــم یکــی این بــود که دشــمن 
بعضــی از وســایلش را گذاشــت و فــرار کــرد. مــا کــه بعــد از ایــن عملیــات رفتیــم، ببینیــم وضعیــت 
چــی شــده؟ چــی مانــده؟ در شــیارها متوجــه تانک هــای باقــی مانــده از 23مهــر شــدیم. از فــردا 
ــد.  ــده را در شــب هــا بیاورن ــم، رفتنــد از ایــن شــیارها تانک هــای جامان یــک تیمــی درســت کردی
ــم و در  ــد. اول آتــش می کردی ــه عقــب آوردن ــا یکــی از ایــن تانک هــا را ب ــا ی حداقــل هــر شــب دو ت
منطقــه ســروصدا ایجــاد می کردیــم. در پنــاه ایــن آتــش و ســر وصــدا، تانــک هــا را روشــن می کردنــد 
ــم  ــد عقــب. همــه را کشــیدیم آوردی ــن شــیارها می آوردن ــد، می کشــیدند از ای ــا بکســل می کردن ی
عقــب و تعمیــر و بازســازی شــد و ملحــق شــد بــه گردانــش و از بــرکات 9آبــان بــود کــه بــه دســت آمد.
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عملیــات خوزســتان در ســال اول جنــگ، بــه قلــم ســرتیپ 2 ســتاد نصــرت اهلل 
معیــن وزیــری، ســازمان حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس آجــا، 1384

1- عملیات کرخه )تک لشکر 21 در مورخ 59/7/23(
          الف = مقدمه :

       تــاش نیروهــای متجــاوز بــرای رســیدن بــه شــمال اندیمشــک بــه منظــور تصــرف شــهر های 
اندیمشــک و دزفــول و شــوش و قطــع راه هــای مواصاتــی خوزســتان به شــمال کشــور در ششــمین 
ــراق  ــد و ع ــاکام مان ــران ن ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــای ارت ــداکاری نیرو ه ــار و ف ــا ایث ــاوز ب روز تج

باالجبــار در غــرب رودخانــه کرخــه بــه اتخــاذ وضعیــت پدافنــدی قناعــت نمــود.
          پــس از ســپری شــدن یــک هفتــه از تجــاوز سراســری عــراق، تعــدادی از مقامــات لشــکری 
ــکیل  ــند. تش ــری بیندیش ــمن، تدبی ــا دش ــه ب ــت مقابل ــا جه ــد ت ــتان رفتن ــه خوزس ــوری ب و کش
قــرارگاه مقــدم نیــروی زمینــی در 13 مهرمــاه 1359 در دزفــول اولیــن نتیجــه حضــور مقامــات در 
خوزســتان بــود. ایــن ســتاد از روز 14 مهرمــاه شــروع بــه کار نمــود و مســئولیت ســازماندهی صحنه 
عملیــات را بــه عهــده گرفــت. ســتاد مزبــور بــا حضــور فرمانــده وقــت نیــروی زمینــی1  بــه فعالیــت 
پرداخــت  و نظــارت آن فقــط بــر صحنه هــای نبــرد غــرب دزفــول بــود و اشــرافی بــر ســایز نیرهــای 
عمل کننــده در خوزســتان نداشــت. منطقــه غــرب اهــواز توســط لشــکر 92 کنتــرل مــی گردیــد و 
منطقــه خرمشــهر در حیطــه مســئولیت قــرارگاه ارونــد، کــه توســط پایــگاه دریایــی خرمشــهر اداره 
مــی شــد، قــرار داشــت، چــون ســتاد مقــدم نیــروی زمینــی در آن اســتان فقــط بخشــی از نیروهــا را 
در خوزســتان اداره مــی کــرد. هماهنگــی کامــل بیــن نیرو هــای دفاعــی  منطقــه ایجــاد نشــده بــود. 
در آن روز هــا کــه دشــمن وارد خــاک جمهــوری اســامی ایــران شــده بــود. تمــام توجهات مســئوالن 
نظامــی بــر بیــرون رانــدن دشــمن معطــوف بــود و کمتر کســی بــه عــدم آمادگــی و اصوال عــدم وجود 
نیــروی الزم بــرای عقــب رانــدن دشــمن از خــاک کشــور توجــه داشــت، و همــگان تحــت تاثیــر دو 
عامــل حاضــر بــه قبــول حقایــق موجــود نبودنــد و فقــط اصــرار بــه حملــه متقابــل داشــتند.این دو 

عامــل عبــارت بودنــد از:
          * فشار بیش از حد مسئولین برای اجرای حمله و بیرون راندن دشمن
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ــتگی و  ــل خس ــه دلی ــا ب ــول صرف ــمت دزف ــه س ــمن ب ــت دش ــدم حرک ــه ع ــور اینک           * تص
درماندگــی می باشــد نــه مســائل دیگــر.

          بــه هــر حــال مســئوالن تصمیــم گرفتــه بودنــد کــه بــا ورود تدریجــی نیروهــای کمکــی از 
ســایر مناطــق، یــک طــرح آفنــدی بــرای پــاک کــردن دشــمن از مناطــق اشــغالی بــه اجــرا درآورنــد. 
ولــی اجــرای ایــن گونــه طرح هــای تعجیلــی، جــز آنکــه بــه اســتعداد و روحیــه نیروهــای تــازه وارد 
لطمــه وارد مــی آورد، نتیجــه مهمــی نداشــت. بدیــن ترتیــب در حالــی کــه کلیــه یگان هــا وضعیــت 
 پدافنــدی اتخــاذ کــرده بودنــد، از روز هفتــم مهرمــاه 1359 »مرحلــه کســب آمادگی« آنها آغاز شــد.
ــایر  ــتیکی و س ــمی، لجس ــی جس ــر آمادگ ــاوه ب ــا ع ــه نیروه ــود ک ــه الزم ب ــن مرحل           در ای
امکانــات مــادی، آمادگــی معنــوی و روحــی الزم را به منظــور آغــاز عملیــات تعــرض کســب 
می کردنــد. مســئولین کشــوری بــه تدریــج بــا واقعیت هــا آشــنا شــده و »مرحلــه کســب آمادگــی« را 
بــرای یــک اقــدام قطعــی پذیرفتنــد و از ایــن زمــان بــود کــه اولویــت امــور کشــور، بــه جبهه هــا  داده 
شــد. پشــتیبانی های لجســتیکی و تهیــه ابــزار و تجهیــزات آغــاز گردیــد و ســازمان هــای دولتــی 
ــا ایــن فعالیت هــا در جبهه هــا نیــز اقدامــات  ــاری جبهــه و جنــگ شــتافتند. هم زمــان ب ــه ی نیــز ب
الزم بــرای بازســازی، ســازماندهی و آمــوزش رزمنــدگان بــه عمــل می آمــد. قبــل از پیــروزی انقــاب 
اســامی در ایــران و اســتقرار حکومــت جمهــوری اســامی، در تهــران، دو یــگان عمــده رزمــی بــه 
عنــوان احتیــاط عمومــی نیــروی زمینــی وجــود داشــت. یــگان اول لشــکر پیــاده گارد بــود کــه در 
پادگان هــای مختلــف تهــران اســتقرار داشــت و ضمــن داشــتن عنــوان احتیــاط عمومــی ارتــش در 

حقیقــت ماموریــت حفاظــت پایتخــت را نیــز بــه عهــده داشت.]لشــکر 2 پیــاده مرکــز[
          یگان عمده دیگری که در تهران مســتقر بود، تیپ مســتقل پیاده گارد با اســتعداد 3 گردان 
پیــاده و یــک گــردان تانــک چیفتــن بــود و ماموریــت اصلــی این تیــپ حفاظــت از دربار و وابســتگان 
آن بــود ایــن تیــپ پــس از پیــروزی انقــاب، علی رغــم خســارتی کــه در جریــان انقــاب بــه آن وارد 
 آمــد، بااســتعداد باالیــی کــه داشــت تغییــر نــام داد و بــه نــام لشــکر 1 پیــاده تهــران خوانــده شــد.
ــکر 28  ــال 1358، لش ــل س ــرد در اوای ــیان ک ــاب و شورش ــد انق ــرکات ض ــاز تح ــا آغ           ب
ــت  ــاده تهــران تقوی ــا عناصــر لشــکرهای 1 و 2 پی ــه ب ــاده ارومی ــاده ســنندج و لشــکر 64 پی پی
گردیدنــد. جنــگ در کردســتان موجــب آن گردیــد کــه یگانهــای رزمــی دو لشــکر پیــاده تهــران 
تــا پایــان ســال 1358 بــه کردســتان اعــزام و درگیــر نبــرد در جبهه هــای داخلــی شــدند، ایــن 
دو یــگان عمــده در جریــان انقــاب دچــار خســارات زیــاد شــد، پرســنل آن کاهش یافتــه و کادر 
فرماندهــی آن ازهم پاشــیده بــود. ولــی بافاصلــه بعــد از پیــروزی انقــاب، هم زمــان بــا حرکــت 
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به ســوی ماموریــت هــای داخلــی شــروع بــه بازســازی و تجدیــد ســازمان کردنــد. 
          در دهــه ســوم شــهریور 1359 زمانــی کــه تجــاوز عــراق بــه ایــران حتمــی تلقــی گردیــد، 
ضــرورت تقویــت جبهه هــا بــه ویــژه خوزســتان، باعــث گردیــد کــه عناصــری از لشــکرهای 1 و 2 از 

کردســتان رهاشــده و به ســوی مناطــق جنــوب اعــزام گردنــد.
          بــا توســعه تجــاوز عــراق، دو لشــکر یادشــده بــه تدریــج از مناطــق کردســتان وســایر مناطــق 
ــا وســایل زمینــی و قطــار به ســوی خوزســتان حرکــت داده شــدند و پــس از  داخلــی رهاشــده و ب
اســتقرار در اندیمشــک در یکدیگــر ادغام شــده و بــه نــام لشــکر 21 پیــاده )حمــزه( خوانــده شــدند.
          تــا 15 مهرمــاه 1359 اســتقرار لشــکر 21 پیــاده حمــزه بــا 6 گــردان پیــاده، یــک گــردان 
تانــک و 4 گــردان توپخانــه در خوزســتان بــه پایــان رســید و ماموریــت یافــت در کرانه شــرقی رودخانه 
کرخــه حوالــی پــل نــادری مســتقر و ضمــن پدافنــد از ســاحل شــرقی رودخانــه، بــرای جلوگیــری 
از عبــور احتمالــی دشــمن از پل هــای ثابــت و متحــرک حفاظــت نمایــد. در آن تاریــخ لشــکر هنــوز 
دو گــردان ســازمانی خــود را کــه قبــا بــه منطقــه اعــزام کــرده بــود زیــرا  امــر نگرفتــه و دو گــردان 
مزبــور )131 پیــاده و 141 پیــاده( کمــاکان  زیــر امــر لشــکر 92 در حوالــی شــوش مســتقر بودنــد و 

