
  6 کربالی عملیات از سپاه اطالعاتی تیپ گزارش

  

 196988: سند شماره

  نظامی اسناد: سند نوع

  فارسی: زبان

   1365بهمن 5: تهیه تاریخ

  برگ 3: تعداد

  اسناد مرکز آرشیو: نگهداری محل

  

 : دهچکی

 نفت عمومی منطقه در ایران اسالمی جمهوری ارتش یگانهای سوی از 65/10/23 تاریخ در 6 کربالی عملیات

 انجام ماموریت تیپ این است شده تهیه) سپاه( حر 313 اطالعاتی تیپ سوی از گزارش این درآمد اجرا به شهر

 گردان یک عملیات دراین و داشت برعهده را غرب منطقه بویژه ها جبهه در متمرکز اطالعاتی های فعالیت

 .است گرفته بکار همکاری جهت در را)  ثارهللا گردان(  خود اطالعاتی

 

 متن درقسمت و تایپ کامل ،بطور کلمات برخی بودن ناخوانا و تایپی متن بودن رنگ کم جهت به گزارش این

 .است گرفته قرار سند

  

 : سند متن

 شش کربالی عملیات گزارش

 

 65/ 11/ 2 لغایت 65/ 10/ 22 تاریخ از

 



 عملیاتی منطقه 1/ 50000 های ‐نقشه: مدرک

 

 سیزده و سومار غربی‐جنوب و شمالی شهر ‐نفت منطقه

 

 حر 313 اطالعاتی تیپ در شده تهیه

 

 65/ 11/ 5:تهیه تاریخ

 

 )شنود گزارش( برگ4: پیوست

 

 :زمین -1

 

 .باشد‐می ضمیمه زمین وضعیت کالک

 

 :دشمن -2

 

 گروهانهای تنها و داد نشان شهر‐نفت عمومی منطقه به نسبت کمی توجه 4 کربالی عملیات از بعد دشمن

 و ادهپی تیپ سه حدود و بود آورده منطقه این به بودند قصرشیرین و بمو منطقه در که را دوم سپاه مهندسی

 انجام و مواضع ترمیم به دشمن مدت این طی. بود نموده آماده منطقه در اسالم نیروهای با مقابله جهت زرهی

 شروع با که بوده مشغول خودی نیروهای مواضع روی بر مانور و ها ‐عقبه به زدن ضربه جهت هوائی پروازهای

 امر تحت 71 تیپ و داد کاهش مشهودی بطور را سنگرسازی بخصوص پیاده های‐فعالیت پنج کربالی عملیات

 در عملیات هدایت. است نموده اعزام پنج کربالی منطقه به و کرده خالی منطقه از را زرهی 10 تیپ و کل ستاد



 نیروهای تحرکات مقابل در او العملهای‐ عکس و بوده دوم سپاه امر تحت 17 و 16 لشکر عهده‐ به منطقه این

 .است بوده خودی نیروهای علیه بمباران و عکسبرداری به محدود خودی،

 

 فاصل حد در غرب عملیاتی قرارگاه توسط 65/ 10/ 23 روز 22:00 ساعت در شش کربالی عملیات -

 خراسان، پیاده 77 حمزه، 21 درگیر لشکرهای عملیات این در گرفت، صورت 402 ارتفاع تا کنکاکوش رودخانه

 ذوالفقار 58 شیراز، هوابرد 55 باختران، 81 احتیاط در لشکرهای و زاهدان 88 پیاده ل آباد، ‐خرم پیاده 84 لشکر

 .بودند

 

 .گرفت صورت عراق 28 – 16 لشکر مأموریت منطقه در عملیات این

 

 .بودند زرهی 80 نام ‐به آن احتیاط تیپ و پیاده 606 پیاده، 505 پیاده، 108 عراق درگیر های‐تیپ

 

 صرشیرینق به شهر ‐نفت آسفالت جاده و کنکاکوش رودخانه به شمال ناحیه از سپاه این در درگیر نیروهای تکیه

 شیارهای دارای ریگ ‐کهنه ارتفاع که باشد‐می 402 الخصوص ‐علی ریگ‐ کهنه ارتفاع به جنوب ناحیه از و

 .باشد‐می کشته ‐سلمان و سانواپا اصلی

 

) 505 – 674( مخصات 244 ارتفاع و نور گمرک پاسگاه تا کنکاکوش رودخانه از:  حمزه 21 لشکر حد

 کردن سد و کنکاکوش روی بر تکیه لشکر این هدف. نمود تک اجرای پیاده تیپ 2 استعداد با که باشد‐می

 .بود قصرشیرین ـ شهر ‐نفت آسفالت جاده

 ازیآزادس بر تکیه لشکر این اصلی هدف. بود سیاه‐گاوه ارتفاع تا نو‐گمرک پاسگاه از: خراسان 77 لشکر حد

 .کنکاکوش رودخانه و شترمیل:  از بودند عبارت منطقه این حساس وعوارض بود شهر‐ نفت

 اعارتف تأمین لشکر این هدف و بوده سانواپا شیار اصلی یال تا گاوسیاه ارتفاع از: آباد ‐خرم 84 لشکر حد

 .بوده کشته ‐سلمان شیار و سانواپا شیار کشته، ‐سلمان



 اصلی یال تصرف نیز لشکر این هدف که بود 402 ارتفاع تا سانواپا شیار اصلی یال از: زاهدان 88 لشکر حد

