


 
 فصل ّشتن

 ا از تثبیت دشمه تا پایان سال اول جىگ.ا.اقدامات سیاسی و وظامی ج

 
 اٍضاع سیاسی ، اختواعی ٍ التصادی ایساى1.

 تاشساشی ساختاز ٍ ساشهاى ًیسٍّای هسلح2.

 اخسای عولیات ّای شهیٌی ، َّائی ٍ دزیائی3.



 اٍضاع سیاسی ٍ اختواعی ایساى
 اًتمال هسدم خٌگ شدُ تِ هٌاطك اهي وشَز•
 .  ا.ا.تسٍز افساد هَثس ًظام ج•
 هاُ 4تشىیل چٌد واتیٌِ دز ووتس اش •
 ...عدم حوایت وشَزّای خازخی ٍ•



 تاشساشی ساختاز ٍ ساشهاى ًیسٍّای هسلح

 فساخَاًی ًیسٍّای ذخیسُ تَسط ازتش•
 ایداد خطَط دفاعی هٌاسة•
 تَسعِ زشم ازتش خوَْزی اسالهی•
 تَسعِ زشم سپاُ پاسدازاى•
خرب ٍ ساشهاًدّی ًیسٍّای تسیح ٍ اعصام تِ •

 خثِْ



 اخسای عولیات ّای شهیٌی

 :عولیات ّای شهیٌی •
 آفٌدی تٌگ حاخیاى•
 آفٌدی هیوه•
 (َّیصُ ) عولیات ًصس دز وسخِ •
 عولیات تَول دز شسق وازٍى•
 عولیات تپِ چشوِ دز غسب پل ًادزی•
 عولیات فسهاًدّی ول لَا دز دازخَیي•

 



 هٌاطك اشغالی تَسط دشوي تعثی



 عولیات تپِ چشوِ دز غسب پل ًادزی

   1360فروردين  15 روز
 پيروزمندانه نبود :نتيجه



 عولیات تَول دز شسق وازٍى

 1359دي  20 روز
 پيروزمندانه نبود :نتيجه



 (َّیصُ ) عولیات ًصس دز وسخِ 

 1359دي 15 روز
 پيروزمندانه نبود :نتيجه

 9 پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1391شهریور 



 عولیات تاشی دزاش ٍ تٌگِ حاخیاى

 1359دي  14 روز
بطور نسبي   :نتيجه

 پيروزمندانه بود



 (دارخویه) عولیات فسهاًدّی ول لَا خویٌی زٍح خدا 

 1360خرداد  21 روز
 پيروزمندانه بود :نتيجه



ِ گیسی  ًتید

دز شهاى فسهاًدّی تٌی صدز تِ دلیل عدم 

تىازگیسی ًیسٍّای سپاُ ٍ هسدهی ، اوثس 

 عولیات ّا تا شىست ّوساُ تَد
 



 (ومووه عکس هوائی ) عولیات ّای َّائی 



 (سقوط هواپیمای دشمه ) عولیات ّای َّائی 



 عولیات ّای َّائی 

پایگاه )  3-حولِ تِ اذ•

 (هوائی الولید عراق 

 1360پاًصدُ  فسٍزدیي •
 ّشت فسًٍد شىازی•
 سیصدُ فسًٍد پشتیثاًی•
 شش ساعت پسٍاش خٌگی•
 دٍ هسحلِ سَختگیسی َّائی•
فسًٍد َّاپیوای  48اًْدام •

 دشوي
 توثازاى پاالیشگاُ وسوَن  •



 عولیات دزیائی

اًْدام سىَّای ًفتی الثىس ٍ •

 االهیِ عساق

اخسای عولیات ّای ّدَهی  •

 تِ ًیسٍی دزیایی عساق

 تسالسازی اهٌیت خلیح فازس•

عولیات دزیائی هسٍازید تا  •

 ًاٍچِ ّای هَشه اًداش



 عولیات دزیائی هسٍازید تا ًاٍچِ ّای هَشه اًداش



 

 

 :تْیِ ٍ تٌظین
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