دســتورات خــود را از قــرارگاه آن لشــکر دریافــت می نمودنــد.
          قبــا اشــاره شــد کــه در تاریــخ 13 مهرمــاه 1359 قــرارگاه مقــدم نیــروی زمینــی در دزفــول 
مســتقر و از روز بعــد فعالیــت خــود را آغــاز نمــود. اولیــن اقــدام مهمــی کــه بعــد از اســتقرار ایــن 
قــرارگاه بــه عمــل آمــد، نظــم دادن بــه پشــتیبانی های آتــش توپخانــه در منطقــه بــود. تــا قبــل از 
ــا ورود  ــرد. ب ــارت نمی ک ــه نظ ــای توپخان ــر کار یگان ه ــی ب ــی صحیح ــازمان رزم ــه س آن، هیچ گون
گــروه 55 توپخانــه، ایــن یــگان از تاریــخ 59/7/16 طراحــی و هدایــت آتــش توپخانه صحرایــی را در 
منطقــه غــرب دزفــول بــه عهــده گرفــت و همچنیــن بــا اســتقرار دو گــردان توپخانــه پدافنــد هوایــی 

در منطقــه بــه وضــع آتــش توپخانــه پدافنــد هوایــی سروســامانی داد.
          هم زمــان بــا رســیدن یگان هــای لشــکر 21 پیــاده حمــزه، ورود یگان هــای لشــکر 16 زرهــی 
بــه اندیمشــک نیــز آغــاز شــد و یک گــردان مهندســی رزمــی از عناصــر گــروه 411 مهندســی رزمی 

بروجــرد نیــز وارد منطقه دزفــول گردید.
          بــا افزایــش دو لشــکر پیــاده زرهــی و عناصــر توپخانــه و مهندســی در منطقــه، طرح ریــزی 

بــرای بــه کارگیــری نیروهــا آغــاز شــد.
          همانطــوری کــه قبــا نیــز اشــاره شــد مســئوالن نظامــی جملگــی مصمــم به انهدام دشــمن 
و یــا بیــرون رانــدن آن از خــاک مقــدس جمهــوری اســامی ایــران بودنــد. فرمانــده نیــروی زمینــی 
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تقــدم عملیــات را در جبهــه دزفــول تشــخیص داد و  باهــدف جلوگیــری از قطــع راه هــای مواصاتی 
ــرب  ــتقر در غ ــمن مس ــای دش ــه نیروه ــک ب ــرای ت ــه اج ــم ب ــور، تصمی ــمال کش ــه ش ــتان ب خوزس
رودخانــه کرخــه گرفتــه شــد. ناگفتــه نمانــد کــه اســتقرار دشــمن در زمینی نامناســب، عــدم تحرک 
او پــس از فرورفتــن در داخــل زمیــن و همچنیــن عــدم عکس العمــل او در مقابــل تــک متقابــل یگان 
کوچکــی از عناصــر تیــپ 2 دزفــول در تاریــخ 59/7/13 کــه منجــر به عقب نشــینی بیشــتر دشــمن 
گردیــده بــود، ایــن فکــر را تقویــت می نمــود کــه ایــن عمــل امکان پذیــر اســت. نیــروی زمینــی قصد 
ــه را باقــدرت هرچــه  ــا به کارگیــری آنهــا حمل داشــت پــس از اســتقرار کامــل دو لشــکر 21 و 16 ب
بیشــتر اجــرا نمایــد. ولــی بــه علــت نرســیدن وســایل و تجهیــزات ســنگین لشــکر 16 زرهــی و بــرای 
جلوگیــری از بــه هــدر رفتــن وقــت و احتمــاال جلوگیــری از تقویــت و یــا حملــه دشــمن، تصمیــم 

گرفتــه شــد کــه تــک نیروهــای خــودی فقــط بــا لشــکر 21 پیــاده حمــزه اجــرا گــردد.
ــال  ــد، فع ــل آم ــه عم ــات ب ــه عملی ــازماندهی صحن ــورد س ــه در م ــری ک ــات دیگ           از اقدام
نمــودن عناصــر اطاعاتــی بــا اعــزام گشــتی های شناســایی در طــول جبهه هــا و شــروع بــه گــردش 
کار اطاعــات بــود. ضمنــا لشــکر 21 ماموریــت داده شــد تــا بــا اعــزام نیروهایــی بــه غــرب رودخانــه 

نســبت بــه شناســایی از منطقــه و اعــزام گشــتی های شناســایی و رزمــی اقــدام نمایــد.
          نیروهــای عراقــی بــا تــوان هرچــه بیشــتر بــه آتشــباری خــود بــر روی یگان هــا وتاسیســات 
صنعتــی و شــهری منطقــه دزفــول ادامــه می دادنــد و در همــان حــال نیروهــای ایرانــی بــه تدریــج 
ــد.  ــت می کردن ــی حرک ــر نظام ــکل بهت ــم و تش ــت نظ ــا، در جه ــد قرارگاه ه ــازماندهی جدی ــا س ب
درخواســت های پشــتیبانی آتــش توپخانــه و درخواســت های آتــش هوایــی از روال نامنظــم 
ــود، کمــا اینکــه در عملیــات تــک محــدودی کــه  خارج شــده و روش متــداول و اصولــی را یافتــه ب
توســط دشــمن در شــب 17 مهرمــاه انجــام شــد بــه علــت هوشــیاری رزمنــدگان و درخواســت بــه 
موقــع و صحیــح آتــش از چانــل پشــتیبانی آتــش و سلســله مراتب فرماندهــی تــک دشــمن دفــع و 

تلفــات زیــادی بــه او وارد آمــد.
ــران در  ــده نیــروی زمینــی در مــورد اجــرای عملیــات تهاجمــی ارتــش ای           پیشــنهاد فرمان
منطقــه غــرب دزفــول مــورد تصویــب مقامــات قــرار گرفــت و بــرای اجــرای این تصمیــم، الزم بــود که 
لشــکر 21 پیــاده حمــزه ضمــن پدافنــد در ســرپل های موجــود در ســاحل غربــی رودخانــه کرخــه، 
اقــدام بــه تــک می نمــود و دشــمن را مجبــور بــه عقب نشــینی می کــرد و پــس از تصــرف ارتفاعــات 
علــی گــره زد و ابوصلیبــی خــات در صــورت امــکان بــه ســمت غــرب تــک را ادامــه مــی داد و عیــن 
خــوش و تنگــه برقــازه را تصــرف می نمــود، ایــن ماموریــت در روز 59/7/19 بــه فرمانــده لشــکر 21 
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حمــزه بــه صــورت شــفاهی ابــاغ گردیــد و بــه نامبــرده 48 ســاعت فرصــت داده شــد تــا دســتور را 
اجــرا نمایــد. فرمانــده لشــکر بــا عنــوان نمــودن عــدم آمادگی لشــکر جهــت اجــرای ماموریــت، فقط 

توانســت مهلــت دو روزه خــود را بــه ســه روز افزایــش دهــد. 
          در همین ایام اخباری از فعالیت دشــمن واصل گردید که نیروهای ایرانی آن را قرینه ای بر 
تــک و عبــور از رودخانــه تلقــی کردنــد ولی در واقع دشــمن بــا مطلع شــدن از ورود یگان هــای جدید 
بــه منطقــه و جابه جایی هــای موجــود احیانــا داشــتن جاســوس در مناطــق عملیاتــی، از عملیــات 
تهاجمــی قریب الوقــوع نیروهــای ارتــش جمهــوری اســامی بــا خبــر شــده بــود و جابه جایی هــای 
 الزم یگان هایــش را بــرای مقابلــه بــا عملیــات آفنــدی نیروهــای خــودی بــه مــورد اجــرا گذاشــت.

ب-آخرین وضعیت نیروها قبل از آغاز تک 59/7/23  لشکر 21
ــا  ــرپل ت ــن س ــود. در ای ــر نب ــش از 3 کیلومت ــه بی ــل کرخ ــرب پ ــع در غ ــرپل واق ــق س           عم
ــده یگان هــای تیــپ 2 زرهــی دزفــول شــامل عناصــری از گردان هــای  تاریــخ 59/7/20، باقیمان
207 و 256 تانــک و گــردان 105 مکانیــزه و گــردان 283 ســوار زرهــی بــه اضافــه یــک دســته پیــاده 
هوابــرد مستقرشــده و پدافنــد می نمودنــد در ایــن منطقــه عناصــری از نیروهــای مردمــی دزفول که 
بعــدا هســته مرکــزی ســپاه پاســداران منطقــه را تشــکیل دادنــد نیــز بــا نیروهــای ارتــش همــکاری 
 می کردنــد. عناصــر باقیمانــده گروه رزمی تیپ 37 نیز در قســمتی از منطقه ســرپل مســتقر بودند. 
ــی و  ــامل 10 زره ــی ش ــکر عراق ــوش، دو لش ــوب ش ــا جن ــادری ت ــل ن ــه، از پ ــرب رودخان        در غ
یــک مکانیــزه هــر کــدام بــا یــک تیــپ در خــط پدافنــد می نمودنــد. منطقــه ای کــه در مقابل ســرپل 
ــکرهای  ــای لش ــه یگان ه ــد و بقی ــد می گردی ــمن پدافن ــزه دش ــپ 24 مکانی ــا تی ــت ب ــود داش وج
متجــاوز در عمــق منطقــه بــه بازســازی و تعمیــر و نگهــداری مشــغول بودند. لشــکر 21 پیــاده حمزه 
ــره زد و  ــی گ ــه عل ــی تپ ــه یعن ــای اولی ــرد و هدف ه ــدام می ک ــپ اق ــن تی ــدام ای ــه انه ــت ب می بایس

