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 فصل ًْن
 آزادسازی مناطق اشغالی ایران

 تغییر در فرهبًذّی ػبلی جٌگ•

کلیبتی از ػولیبت ّبی ثبهي االئوِ ، طریك •

 المذس ، فتح الوبیي ٍ بیت الومذس

 دالیل پیرٍزی ًیرٍّبی هسلح•



 هْوتریي  ػَاهل پیرٍزی در ایي همطغ
ػسل از فرهبًذّی کل لَا ٍ فرار هفتضحبًِ بٌی صذر 1.

 از کشَر بِ ّوراُ سرکردُ هٌبفمیي خلك

 .ا.ا.ٍحذت ٍ اًسجبم در بیي سپبُ ٍ ارتش ج2.

اجرای ػولیبت ّبی هشترن ارتش ٍ سپبُ بِ هٌظَر 3.

 آزادسبزی هٌبطك اشغبلی

 



 برکٌبری ٍ فرار بٌی صذر از فرهبًذّی کل لَا



 عولیات ثاهي االئوِ
 1360هْر  5:  تاریخ •
 ضوال آتاداى  -جثِْ جٌَتی: هٌطمِ •
 ًصر هي اهلل ٍ فتح لریة: رهس•

ضىستي حصر آتاداى، آزاد سازی جادُ ّای آتاداى : ّذف•
 هاّطْر ٍهٌطمِ اضغالی در ضرق وارٍى –اَّاز ٍآتاداى  –

 :ًتیجِ•
ایي اٍلیي عولیات گستردُ ٍ هطترن ارتص ٍ سپاُ تَد وِ ضْر آتاداى    –

 .  رٍز هحاصرُ آزاد ضذ 349پس از 
تِ غٌیوت  گرفتي تعذاد زیادی از تجْیسات ٍ سالح ّای دضوي وِ از ایي  –

 .غٌاین سازهاى ٍ ساختار سپاُ تَسعِ پیذا ورد

 



 ػولیبت ثبهي االئوِ ٍ شکستي هحبصرُ آببداى



 عولیات طریك المذس
 1360آرر  8: تاریخ•

 (هٌطمِ عوَهی تستاى)جثِْ جٌَتی ایي پی: هٌطمِ•

 (ع)یا حسیي : رهس•

 رٍستای هٌطمِ ٍ رسیذى تِ هرز در هٌطمِ چساتِ 50آزادسازی تستاى ٍ : ّذف•

 :ًتیجِ•

 اجرای عولیات در زهیي ّای رهلی–

 .رٍز اضغال ، آزاد گردیذ 427در ایي عولیات تا غافلگیری دضوي ، ضْر تستاى پس از –

طی پیاهی ضوي تطىر از رزهٌذگاى اسالم رٍزی را فتح الفتَح  ( رُ)اهام خویٌی –

 .ًاهیذًذ



 ػولیبت طریك المذس ٍ آزادی بستبى



 عولیات فتح الوثیي
 1361/1/25تا  1361/1/10: تبریخ  •

 هٌطمِ غرتی رٍدخاًِ ورخِ -غرب دزفَل ٍ ضَش: هٌطمِ •

 (س)یا زّرا : رهس •

 :ّذف•

دّلراى ٍ خارج وردى ضْرّای اًذیوطه، ضَش،  -آزادسازی هٌطمِ ٍسیع غرب ٍ دزفَل ٍ جادُ دزفَل•

 .اَّاز از زیر آتص دٍرترد دضوي -دزفَل ٍ جادُ اًذیوطه

 : ًتیجِ•

دستیاتی تِ چاُ ّای ًفت اتَغریة در ارتفاعات تیٌِ، خارج وردى ضْر ّا ٍ پایگاُ چْارم َّایی دزفَل از –

 4تي از افراد دضوي، اًْذام  17000تي ٍ اسارت حذٍد  10000زیر آتص دضوي،وطتِ یا هجرٍح ضذى 

دستگاُ هٌْذسی، تِ غٌیوت   30تَج ٍ  50خَدرٍ، 300تالگرد،3َّاپیوا،  11تاًه ٍ ًفرتر،  361لطىر، 

 .دستگاُ هٌْذسی از تجْیسات دضوي 50تَج ٍ  165خَدرٍ،  500تاًه ٍ ًفرتر،  320گرفتي 

ایٌجاًة از دٍر دست ٍ تازٍی : در ایي عولیات طی پیاهی تِ رزهٌذگاى فرهَدًذ وِ ( رُ)اهام خویٌی –

 . هی تَسن ٍ تر ایي تَسِ افتخار هی وٌنلذرتوٌذ ضوا را وِ دست خذاًٍذ تر تاالی آى است ، 



 ػولیبت گستردُ فتح الوبیي



 عولیات الی تیت الومذس
 1361/3/3تا  1361/2/10: تبریخ ػولیبت •

 غرب وارٍى، جٌَب غرتی اَّاز ٍ ضوال خرهطْر: هٌطمِ عولیاتی•

 (ع)یا علی تي اتی طالة : رهس ػولیبت•

 :ّذف•

خرهطْر، خارج ساختي ضْرّای اَّاز، حویذیِ ،  -آزادسازی ضْرّای خرهطْر ٍ َّیسُ ٍ جادُ اَّاز–

 آتاداى از ترد تَپخاًِ دضوي ٍ تاهیي هرزّای تیي الوللی -سَسٌگرد ، هٌطمِ جفیر ، حسیٌیِ ٍ ًیس جادُ اَّاز

 :ًتایج•

 5400آزادسازی ضْرّای خرهطْر ٍ َّیسُ ، پادگاى حویذ ٍ تاهیي ولیِ ّذف ّا ازجولِ آزادسازی •

تي از افراد دضوي، اًْذام   19000تي ٍ اسارت  16000ویلَهتر هرتع از خان ایراى ، وطتِ یا هجرٍح ضذى 

 .دستگاُ تاًه ٍ ًفرتر 400تَج ٍ اًْذام تیص از  30فرًٍذ تالگرد،  2َّاپیوا، 20تاًه ٍ ًفرتر،  150

 

 

 

 



 ػولیبت الی بیت الومذس



 بخشی از پذافٌذ شْر خرهشْر تَسط ارتش بؼث ػراق



 الومذستصَیری از اسرای ػرالی در ػولیبت بیت
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 الومذستصَیری از اسرای ػرالی در ػولیبت بیت
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 شبدی رزهٌذگبى پس از آزادسبزی خرهشْر
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 دالیل پیرٍزی ًیرٍّبی هسلح در ایي همطغ

 (رُ)رّبری حکیوبًِ حضرت اهبم خویٌی •

 برًبهِ ریسی ٍ طرح ریسی صحیح ػولیبت•

 فرهبًذّی فْین ٍ همتذر•

 ایوبى ٍ اًگیسُ رزهٌذگبى اسالم•

 ابتکبر ػول ٍ ًَآٍری•

 ٍحذت ٍ اًسجبم در بیي ًیرٍّبی هسلح•

 پشتیببًی هسئَلیي از جٌگ•

 شٌبسبئی ٍ کسب اطالػبت دلیك از دشوي•

•ٍ... 
 



 

 

 :تْیِ ٍ تٌظین
 پژٍّشگبُ ػلَم ٍ هؼبرف دفبع همذس
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