 .است بوده ابوعبیده پاسگاه و گاوی ‐کله زنبوری،‐ النه های ‐تپه شامل 402

 جاده و خاکریز احداث جهت سازندگی جهاد از مهندسی گردان یک فوق، لشکرهای از کدام هر به ضمن در

 .شدند مأمور

 

 :اند ‐نموده عمل نحو بدین مزبور لشکرهای قرارگاه مانور طرح اساس بر

 

 آنتی نکی، های تپه سمت‐ به پیشروی به اقدام حمزه 21 ل نیروهای درگیری، ساعات اولین در: حمزه 21 لشکر

 .درآوردند خود تصرف به را آنها و نمودند(         )  مختصات تا  مختصات از ،برنازه30 ،

 .نشستند عقب برنازه و 305 تپه از دشمن فشار با 65/ 10/ 24 مورخه 15:00 ساعت در

 

 خود قبلی بمواضع نیز آنتی و نکی های تپه از دشمن زیاد فشار با 65/ 10/ 25 مورخه 14:00 ساعت در

 استقرار بود دشمن نیروهای از خالی عملیات از قبل که برنازه تپه امتدادی یال در و نشستند عقب و بازگشتند

 .نمودند پیدا گسترش گروهان یک استعداد به و یافتند

 

 ارتفاع دورزدن و تسخیر در سعی و رسیده کنکاکوش رودخانه کنار به درگیری اول ساعات در: 77 لشکر

 یال به و ترک را شترمیل ارتفاع اطراف نتیجه در و نشده مذکور ارتفاع تصرف به موفق که نمودند را شترمیل

 .کشیدند یال این به 244 ارتفاع در که اصلی

 یک بوسیله 65/ 10/ 25 شب در نشد، خود شده‐تعیین پیش از اهداف تصرف به موفق لشکر این: 84 لشکر

 نیز تک این که نمود) 473 -658(  مختصات سرخه تپه به تک به اقدام لشکر این به مأمور هوابرد گروهان

 .ماند ناموفق

 بوعبیدها پاسگاه و زنبوری ‐النه های ‐تپه گاوی ‐کله ارتفاع تسخیر به موفق درگیری ساعات اولین در: 88 لشکر

 تا فوق عوارض از 65/ 10/ 24 مورخه 09:00 ساعت در و شده مواجه دشمن نیروهای شدید آتش با که شدند

 رتفاعا الرأس ‐خط تا ساعتی از پس که کردند نشینی ‐عقب عملیات از قبل در عراقی نیروهای کمین سنگرهای

 .نمودند پدافند عملیات از پس مواضع یعنی سانواپا تنگه و 402 ارتفاع مابین منطقه در ریگ‐ کهنه



 ساعت تا و نمود تک به اقدام 21 لشکر حد در  65/ 10/ 27 مورخه 22:00 ساعت در لشکر این: 58 لشکر

 01:10 ساعت در      مجددا لشکر این نیروهای. نیاورد بدست موقعیتی هیچگونه 65/ 10/ 28 مورخه 12:00

 نمود  30 و آنتی تپه و نکی های ‐تپه روی بر تک به اقدام) 2( تیپ یک استعداد به 3/11/65 مورخه در بامداد

 .بازگشتند خویش قبلی بمواضع و نیاورده بدست موقعیتی هیچگونه بامداد 04:30 ساعت تا و

 2 و پیاده گردان 2 استعداد به برنازه تپه یال امتداد تقویت به اقدام 65/ 11/ 2 مورخه در لشکر این: 21 لشگر

 دارای الذکر‐فوق یال البته و انجامید برنازه یال اشغال به نهایتاً  6کربال عملیات نتیجه در. نمودند تانک گردان

 امتدادی یال و) 512-691( مختصات در 291 تپه فاصل حد راست جناج غرب از زیرا نیست، نظامی اهمیت

 شتپ به شترمیل از نیز چپ جناج از و دارد یال روی بر مستقیم تیر و دید دشمن و داده جناح دشمن به برنازه

 .... دارد وجود مستقیم تیر و دید یال

 زیر موارد شامل عملیات طول در غرب عملیاتی قرارگاه با حر 313 تیپ از ثارهللا اطالعاتی گردان همکاریهای

 :است بوده

 .عملیاتی منطقه شده گویا های ‐نقشه تهیه -1

 

 زمین وضعیت و لجمن کالک تهیه -2

 

 .عملیاتی منطقه 1/ 50000 ماکت -3

 

 .غرب قرارگاه به اخبار سریع ارسال و عملیاتی منطقه در شنود سایت برپایی -4

 

 و تحرکات و ها‐جابجائی و دشمن های‐فعالیت از منطقه در مستقر های‐دیدگاه ای‐ لحظه گزارشات ارسال -5

 ..غرب عملیاتی قرارگاه به غیره

 

 :از عبارتند ضمائم

 .زمین وضعیت کالک



 .عملیات از قبل لجمن کالک

 .عملیات حین لجمن کالک

 نجاای سایت، این کالک بخش در عملیات از بعد و قبل لجمن کالک مشاهده برای. (عملیات پایان لجمن کالک

 )کنید کلیک

   نجف و کربال زیارت و اسالم رزمندگان نهائی پیروزی امید به

 

  65/11/5خداست از توفیق                                                              

   



  



 



 



 