ابوصلیبــی خــات را تصــرف می نمــود.
ــات  ــه عملی ــا وارد منطق ــه قب ــکر 21 ک ــردان 138 و 141 لش ــخ 59/7/21 دو گ           در تاری
شــده و زیــر امــر لشــکر 92 زرهــی قــرار داشــتند، مجــددا بــه لشــکر 21 واگــذار شــدند و به منظــور 
تقویــت آن لشــکر، گــردان 291 تانــک لشــکر 77 پیــاده، منهــای یــک گروهــان تانــک کــه جدیــدا 
وارد منطقــه شــده بــود، نیــز زیــر امــر لشــکر 21 قــرار داده شــد تــا در عملیــات آفنــدی غــرب کرخــه 
از آن اســتفاده نمایــد1. لشــکر 21 پیــاده، یــک روز بعــد از دریافــت دســتور عملیاتــی از قــرارگاه رده 

مقــدم نیــروی زمینــی، دســتور عملیاتــی خــود را در تاریــخ 59/7/21 صــادر کــرد.
1 این تقویت ها و تمرکزات درحالی انجام می گرفت که دشمن در شب 18 به 19 مهر در حوالی مارد از رودخانه کارون عبور کرده 

و جاده اهواز-آبادان را قطع نموده بود.
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     پ – چکیده طرح عملیات لشکر 21 پیاده حمزه 
          )1( تیــپ 3 لشــکر، ماموریــت داشــت تــا گــردان پیــاده از ســرپل موجود، در مســیر ارتفاعات 
شــمال غربــی پــل نــادری، تــک نمایــد و بــا احاطــه جنــاح چــپ دشــمن تپــه هــای شــاوریه و علــی 

گــره زد )هدف هــای شــیر و پلنــگ( را بــه تصــرف خــود درآورد.
          )2( تیــپ 1 لشــکر، ماموریــت داشــت بــا یــک گــردان پیــاده و یــک گــروه رزمــی تانــک در 
محــور ســرپل - ســه راه قهــوه خانــه بــه تپــه ابوصلیبــی خــات )هــدف ببــر( تــک کــرده و آن را تصرف 
کــرده و تأمیــن نمایــد. هم زمــان در ایــن محــور، گــردان ســوار زرهــی لشــکر ماموریــت داشــت در 

امتــداد کرانــه غربــی رودخانــه پیشــروی و جنــاح چــپ لشــکر را تامیــن کنــد.
          *  الزم بــه ذکــر می باشــد کــه اطاعــات اشاره شــده از اســتعداد دشــمن، قبــل از طرح ریــزی 
لشــکر 21 پیــاده در دســت نبــود و اســتعداد آن خیلــی کمتــر تخمیــن زده شــد. بــر آن اســاس طرح 
مانــور تهیــه گردیــده بــود. در حالــی کــه بــه لشــکر 21 ماموریــت آفنــدی داده شــده بــود به تیــپ 84 
پیــاده کــه در ارتفاعــات شــمالی دشــت عبــاس اســتقرار داشــت دســتورداده شــد کــه آماده باشــد از 
مواضــع اشــغالی بــه ســمت عیــن خــوش )هــدف ســگ( تــک نمایــد. ولــی ایــن تیــپ آمادگــی الزم 
را بــرای انجــام عملیــات تهاجمــی نداشــت. از طرفــی تیــپ 2 دزفــول و گــروه رزمــی 37 نیــز تــوان 
رزمــی الزم بــرای شــرکت در عملیــات تهاجمــی را نداشــتند و بــه همیــن دلیــل در عملیــات آفنــدی 
لشــکر 21 حمــزه، نقشــی بــه جــز پدافنــد از ســرپل بــه آنهــا داده نشــد. ازآنجایی کــه قــرارگاه رده 
مقــدم نیــروی زمینــی نگــران تــک دشــمن قبــل از تــک لشــکر 21 بود، بــه لشــکر 16 زرهی دســتور 
آماده بــاش داده شــدتا در صــورت تهاجــم دشــمن بــا پدافنــد در ســاحل شــرقی رودخانــه از عبــور 

نیروهــای عراقــی از رودخانــه کرخــه جلوگیــری نماید.

     ت – تک مختل کننده عراق در 22 مهرماه 1359
          قبــا اشــاره شــد کــه اطاعــات واصلــه حکایــت از حملــه مجــدد دشــمن می کــرد. ایــن 
موضــوع موجبــات نگرانــی قــرارگاه رده مقــدم نیــروی زمینــی ارتــش را فراهــم آورده بــود. ســرانجام 
عــراق در ســاعت شــانزده و ســی دقیقــه روز 59/7/22 بــا به کارگیــری تیــپ هــای 42 زرهــی و 24 
مکانیــزه در خــط و تیــپ 17 زرهــی در احتیــاط تــک خــود از دو محــور آغــاز کــرد ایــن دو محــور 
دقیقــا همــان محورهایــی بودنــد کــه لشــکر 21 پیــاده در تدبیــر آفنــدی خــود پیش بینی کــرده بود، 
تنهــا تفــاوت آن در ســمت اجــرای حملــه از غــرب بــه شــرق و هدف آن بیــرون رانــدن نیروهــای ایران  
از ســرپل اشــغالی در غــرب پــل نــادری بــود. نیروهــای مدافــع ایــران در منطقــه ســرپل عناصــر تیپ 
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2دزفــول، گــردان ســوار زرهــی و گــروه رزمــی تیــپ 37 بودنــد کــه دســتور داشــتند تاآخرین نفــس 
مقاومــت نماینــد. گــروه 55 توپخانــه و گردان هــای توپخانــه لشــکر 21 کــه تمامــا در غــرب رودخانــه 
ــتقر در  ــای مس ــتیبانی از یگان ه ــه پش ــدند ب ــه می ش ــردان توپخان ــر 10 گ ــد و بالغ ب ــتقر بودن مس
ســر پــل پرداختنــد و نیــروی هوایــی علی رغــم فاصلــه کــم بیــن نیروهــای دو طــرف بــا درخواســت 
نیــروی زمینــی ، پشــتیبانی الزم را بــه عمــل آورد، در نتیجــه نیروهــای ارتــش جمهــوری اســامی 
ایــران بــا عنایــت خداونــدی، عــزم راســخ خــود را در مقابلــه بــا دشــمن متجــاوز نشــان دادنــد. ارتش 
عــراق کــه نتوانســته بــود تــا پایــان روز، از تهاجــم خــود نتیجــه ای بگیــرد بــا فرارســیدن شــب، به تک 

خــود بــا شــدت بیشــتری ادامــه داد.
          ســازماندهی در صحنــه نبــرد و انجــام امــور بــه طریــق اصولــی و تبعیــت از سلســله مراتب 
فرماندهــی، اولیــن نتیجــه مطلــوب خود را آشــکار ســاخت و باالخــره با مقاومــت و ایثــار جان برکفان 
ارتــش در ســاعت بیســت ویک مورخــه 59/7/22 نیروهــای متجــاوز باتحمــل تلفــات و خســارت 
ــده لشــکر 10 زرهــی عــراق در ســاعت  ــد و فرمان ــه مواضــع اولیــه خــود مراجعــت نمودن بســیار ب

بیســت ودو دســتور متوقــف شــدن تــک را صــادر کــرد.

     ث – اجرای عملیات آفندی لشکر 21 پیاده حمزه در 23 مهرماه 59
          بــا شکســت تــک مختل کننــده نیروهــای عراقــی، مســئولین بــه میــزان درصــد موفقیــت 
آفنــد لشــکر 21 پیــاده حمــزه بیشــتر امیــدوار شــدند و عملیــات روز 59/7/22 عــراق باعث شــد که 
تیــپ 3 لشــکر 21 قبــل از برنامــه پیش بینی شــده در پشــتیبانی از یگان هــای ســرپل از رودخانــه 
عبــور نمایــد و در ارتفاعــات شــمالی علی گــره زد مســتقر شــود. بنابرایــن ســمت حرکــت و تــک تیــپ 

3تغییــر کــرد و می بایســتی تقریبــا از شــمال بــه جنــوب تــک می کــرد.
          عملیــات آفنــدی لشــکر 21 بــه علــت تراکــم در عبــور از پل هــای ثابــت و شــناور بــا یــک 

ســاعت تاخیــر در ســاعت هفــت مورخــه 59/7/23 آغــاز شــد.
          تیــپ یــک پیــاده لشــکر عمــًا بــا زیــر امــر گرفتــن گــردان 250 زرهــی متشــکل از تانک های 
چیفتــن و گــردان 291 تانــک لشــکر 77 و گــردان 131 در واقــع بــه یــک  تیــپ زرهــی بــا قــرارگاه 

تیــپ پیــاده تبدیل شــده بــود.
ــا یــک گــردان زرهــی در محــور دهلــران پیشــروی  ــر طــرح، ایــن تیــپ می بایســتی ب           براب
کــرده و تپــه علــی گــره زد را از ســمت شــرق مــورد تهدیــد قــرار دهــد و بــا یــک گــردان تانــک دیگــر روی 
محــور ســه راه قهوه خانــه بــه ســمت تپــه ابوصلیبــی خــات حرکــت و آن را تصــرف نمایــد. تیــپ 3 پیــاده نیــز 
ماموریــت داشــت بــا ســه گــردان پیــاده از ارتفاعــات شــمالی تپــه بلتــا و علــی گــره زد بــه ســمت 



260  لشکر 21 در آفند و پدافند 1359

جنــوب تــک نمایــد و قســمت غربــی تپــه علــی گــره زد را تصــرف کنــد.1  تیــپ 3 پیــاده بــه علــت باز 
بــودن هــر دو جنــاح و عــدم آشــنایی بــا منطقــه و ســایر مشــکات نتوانســت هیچ گونــه حرکتــی بــه ســمت 
هدف هــای واگــذاری انجــام دهــد و لــذا عملیــات لشــکر 21 پیــاده حمــزه صرفــا بــه تــک تیــپ 1 محــدود 

گردیــد. 2
          یگان های تانک تیپ یک، در حول محور پل نادری ســه راهی قهوه خانه با پشــتیبانی آتش 
شــدید توپخانــه بــه حرکــت درآمدنــد.در لحظــات اولیــه، دشــمن هیچ گونــه عکس العملــی از خــود 
نشــان نــداد. یگان هــای تانــک بــه تصــور آنکــه دشــمن پــس از تــک مختل کننــده روز قبــل، منهــدم 
شــده و هنــوز نتوانســته اســت پدافنــد خــود را ســازمان دهــد و یــا احتمــاال از منطقــه عقب نشــینی 
ــه ســبب شــوق تصــرف  ــد و شــاید در آن لحظــه ب ــر ســرعت حرکــت خــود افزودن نمــوده اســت، ب
هدف هــای واگــذاری، ماحظــات تاکتیکــی الزم در اتخــاذ آرایــش را از یــاد بــرده بودنــد. بــه هر حال 
دو ســتون از یگان هــای تــک ور شــش کیلومتــر از پل نــادری یعنی خط ســرپل دور شــدند و در حدود 
دو کیلومتــری خــط پدافنــد دشــمن قــرار گرفتنــد کــه آتــش ضدتانــک دشــمن در ســاعت هشــت 
صبــح بــر روی تانک هــای در حــال حرکــت بــاز شــد، هرچــه فاصلــه یگان هــا بــا خــط مقــدم دشــمن 
ــر می گردیــد، حجــم آتش هــای ضدتانــک دشــمن افزایــش می یافــت، دشــمن دز آن روز  نزدیک ت
تمامــی جنگ افزارهــای ضــد رزه خــود را در امتــداد جنــوب جــاده دهلران به ســمت شــمال مســتقر 
 کــرده بــود و تانک هــای در حــال حرکــت بــه ســمت تپــه علــی گــره زد را از پهلــو هــدف قــرار مــی داد.
          در ســاعت نــه صبــح بــا پیشــروی یگان هــای تانــک بــر حجــم آتــش دشــمن افــزوده شــد و 
یگان هــای تــک ور کــه انتظــار چنیــن عکس العمــل شــدیدی را نداشــتند و ازآنجایی کــه اطاعــات 
صحیحــی نیــز از دشــمن بــه آنهــا داده نشــده بــود، احســاس کردنــد کــه در دام افتاده انــد، آنــگاه 

سراســیمه بــرای خــروج از دام گســترده شــده توســط دشــمن تــاش نمودنــد. 
          زمیــن منطقــه عملیــات، منطقــه بــاز و مســطحی بود که شــیب آن از طــرف نیروهای خودی 
بــه ســمت دشــمن بــود و اگرچــه زمیــن از نظــر پدافنــدی بــرای نیرو هــای خــودی مزیــت فراوانــی 
داشــت و آنــان را در یــک موضــع ســرکوب نســبت بــه دشــمن قــرارداد بــود، ولــی همیــن زمیــن برای 
حرکــت یگان هــای تانــک، بــه صــورت ســالن ســینمایی بــود کــه پــرده آن نســبت بــه ســطح ســالن 
در ارتفــاع باالتــری قــرار داشــت و هرگونــه حرکتــی روی پــرده در معــرض دیــد تمامــی تماشــاگران 
حاضــر در ســالن بــود و حرکــت تانک هــا در زمیــن بــاز، پــرده متحرکــی را در مقابــل دیــد دشــمن 
بــه وجــود آورده بــود، بــه ویــژه آنکــه، تانکهایــی کــه بایســتی بــه ســمت تپــه علــی گــره زد حرکــت 

1 مشابه ماموریتی که نصر2 در عملیات فتح المبین به عهده داشت و صد درصد موفق شد.
2 بدترین شرایط در ایجاد وحدت تالش در یک نبرد.
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می کردنــد، پــس از عبــور از خــط ســرپل بــه ســمت غــرب ادامــه حرکــت داده و مســیر حرکتشــان 
تقریبــا مــوازی جــاده آســفالته دهلــران در حدفاصــل ســه راه قهوه خانــه تــا تپــه علــی گــره زد قــرار 
داشــت، لــذا ایــن یــگان تانــک بــا پهلــوی بــاز، خــود را در معــرض دیــد دشــمن قــرارداد و به طــور 
 صددرصــد در مقابــل آتش هــای ضدتانــک دشــمن کــه از قبــل پیش بینی شــده بــود قرارگرفتــه بود.
          ایــن حرکــت غیراصولــی، بــا عکس العمــل شــدید دشــمن مواجــه شــد و تلفــات و خســارت فراوانــی بر 
جــای گذاشــت، پرســنل یگان هــای تــک ور علی رغــم شــوق و عاقــه ای کــه بــرای رســیدن بــه هــدف 

داشــتند ناگزیــر بــه پراکندگــی تــن دادنــد و ایــن پراکندگی باعــث ازهم گســیختگی یگان هــا گردید.
ــال  ــی در ح ــوار زره ــردان س ــپ 1 و گ ــه تی ــود ک ــزارش نم ــکر 21 گ ــح لش ــاعت ده صب        در س
محاصــره و انهــدام می باشــند و در پیامــی دیگــر اعــام شــد کــه تیــپ 1 در شــمال جــاده در فاصلــه 
4 کیلومتــری ســه راهی قهوه خانــه زمین گیــر شــده و ســه چهارم تجهیــزات و پرســنل خــود را 
ازدســت داده اســت، و باقیمانــده آن در حــال محاصــره شــدن می باشــند. گــروه رزمــی 291 تانــک 
در فاصلــه بیــن ســه راه قهوه خانــه و رودخانــه کرخــه در داخــل شــیار عمیقــی کــه توســط دشــمن 
ــا  ــه تانک ه ــدادی از خدم ــت داد و تع ــود را از دس ــایل خ ــر وس ــده و اکث ــود متوقف ش ــده ب حفرش
زخمــی شــده و حــدود 7 دســتگاه تانــک نیــز بــه علــت مجــروح شــدن خدمــه و یا نیــاز تعمیراتــی در 

منطقــه رهــا گردیــده اســت.
ــود و  ــام نم ــم اع ــر را وخی ــای درگی ــت یگان ه ــکر وضعی ــده لش ــاعت دوازده، فرمان           در س

خواســتار تدبیــر فرمانــده نیــروی زمینــی شــد.
          دســتور فرماندهــی قــرارگاه رده مقــدم نزاجــا بــه یگان هــای منطقــه بدیــن ترتیــب بــود کــه 
لشــکر 21 پیــاده حمــزه ســعی نمایــد در موقعیتــی کــه هســت باقــی بمانــد و تــاش در نگهــداری 
ســه راهی قهوه خانــه نمایــد، بــه تیــپ 2 زرهــی دزفــول دســتور داده شــد، بــه هــر نحــوی پرســنل 
را در مواضــع حفــظ کنــد.و بــه لشــکر 16 زرهــی دســتور اســتقرار در کرانــه شــرقی رودخانــه کرخــه 
ــده  ــه عمل آم ــق ب ــدی در عم ــه رده پدافن ــی س ــتور پیش بین ــن دس ــا ای ــت ب ــد، در حقیق داده ش
بــود تــا درصورتی کــه دشــمن بعــد از شکســت دادن نیرو هــای تــک کننــده قصــد تــک و عبــور از 

رودخانــه را داشــته باشــد بــا مقاومت هــای متوالــی ســه رده مواجــه گــردد.
ــود  ــت موج ــه موقعی ــخ داد ک ــام، پاس ــن پی ــت ای ــس از دریاف ــزه پ ــاده حم ــکر 21 پی           لش
بــرای اتخــاذ وضعیــت پدافنــدی مناســب نمی باشــد و هــر دو یــگان تــک ور تابعــه تیــپ 1 در شــرف 
ــب  ــه عق ــا را ب ــتیبانی، یگان ه ــای پش ــت آتش ه ــت حمای ــوان تح ــه نت ــوده و درصورتی ک ــدام ب انه

آورد، نابــودی آنهــا حتمــی اســت.
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* آخرین پیام فرمانده لشکر 21 حمزه به شرح زیر مخابره شد:
       »قســمت عمــده نیرو هــای مــا از بیــن رفته انــد وضــع گــردان ســوار زرهــی نســبتا خــوب اســت 
دســتور داده شــد تاآخرین نفــس بجنگــد حتــی تــا آخریــن نفــر شــهید شــوند. اگــر دســتور دیگــری 

هســت بگوییــد مــن خــود در خــط مقــدم هســتم«.
ــود  ــای خ ــد، یگان ه ــاش نمای ــزه ت ــاده حم ــکر 21 پی ــه لش ــد ک ــه ش ــم گرفت ــرانجام تصمی        س
را از محاصــره خــارج و در ارتفاعــات شــمالی منطقــه )ارتفاعــات خرولــی( پدافنــد نمایــد. گــردان 
ســوار زرهــی را کــه در امتــداد رودخانــه در عمــق بیشــتری پیــش رفتــه بــود مجــددا بــه عقــب آورده 
ــژه گــردان  ــه وی و از محاصــره نجــات دهــد. گفتنــی اســت کــه محاصــره عناصــر گــردان 291 و ب
ســوار زرهــی در اثــر پاتــک دشــمن انجــام نگرفتــه بــود، بلکــه گــردان ســوار زرهــی و عناصــری از 
گــردان 291 تانــک بــا اســتفاده از فضــای خالــی بیــن جــاده آســفالته ســه راه قهوه خانــه بــه چنانــه 
و رودخانــه کرخــه توســط دشــمن اشــغال نشــده بــود، پیشــروی نمــوده و بیــن رودخانــه و دشــمن 
مستقرشــده بودنــد کــه در واقــع به نوعــی، در محاصــره قرارگرفتــه بودنــد. بــا توجــه بــه مشــکات و 
بی نظمی هــای پیــش آمــده در نهایــت بــه لشــکر ابــاغ گردیــد کــه بــه غیــر از عناصــر زرهــی بقیــه 
یگان هــا را در شــرق رودخانــه جمــع آوری و مجــددا شــروع بــه ســازماندهی نمایــد. بدیــن ترتیــب بــا 
تمامــی وســایل و تجهیــزات زرهــی باقیمانــده از یگان هــا یــک گروهــان ســازمان داده شــد  و گــردان 291 
تانــک کــه از وضعیــت بهتــری برخــوردار بــود در اختیــار تیــپ 2 دزفــول بــرای تقویــت خــط ســرپل 
قــرار گرفــت و بقیــه عناصــر لشــکر را بــه شــرق رودخانــه تغییر مــکان دادنــد. و عملیاتی کــه نتایج آن 
درخشــان پیش بینی شــده بــود، نتیجــه معکــوس داد و عــاوه بــر وارد شــدن صدمــات و خســارات، 

در کاهــش روحیــه پرســنل تاثیــر وافــری به جــای گذاشــت.
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ــر  ــی ب ــاب »تحلیل ــل از کت ــه نق ــان 1359 ب ــاده در 9 آب ــکر 21 پی ــد لش پدافن
ــگ« : ــال اول جن ــتان در س ــات خوزس ــه عملی ــع صحن وقای

       در روز چهــارم آبــان مــاه طــی دســتور جدیــدی، مقــرر گردیــد لشــکر 21 پیــاده حمزه مســئولیت 
پدافنــد از خــط ســرپل واقــع در غــرب پــل نــادری را بــه عهــده بگیــرد و تیــپ 2 زرهــی لشــکر 92 و 
گــروه رزمــی 37 زرهــی شــیراز را رهــا ســازد.این دســتور در ســاعت 6 صبــح روز هفتــم آبــان مــاه 
بــه مــورد اجــرا گــذارده شــد. در ایــن هنــگام لشــکر 16 زرهــی کمــاکان بــه عنــوان احتیــاط نیــروی 

زمینــی در پــادگان دوکوهــه مســتقر بــود.
ــک  ــد ت ــمن قص ــد، دش ــع گردی ــا مطل ــاه دقیق ــان م ــتم آب ــان روز هش ــاده در پای ــکر 21 پی        لش
ــرکات  ــن ح ــدن اولی ــض دی ــه مح ــن ب ــه را دارد. بنابرای ــرب رودخان ــل غ ــر پ ــرف س ــور تص به منظ
دشــمن در ســاعات اولیــه بامــداد نهــم آبــان مــاه چگونگــی بــه سلســله مراتــب اطــاع داده شــد و 

ــدند. ــاوز ش ــک متج ــع ت ــاده دف ــش آم ــتیبانی آت ــای پش ــا و یگان ه ــی رده ه تمام
     تک نیروهای عراق در نهم آبان ماه به منطقه سرپل نادری.

          ســازماندهی صحیــح میــدان رزم، تــاش و فعالیــت عناصــر اطاعاتی در جمــع آوری اخبار، 
اعــزام گشــتی های شناســایی و باالخــره مراقبــت مســتمر از منطقــه، نتیجــه خــود را 48 ســاعت 
بعــداز اســتقرار کامــل لشــکر21 در منطقــه ســرپل نشــان داد و در پایــان روز هشــتم آبان مــاه 1359 
دقیقــا مشــخص شــد کــه دشــمن قصــد دارد بــه منطقــه ســرپل تــک و نیروهــای ایــران را از غــرب 

رودخانــه بیــرون نمایــد و کنتــرل پــل نــادری را در دســت بگیــرد.
          لشــکر 21 و بــه ویــژه یگان هــای تیــپ 1 پیــاده کــه از عملیــات روز 23 مهرمــاه نتیجه مطلوب 
نگرفتــه بودنــد، تصمیــم بــه گرفتــن انتقــام داشــتند و وظیفــه خــود می دانســتند کــه هــر چــه زودتر 
ضربــه کاری و محکمــی بــه دشــمن وارد آورنــد و نشــان دهنــد توانایــی دفــاع از میهــن خــود را دارند. 
در چنیــن شــرایط و روحیــه ای بــود کــه دشــمن، روز نهــم آبــان مــاه تصمیــم گرفــت بــرای جلوگیــری 
از تحکیــم ســرپل رودخانــه کرخــه، بــه نیروهــای ارتــش جمهــوری اســامی در منطقــه ســرپل تــک 

نمــوده و نیروهــای موجــود در ســرپل را منهــدم کند.
ــای  ــض یگان ه ــی و تعوی ــات جا به جای ــی جزئی ــمن از تمام ــت، دش ــف حفاظ ــر ضع           در اث
ــرپل  ــه س ــه در منطق ــی ک ــت نیروهای ــود و می دانس ــر ب ــران باخب ــامی ای ــوری اس ــش جمه ارت
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ــه  ــده و ب ــه ش ــی مواج ــا ناکام ــل ب ــه قب ــه دوهفت ــند ک ــی می باش ــان عده های ــده اند، هم مستقرش
عقــب رانده شــده اند. از طرفــی دشــمن متوجــه ایــن موضــوع شــده بــود کــه، در صورتــی می توانــد 
ــی مســتقر در  ــه، وضعیــت پدافنــدی مطمئــن داشــته باشــد کــه نیروهــای ایران در غــرب رودخان
ســرپل را مجبــور بــه تــرک آن نمایــد. بــا ایــن ضــرورت تاکتیکــی، پــس از یــک مــاه، دشــمن متوجــه 
اشــتباه و غلــط بــودن نحــوه گســترش نیروهایــش در منطقــه شــده و تصمیــم گرفتــه بــود تــا فرصت 
ــرده و در  ــر آن هجــوم ب ــا توســعه نیافته اســت ب ــتحکم نشــده ی ــه ســرپل مس ــی اســت و منطق باق
ــادی  ــن امــر توفیقــی می یافــت مشــکات زی ــه مســتقر گــردد. اگــر دشــمن در ای امتــداد رودخان
بــرای عملیــات آتــی نیروهــای جمهــوری اســامی ایــران بــه وجــود مــی آمــد. ارتــش عــراق بــرای 
تصــرف ســرپل از حداکثــر توانایــی خــود بهــره گرفــت. طــرح تــک دشــمن شــامل به کارگیــری تیپ 
هــای 24 مکانیــزه، 42 زرهــی و 31 نیــروی مخصــوص بــود )تیــپ 31 نیــروی مخصــوص جهت این 

عملیــات بــه لشــکر 10 زرهــی مامــور شــده بــود(.

     این عملیات در دو مرحله به شرح زیر طرح ریزی شده بود:
          در مرحلــه یکــم تیــپ 24 مکانیــزه بــا تقویــت یــک گروهــان کمانــدو و یــک گروهــان نیــروی 
مخصــوص، ماموریــت داشــت در جنــاح راســت )جنــوب( در کنــاره رودخانــه بــه ســمت پــل نــادری 
حرکــت و قســمت جنوبــی آن را تصــرف نمایــد. تیــپ 31 نیــروی مخصــوص بــا گــردان 9 مکانیــزه 
ــت داشــت کــه در  ــود، ماموری ــی یگان هــای تیــپ 42 زرهــی تقویت شــده ب و تعــدادی از نفربرهای
جنــاح چــپ )شــمال( بــه ســمت شــرق تــک نمایــد و قســمت شــمال شــرقی ســرپل را تصــرف کند، 
در مرحلــه دوم پــس از رســیدن نیروهــای پیــاده بــه پــل نــادری، تیــپ 42 زرهــی ماموریــت داشــت 
در منطقــه ســرپل حضــور یافتــه و هرگونــه پاتــک احتمالــی از طــرف نیروهــای ایرانــی را منتفــی 
نمایــد. نکتــه جالــب طــرح ایــن بــود کــه در مرحلــه اول هیــچ یــک از ادوات زرهــی دشــمن به منظور 
خنثــی نمــودن ادوات ضــد زره نیروهــای مســتقر در ســرپل وارد عمــل نمی شــد، ولــی در مرحلــه 
دوم پــس از خنثــی شــدن آنهــا توســط پیاده نظــام، نیــروی زرهــی بــرای تحکیــم هــدف و تجدیــد 
ــه  ــه منطق ــود را ب ــریعًا خ ــد و س ــل می ش ــدد وارد عم ــقوط مج ــه س ــری از هرگون ــازمان و جلوگی س
ســرپل می رســاند. تــک نیروهــای متجــاوز از پشــتیبانی شــدید آتــش توپخانــه برخــوردار بــود و برای 
ــری  ــر غافلگی ــب حداکث ــور کس ــود و به منظ ــده ب ــاه طرح ریزی ش ــان م ــم آب ــار روز نه ــاعت چه س
دســتور داده شــده بــود کــه نیروهــا بــا اســتفاده از تاریکــی بــه طــور آهســته و خیــز بــه خیــز خــود را 
بــه نزدیکــی نیروهــای پدافنــدی در ســرپل)موضع هجــوم( برســانند. قبــا گفتــه شــد کــه بــا فعــال 
شــدن اقدامــات ســتادی، اخبــار دقیقــی از نقــل انتقــاالت دشــمن می رســید و عناصــر اطاعاتــی 
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دقیقــا از ســاعت و روز تــک دشــمن مطلــع شــده بودنــد  و لــذا لشــکر 21 بااطــاع و آمادگــی روحــی 
کامــل در انتظــار دشــمن بــود، تــا بتوانــد بــا عمــل دقیــق و حساب شــده ای زنــگ خطــر را در گــوش 

او بــه صــدا درآورد.
          در منطقــه غــرب دزفــول یگان هــای توپخانــه ارتــش جمهــوری اســامی ایــران آمــاده اجرای 
آتــش بودنــد و تیــپ 3 همــدان از لشــکر 16 بــرای حفاظــت پل نــادری در شــرق آن مستقرشــده بود 

تــا در صــورت نیــاز بــه کار گرفته شــود.
          در روز هشــتم آبــان مــاه نیروهــای دشــمن در غــرب شــوش تظاهــر بــه تــک نمودنــد، تــا 
بــه ایــن وســیله توجــه لشــکر و قــرارگاه جنــوب را بــه ســمت شــوش معطــوف دارنــد، ولــی لشــکر و 
همچنیــن ســایر رده هــای پائیــن تــر بــه ایــن تحــرک توجهــی ننمودنــد و تنهــا بــا اعــزام یــک تیــم 

گروهانــی از لشــکر 16 مبــادرت بــه تقویــت نیروهــای جبهــه شــوش شــد.
          از ســاعت یــک و پانــزده دقیقــه بامــداد نهــم آبــان مــاه59 حــرکات دشــمن بــرای عوامــل 
گشــتی و کمیــن اســتراق ســمع عناصــر تیــپ یــک مشــخص شــد و مراتــب ســریعًا بــه رده هــای بــاال 
گــزارش گردیــد، در ایــن ســاعت، یعنــی ســه ســاعت قبــل از آنکــه دشــمن تــک خــود را آغــاز نمایــد 

تمامــی رده هــا و یگان هــا و آتش هــای پشــتیبانی آمــاده دفــع تجــاوز دشــمن بودنــد.
ــه مــدت 45 دقیقــه آتــش شــدید  ــا پنــج و ربــع صبــح ب           از ســاعت چهــار و ســی دقیقــه ت
توپخانــه دشــمن )آتــش تهیــه( بــر روی منطقــه ســرپل و تمامــی منطقــه شــرق رودخانــه اجــرا شــد، 
شــدت تراکــم آتــش بیــش از حــد بــود بــه نحــوی کــه نیروهــای مســتقر در منطقــه را بیــش از انــدازه 
آســیب پذیر کــرده بــود. نــوع گلولــه هایی کــه در منطقــه ســرپل و عمــق منطقــه نیروهــای ایرانــی 
بــر زمیــن اصابــت می کــرد، حکایــت از ایــن داشــت کــه دشــمن توپخانــه ســبک و حتــی بخشــی از 

توپخانــه ســنگین خــود را تــا پشــت خطــوط مقــدم پدافنــدی بــه جلــو آورده اســت.
          تمامــی منطقــه از آتــش دشــمن پوشــیده شــده و رفت وآمــد کلیــه خودروهــای نظامــی و 
غیرنظامــی در جــاده اندیمشــک – شــوش- اهــواز قطــع گردیــده بــود. اجــرای چنیــن حجــم آتشــی 
ــه  ــود را ب ــده و خ ــت زده ش ــی وحش ــردم غیرنظام ــل م ــن دلی ــه همی ــود و ب ــابقه ب ــه کم س در منطق

شــهرهای اندیمشــک و دزفــول رســاندند تــا از آســیب آتــش دشــمن در امــان باشــند.
          در پاســخ بــه آتــش دشــمن، توپخانــه نیروهــای ایــران نیــز علیــه مواضــع توپخانــه دشــمن 
شــروع بــه اجــرای آتــش کردنــد کــه اجــرای ایــن آتــش در همــان آغــاز تــک عــراق تلفــات زیــادی بــه 

نیروهــای دشــمن وارد آورد.
          حرکــت نیروهــای مقــدم دشــمن از ســاعت شــش و نیــم روز نهــم آبــان مــاه 1359 آغاز گردید 
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ــا اســتفاده از شــیارها و آبراه هــای موجــود خــود را بــه منطقــه ســرپل نزدیــک  و نیروهــای پیــاده ب
نمودنــد، اشــغال مواضــع ســرکوب توســط نیروهــای ایرانــی باعــث شــده بــود کــه جزئیــات حــرکات 
نیروهــای دشــمن در تمــام منطقــه در معــرض دیــد قــرار داشــته باشــد و در نتیجــه دیده بان هــای 
توپخانــه بــا درخواســت آتــش بــه اســتقبال نیروهــای مهاجــم شــتافتند. در خــط ســرپل از تمامــی 

ــود. جنگ افزارهــای پشــتیبانی ســازمانی یگان هــا، ماننــد خمپاره اندازهــا استفاده شــده ب
          فرمانــده لشــکر بــرای پوشــش جنــاح راســت منطقــه ســرپل تنهــا بــه اجــرای آتــش اکتفــا 
ننمــوده و شــب قبــل، تنهــا احتیــاط لشــکر را کــه یــک تیــم گروهانــی بــود در پوشــش آن جنــاح 
بــه کار گرفتــه بــود. در ســاعت هشــت نیروهــای عراقــی کامــا خــود را در تمامــی طــول جبهــه بــه 
جلــو کشــیدند برابــر طــرح دشــمن، فشــار در جناحیــن خــط ســرپل افزایــش بیشــتری داشــت، 
ــدند.  ــر ش ــمن درگی ــا دش ــک ب ــردی نزدی ــرپل درنب ــط س ــتقر در خ ــای مس ــب یگان ه ــن ترتی بدی
نیــروی هوایــی جمهــوری اســامی ایــران بــه علــت محدودیتــی کــه در اجــرای ماموریــت در منطقه 
داشــت، ابتــدا فعــال نبــود ولــی بــا تقاضــای لشــکر و قــرارگاه جنــوب، از طریق مســئولین بــه نیروی 
ــن لحظــه  ــول داده شــود. از ای ــه منطقــه غــرب دزف ــی دســتور داده شــد، تمامــی تقدم هــا ب هوای
پرســنل مومــن و فــداکار پایــگاه دزفــول بــا همــکاری دیگــر پایگاه هــا بــا تمامــی تــوان بــه پشــتیبانی 
از لشــکر 21 در غــرب رودخانــه کرخــه پرداختنــد. شــدت پشــتیبانی نیــروی هوایــی بــه حــدی بــود 
کــه دشــمن را از پشــتیبانی هوایــی خــود محــروم نمــود زیــرا بــا کســب برتری هــوای محلی، توســط 
خلبانــان نیــز پــرواز ایرانــی، نیــروی هوایــی دشــمن از فعالیــت چشــمگیر بازمانــد. خلبانــان شــجاع 
ــه  ــد ب ــا جســارتی بی مانن ــد ب ــران کــه خطــر را جــدی تشــخیص داده بودن جمهــوری اســامی ای

داخــل فضــای مملــو از آتــش نیروهــای عراقــی پــرواز می کردنــد.
ــرب  ــه غ ــی در منطق ــروی هوای ــنل نی ــتمر پرس ــای مس ــاش ه ــه و ت ــه ایثارگران           حماس
کرخــه در آن روز واقعــا کــم نظیــر بــود. پرســنل هوانیــروز نیــز هرچــه در تــوان داشــتند در پیشــگاه 
خداونــد بــزرگ بــه معــرض نمایــش گذاشــتند و بــا پروازهــای ســینه مال و در ســطح پاییــن از چــپ 
و راســت، متجــاوزان عراقــی را وادار بــه قبــول تلفــات ســنگین کردنــد. توپخانــه ارتــش جمهــوری 
اســامی ایــران شــگفتی ها آفریــد و براســاس طــرح تنظیمــی و بــا یــک ارتبــاط صحیــح و ســریع 
بــه درخواســت ها پاســخ داده شــد. تمامــی منطقــه جلــوی خــط ســرپل بــا آتــش توپخانه پوشــیده 
شــده بــود و روز روشــن را بــرای نیروهــای متجــاوز ســیاه کــرده بود.تــاش هــای دســته جمعــی 
نیرو هــا کــه از ایمــان بــه خــدا و حقانیــت خویــش سرچشــمه می گرفــت، ثمــرات خــود را نشــان 
داد و از ســاعت 9 صبــح بــه بعــد آرایــش هجومــی دشــمن شکســته شــد و آثــار درهم ریختگــی در 
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یگان هــای مهاجــم مشــاهده گردیــد و آهنــگ پیشــروی متجــاوزان بــه سســتی گرائیــد و از نظــر 
ــه ایــن امــر یگان هــای لشــکر 21 پیــاده حمــزه  ــا توجــه ب تاکتیکــی تــک دشــمن از دورافتــاد. ب
بــا اعتمادبه نفــس بیشــتر و روحیــه ای بــاال بــه نبــرد ادامــه دادنــد. ایــن روحیــه در پیــام فرمانــده 
لشــکر کــه می گفــت: »جــای نگرانــی نیســت، ایــن لشــکر جبــران عملیــات 23 مهرمــاه را خواهد 
کــرد« به خوبــی نمایــان بــود. بقیــه پرســنل لشــکر نیــز تــا آخریــن لحظــه ای کــه شکســت دشــمن 
قطعــی شــد، از ســنگر شــرف و حیثیــت خــود دفــاع کردنــد. در آن روز تاریخــی کــه عملیــات بــر 
اســاس اصــول صحیــح نظامــی هدایــت می شــد، کمبودهــا و کاســتی هــای منطقــه نبــرد خــود 
را نشــان داد کــه توانســت بــرای عملیــات بعــدی بــه عنــوان تجربــه بســیار خوبــی مورداســتفاده 
قــرار گیــرد. دشــمن مجــددا از ســاعت یــازده بــا واردکــردن نیروهــای جدیــد شــروع بــه پیشــروی 
نمــود و گویــا تصمیــم گرفتــه بــود و بــه هــر نحــو کــه شــده تــا پایــان روز منطقــه ســرپل را از دســت 
ــه  نیروهــای ایرانــی خــارج نمایــد، لــذا بــرای تقویــت تــک اصلــی خــود در جبهــه شــوش نیــز ب
طــور هم زمــان بــه ســمت رودخانــه، نیــروی قابــل ماحظــه ای را بــه حرکــت درآورد. بــا ایــن عمــل 
ــان  ــادری نش ــل ن ــوش و پ ــور ش ــه از دو مح ــور از رودخان ــرای عب ــود را ب ــد خ ــت تهدی می خواس
دهــد تــا ضمــن تجزیــه نیروهــای ایــران، توجــه آنهــا را از تمرکــز بــرروی پــل نــادری کــم نمایــد. 
فرمانــده عملیــات نیروهــای جمهــوری اســامی در منطقــه کــه می دانســت دشــمن تــوان عبــور 
از رودخانــه را حداقــل در شــرایط موجــود نــدارد، فقــط بــا اعــزام نیرویــی بــه اســتعداد یــک گردان 
ــودن  ــی ب ــا درک حیات ــرد. ب ــی ک ــد اورا خنث ــوش، تهدی ــه ش ــه جبه ــی ب ــکر 16 زره ــک از لش تان
منطقــه ســرپل، ســپاه 3 عــراق بــرای تصــرف آن یــک لشــکر را بــه کار گرفتــه بــود و بــا واردکــردن 
نیروهــای تقویتــی ســعی داشــت کــه تــک خــود را اســتمرار ببخشــد، ولــی نیروهــای پیشــروی 
کننــده عراقــی بــه محــض حرکــت و قرارگرفتــن در تیــررس نیروهــای لشــکر 21 بــا آتــش انبوهــی 

ــد.  ــود می گردیدن ــود مواجــه شــده و ناب ــی تقســیم بندی شــده ب کــه به خوب
          دشــمن تــا ســاعت هیجــده آن روز، پنــج بــار کوشــید کــه بــا واردکــردن نیروهــای تــازه نفــس، 
در اجــرای ماموریــت خــود توفیــق یابــد، ولــی هــر پنــج بــار بــا همــان شــیوه ای کــه گفتــه شــد، از 

ــروی بازماند. پیش
ــل  ــه عم ــود را ب ــاش خ ــن ت ــه، آخری ــی دقیق ــده و س ــاعت هیج ــی در س ــای عراق           نیروه
ــار دیگــر شــانس خــود را در تاریکــی بیازمایــد، ولــی تحــت روشــنایی گلوله هــای  ــا یک ب ــد ت آوردن
منــور یگان هــای ارتــش جمهــوری اســامی و بــا اجــرای انبــوه آتــش بازدارنــده، یگان هــای دشــمن 
مجبــور بــه فــرار شــدند. بدیــن ترتیــب با الطــاف پــروردگار و هدایــت صحیــح عملیــات و دالوری های 



پرســنل نیــروی هوایــی و هوانیــروز و همچنیــن رشــادت های جــان برکفــان نیــروی زمینــی، تــک 
ــام  ــت ودو تم ــاعت بیس ــه در س ــی ک ــا جای ــاد، ت ــنگین از دور افت ــات س ــس از دادن تلف ــمن پ دش
حرکت هــای دشــمن متوقــف شــد. از آن ســاعت بــه بعــد تنهــا صــدای شــلیک گلوله هــای توپخانــه 

طرفیــن، در منطقــه شــنیده می شــد.
          پدافنــد جانانــه آن روز چنــان دشــمن را در الک دفاعــی فــرو بــرد و زمین گیــر کــرد 
کــه تــا عملیــات فتح المبیــن نتوانســت در سرتاســر منطقــه غــرب دزفــول تحرکــی از خــود نشــان 
دهــد، و لشــکر 21 پیــاده حمــزه کــه در واقــع جبــران شکســت روز 23 مهرمــاه را نمــوده و روحیــه 
خــود را بازیافتــه بــود، شــروع بــه تکمیــل ســازمان و بازســازی خــود به منظــور اجــرای ماموریت هــا 

و عملیــات آتــی نمــود.
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قســمتی از مصاحبــه روانشــاد مرحــوم ســرتیپ 2 ســتاد ســید علــی اکبــر موســوی 
قویــدل معــاون عملیاتــی لشــکر 21 حمــزه*1

      ... در روز 9 آبــان مــاه در ســپیده دم اســیری را آوردنــد کــه فرمانده یکی از گردان های کاتیوشــای 
بــود. االن هــم قیافــه اش آشناســت. یک افســر ســیه چهره، دســتهایش را بســته بودنــد. می لرزید و 
لبخنــد میــزد. گفتــم، چــرا لبخنــد میزنــی. گفت کــه ناراحــت نیســتم. گفتم چــرا ناراحت نیســتی؟ 
گفــت، فرمانــده لشــکر دیــروز در نشســتی کــه داشــتیم بــه فرماندهــان آخریــن دســتورات را داد. 
گفــت کــه 60 درصــد تلفــات را می پذیریــم. فــردا ناهــار را در دزفــول خواهیــم خــورد. مــن میدانــم 
کــه لشــکر مــا امــروز تــا ظهــر در دزفــول هســت و مــن مشــکلی نــدارم و آزاد خواهم شــد و همه شــما 
منهــدم خواهیــد شــد. خــب لبخنــدی زدم، زیــرا خیلــی مطمئــن بــودم که پــوزه دشــمن بعثــی را به 

خــاک می مالیــم.
ــل  ــام مراح ــود. در تم ــن روز ب ــی تری ــن طوالن ــرای م ــتیم. ب ــهمگین داش ــردی س        در آن روز، نب
مختلــف، شکســتش دادیــم. ایــن رزمنــدگان بــزرگ، ایــن مــردان ایثارگــر، بــه کــرات شکســت دادند 
ــا 800 کشــته عراقــی در  ــن در داخــل ســنگرها تکــرار شــد و نهایت ــه ت ــن ب ــه کــرات نبردهــای ت ب
ســنگرها ریختــه شــد و بــا 1000 زخمــی صحنــه را تــرک کــرد. لشــکر دشــمن مســافت 50 تــا 60  
ــاعت  ــد. در 13 س ــور کن ــه عب ــر از رودخان ــت 4-3 کیلومت ــود، نتوانس ــده ب ــر را در 5 روز آم کیلومت

نتوانســت یــک متــر بیایــد جلــو. همیــن لشــکر 21 ایــن کار را کــرد. 
     نتیجــه درخواســت مــن در آغــاز جنــگ کــه تمــام لشــکر را بفرســتید بــه جبهــه، چنیــن شــد. 
ظهیرنــژاد اعتقــاد داشــت گلــوگاه منطقه خوزســتان در دزفول هســت. چون 12 کیلومتر در شــمال 
اندیمشــک پلــی اســت بــه نــام پل حســینیه کــه واقعا گلــوگاه خوزســتان هســت و اگــر دشــمن آن را 

اشــغال می کــرد دیگــر ارتبــاط دو اســتان خوزســتان و لرســتان بــه طــور کلــی قطــع می شــد.

*1 ایــن مصاحبــه در تاریــخ 96/10/10 از شــبکه ســوم صــدا و ســیما در برنامــه تاریخ شــفاهی پخــش مجدد شــدو پخش اول 
در ســال 1393 اجــرا شــده بــود. بــرای دانســتن بیشــتر در بــاره اقدامــات نیروهــای خــودی در آغــاز متجــاوز تــا تثبیــت  دشــمن از 
تثبیــت دشــمن تــا اجــرای عملیــات فتــح المبیــن بــه کتــاب عملیــات فتح المبیــن بــه قلــم ســرتیپ2 ســید علــی اکبــر موســوی 
قویــدل کــه توســط انتشــارات ایــران ســبز بــا حمایــت هیئــت معــارف جنــگ »شــهید علــی صیــاد شــیرازی«، درســال 1387 

انتشــاریافته، مراجعه شــود.
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تصویر 1 : عملیات آفندی پای پل کرخه 59/7/23
برداشت از اطلس نبردهای ماندگار
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تصویر2: عملیات پدافندی پای پل کرخه 59/8/9
برداشت از اطلس نبردهای ماندگار
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آبدانان  84, 90, 115
آبشناسان، سرهنگ 2 ستاد  44, 46

آذربایجان  2, 3
ارتفاعات ابوصلیبی خات  22

ارتفاعات علی گره زد  19, 20, 42, 46
اروندرود  5

اسدزاده، سرگرد زرهی  72, 116, 188
اسکندرخان، ارتفاعات  148

امین، سرهنگ ستاد  94, 112, 139
اندیمشک  19, 21, 22, 28, 53, 55, 58, 98, 102, 

 ,135 ,133 ,131 ,124 ,123 ,122 ,114
 ,155 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,136
 ,179 ,177 ,173 ,172 ,164 ,163 ,158
 ,244 ,232 ,230 ,198 ,197 ,192 ,185

269 ,265 ,255 ,253 ,247
اهواز  5, 6, 22, 47, 51, 71, 78, 79, 80, 83, 84, 

 ,108 ,103 ,102 ,101 ,96 ,93 ,91 ,90 ,88
 ,141 ,135 ,122 ,118 ,116 ,115 ,112
 ,172 ,165 ,155 ,151 ,144 ,143 ,142
 ,248 ,244 ,232 ,191 ,176 ,175 ,174

265 ,257 ,253
ایستگاه رادار  19, 20, 21, 35, 42, 122, 126, 138

ایالم  94, 109, 177

ب
بسیج عشایر  110

بصره  5, 112, 122
بهمن شیر  88, 174, 175

پ
پای پل کرخه  18, 47, 53, 122, 123, 143, 151, 

178
پایگاه چهارم دزفول  104

پل فلزی  21, 45, 46, 53, 72, 122, 140, 146, 157, 
248 ,242 ,237 ,164

پورموسی، سرهنگ  95

ت
تانک ام 47  111, 123, 145, 153, 154

تانک چیفتن  18, 71, 72, 83, 131, 141, 145, 150, 
254 ,154

تپه چشمه  21, 97, 147, 167, 227
تپه های اسکندرخان  148

تنومه  122
تهران  2, 3, 4, 6, 7, 10, 28, 39, 71, 80, 83, 96, 

 ,162 ,158 ,136 ,124 ,122 ,115 ,105 ,98
 ,223 ,185 ,180 ,174 ,172 ,164 ,163

254 ,246 ,225
توکلی، سرگرد  83, 225

تیپ 1 لشکر 21  130
تیپ 2 لشکر 92  18, 19, 32, 54, 71, 127, 147, 

165 ,164 ,154 ,153 ,151 ,150
تیپ 3 لشکر 21  46, 153, 167, 259

تیپ 55 هوابرد  97
تیپ 84 پیاده  115, 258

تیپ گرگان  163

ج
جابری پور، سرگرد  83, 188

چ
چمران، دکتر  190

ح
حاج حیدری، ستوان  212

حسینی، سید یعقوب، سرهنگ  10, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 
 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,79 ,68 ,61 ,48 ,16

 ,102 ,98 ,97 ,96 ,95 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88
 ,113 ,111 ,110 ,109 ,106 ,105 ,104
 ,152 ,125 ,120 ,119 ,118 ,115 ,114

208 ,184 ,164 ,162 ,155
حشمت اهلل، زمانی، سرهنگ 2  37

حقیقی، جواد، ستوانیکم  110, 114, 137, 138
حمرین، ارتفاعات  23, 122

خ
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نمایه
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 ,151 ,144 ,142 ,135 ,122 ,116 ,107
253 ,191 ,180 ,175 ,174 ,173 ,155

خوزستان  5, 6, 19, 21, 22, 23, 28, 57, 71, 72, 
 ,100 ,98 ,94 ,92 ,88 ,84 ,83 ,81 ,80 ,79

 ,116 ,115 ,113 ,111 ,109 ,103 ,101
 ,157 ,144 ,140 ,135 ,123 ,122 ,118
 ,192 ,191 ,190 ,180 ,179 ,173 ,172
 ,256 ,255 ,253 ,247 ,233 ,232 ,198

269 ,267 ,265 ,263 ,261 ,259 ,257
خوشدل، جعفر، سرگرد  229, 239

د
دانشکده افسری  4, 175

دبیرستان نظام  3, 4
دزفول  20, 24, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 

 ,58 ,55 ,54 ,53 ,50 ,49 ,47 ,46 ,45 ,42
 ,71 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,61 ,60

 ,88 ,87 ,83 ,82 ,80 ,79 ,77 ,76 ,73 ,72
 ,103 ,102 ,101 ,100 ,98 ,97 ,96 ,95 ,90

 ,111 ,110 ,109 ,107 ,106 ,105 ,104
 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,114 ,113
 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122
 ,138 ,136 ,135 ,134 ,133 ,131 ,130
 ,149 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139
 ,173 ,171 ,165 ,164 ,162 ,155 ,151
 ,182 ,181 ,180 ,179 ,177 ,176 ,175
 ,209 ,198 ,192 ,191 ,189 ,188 ,185
 ,232 ,229 ,227 ,226 ,225 ,222 ,216
 ,257 ,256 ,255 ,254 ,253 ,247 ,246

269 ,268 ,266 ,265 ,262 ,261 ,258
دشت میشان  6

دهلران  19, 20, 21, 22, 32, 46, 53, 54, 55, 71, 
 ,123 ,111 ,109 ,104 ,94 ,87 ,86 ,84
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 ,159 ,153 ,152 ,150 ,149 ,148 ,146
 ,230 ,229 ,227 ,220 ,189 ,182 ,177

261 ,260 ,259 ,247
دوسلک  19, 20, 23, 33, 35, 42, 66, 71, 104, 
 ,164 ,144 ,140 ,138 ,126 ,123 ,122

227 ,226 ,225 ,186 ,180 ,168 ,165

ر
رودخانه کرخه  18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 32, 

 ,58 ,56 ,55 ,51 ,50 ,48 ,47 ,43 ,37 ,33

 ,102 ,94 ,91 ,78 ,73 ,72 ,71 ,68 ,66 ,60
 ,124 ,123 ,122 ,114 ,112 ,108 ,104
 ,141 ,140 ,138 ,130 ,128 ,126 ,125
 ,155 ,151 ,148 ,146 ,144 ,143 ,142
 ,182 ,180 ,178 ,167 ,165 ,164 ,156
 ,237 ,236 ,210 ,205 ,197 ,194 ,189
 ,262 ,261 ,258 ,256 ,255 ,253 ,239

266 ,263

ز
زنجان  1, 2, 3, 124, 131, 141

زندی، سرگرد  221

س
سپتون  20, 21, 61, 145, 207, 209

سرخه صالح  20, 109, 114, 196, 210, 211, 212, 
223 ,216 ,214 ,213

سرخه فیله  114, 212, 213, 214
سرخه فیلیه  20, 109

سرخه نادری  20
سلیمانجاه، بهروز، سرهنگ  196, 225, 227, 229, 
 ,243 ,241 ,239 ,237 ,235 ,233 ,231

251 ,249 ,247 ,245
سه راهی رادار  20, 22, 86, 88, 91, 184, 217
سه راهی قهوه خانه  98, 100, 183, 189, 205

سوسنگرد  78, 106, 109, 112, 122, 175, 176

ش
شهبازی، امراهلل، سرهنگ  61, 65, 70, 71, 83, 92, 

188 ,153 ,124 ,117
شهرک بابک  102, 119, 152

شوروی  2, 5
شوش  24, 27, 28, 35, 48, 49, 51, 53, 55, 71, 
 ,123 ,122 ,104 ,102 ,94 ,82 ,81 ,80
 ,140 ,139 ,135 ,134 ,133 ,125 ,124
 ,173 ,165 ,164 ,155 ,144 ,143 ,142
 ,189 ,188 ,185 ,181 ,179 ,178 ,177
 ,221 ,220 ,211 ,198 ,197 ,196 ,192
 ,255 ,253 ,247 ,241 ,232 ,230 ,225

267 ,265 ,257

ص
صارم پور، سرگرد  220
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صدام حسین  6

ط
طاهری، محمد، ستوان1  98, 100

طرح عملیاتی شهباز  6

ظ
ظهیرنژاد، سرتیپ  7, 54, 61, 83, 98, 100, 101, 
 ,225 ,184 ,152 ,124 ,123 ,115 ,109

269 ,253 ,249 ,238 ,232 ,226

ع
عراق  4, 5, 6, 7, 21, 23, 24, 55, 71, 72, 73, 88, 

 ,123 ,122 ,119 ,114 ,112 ,109 ,102
 ,141 ,140 ,138 ,136 ,135 ,132 ,124
 ,178 ,177 ,175 ,174 ,173 ,167 ,164
 ,193 ,192 ,189 ,188 ,187 ,186 ,179
 ,209 ,202 ,201 ,198 ,197 ,196 ,195
 ,258 ,255 ,253 ,250 ,249 ,248 ,245

267 ,265 ,264 ,263 ,259
عشقی، سرگرد  220

عماره  122, 123
عین خوش  18, 19, 20, 23, 32, 34, 35, 39, 42, 

 ,109 ,84 ,73 ,72 ,69 ,68 ,55 ,47 ,46 ,45
 ,140 ,138 ,133 ,131 ,126 ,123 ,122
 ,200 ,186 ,180 ,165 ,164 ,145 ,144

258 ,256 ,227 ,224

غ
غرب کرخه  21, 139, 142, 144, 147, 165, 173, 

 ,183 ,182 ,181 ,179 ,178 ,177 ,175
 ,195 ,193 ,191 ,189 ,188 ,187 ,185
 ,203 ,202 ,201 ,199 ,198 ,197 ,196
 ,217 ,215 ,213 ,211 ,209 ,207 ,205
 ,240 ,239 ,229 ,225 ,223 ,221 ,219

266 ,257 ,247 ,244 ,241

ف
فکه  122, 123, 138, 140, 163, 164

ق
قاسمی، سرهنگ  71, 175, 189

قرارداد 1975 الجزایر  6
قزوین  1, 2, 3, 124, 131, 141

قطعنامه 598  7

ک
کانال هندلی  167, 183, 187, 228, 231, 234, 235, 

245
کوت کاپن  194, 223, 224, 241

کیهان زاده، سروان  208, 209, 210, 211

گ
گردان 105 مکانیزه  18, 28, 257

گردان 131 پیاده  27, 34, 49, 153, 226, 229
گردان 135 پیاده هوابرد  115
گردان 138 پیاده  27, 34, 49
گردان 141 پیاده  27, 34, 49

گردان 144 پیاده  27, 34, 42, 50, 155
گردان 148پیاده  141

گردان 169 پیاده  27, 49, 171
گردان 171 پیاده  27, 34, 42, 49

گردان 174 پیاده  27, 42, 49
گردان 207 تانک  28, 69

گردان 242 تانک  27, 49, 202, 225, 226, 229
گردان 243  211, 233

گردان 250  259
گردان 256 تانک  28, 69

گردان 283 سوار زرهی  18, 28, 66, 80, 147, 257
گردان 313 توپخانه  27, 36, 49, 51

گردان 323 توپخانه  27, 34, 36
گردان 327 توپخانه  27, 34, 36, 42, 43, 49, 51

گردان 347 توپخانه  27, 34, 49, 51
گردان 350 توپخانه  27, 34, 49, 51

گردان 353  27, 34, 49, 51
گردان 397 توپخانه  27, 34, 49, 51
گردان 455 مهندس  27, 49, 50, 51

گردان 465 مخابرات  27, 34, 50
گردان آماد و ترابری  27, 34, 50
گردان بهداری  27, 34, 40, 50

گردان نگهداری  27, 34, 50
گروه 55 توپخانه  18, 33, 35, 36, 54, 61, 80, 98, 

 ,255 ,142 ,140 ,128 ,123 ,117 ,113
259

گروه رزمی 37 زرهی  28, 97, 116, 123, 142, 147, 
263 ,191

گروه رزمی 37 شیراز  18
گروه رزمی 38  116, 191



276  لشکر 21 در آفند و پدافند 1359

گروه رزمی 291 تانک  18, 27, 34, 35, 36, 101, 
 ,151 ,150 ,149 ,148 ,145 ,130 ,128

261 ,227

ل
لشکر 1 پیاده  19, 162, 254

لشکر 2 پیاده  163, 254
لشکر 16 زرهی  19, 28, 47, 50, 53, 54, 60, 68, 
 ,152 ,149 ,148 ,141 ,133 ,131 ,128
 ,261 ,258 ,256 ,255 ,165 ,159 ,154

267 ,263
لشکر 64 پیاده  254

لشکر 77 پیاده  18, 131, 257
لشکر 92 زرهی  18, 19, 28, 32, 54, 64, 71, 72, 

 ,147 ,142 ,128 ,127 ,122 ,115 ,101 ,83
257 ,165 ,164 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150

لشکر اصفهان  4

م
ماهشهر  155, 175, 190
مرادیان، سرگرد  89, 91

مراغه  5, 6
معین وزیری، نصرت اهلل، سرتیپ 2  253

ملک نژاد، سرهنگ  67, 72, 76, 80, 87, 90, 100, 
124 ,111
مورموری  94, 177

موسیان  140, 164, 177
میرانی، سرهنگ  110

ن
نیروی مخصوص  102, 110, 114, 178, 200, 264

نیروی هوایی ارتش  14, 18

و
ورشو ساز، سرهنگ ستاد  166

ه
هاشمی، سید علی اکبر، سرگرد  2, 110

هفتگل  6
همدان  131, 141, 265

هوانیروز  18, 33, 82, 96, 98, 101, 104, 113, 120, 
 ,196 ,176 ,167 ,165 ,156 ,155 ,143

268 ,266 ,217 ,201


