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 فصل دّن
 راهبرد تعقیب و تنبیه متجاوز

 چزایی اداهِ جٌگ پظ اس آسادی خزهؾْز•
 راّثزد جوَْری اعالهی ایزاى پظ اس آسادی خزهؾْز•

اجزای ػولیات تزای تاسپظ گیزی تا لیواًذُ  •
 هٌاطك اؽغالی

اجزای ػولیات در داخل خان ػزاق ، تزای ٍادار  •
 ًوَدى دؽوي تِ لثَل ؽزایط ایزاى

 5ٍ کزتالی  8تؾزیح ػولیات ٍالفجز •



 چزایی اداهِ جٌگ پظ اس فتح خزهؾْز
ٍ حضَر ارتؼ تؼث ػزاق  1975ػذم پذیزػ هؼاّذُ •

 در خان ایزاى
 لذرت تزتز ایزاى ٍ حفظ ؽَر جْادی•

 ػذم ارائِ پیؾٌْاد صلح ػادالًِ•
 ػذم اػتواد تِ تؼْذات صذام•
 ؽزایط ًاهغاػذ دفاع در جٌَب•
 اًتظار هزدم•



ارتش تؼث ػراق   در تْاخن 
از   هرتغ ويلَهتر 15000

 .خان ها اشغال گرديذ
تا خاياى ػوليات تيت 

ّسارويلَهتر  10الومذس 
 .گرديذآزاد 

ويلَهتر هرتغ  2500
ًيس ػراق تذٍى خٌگ 

 .ًوَدػمة ًشيٌي 
هاتمي هٌاطك هرزي  

ٍ  خسرٍي هاًٌذهٌطمِ 
دردست  آٌّگراى ارتفاػات 

 .تالي هاًذػراق 
 

 حضَر ارتؼ تؼث در خان ایزاى



 راّثزد جوَْری اعالهی ایزاى پظ اسآسادی خزهؾْز 

دفغ کاهل  •
 تْاجن سهیٌی

هحذٍد ًگِ •
داؽتي داهٌِ 

 جٌگ

هماٍهت تزای  •
پؾیواى کزدى  
دؽوي اس حولِ  

 هجذد



ا ٍ ػزاق در ٌّگام ٍرٍد  .ا.الذاهات ج
 رسهٌذگاى اعالم تِ خان ػزاق

 :الذاهات رصین تؼث ػزاق 
                                                                                                             

اًتمال جٌگ تِ خلیج  
فارط، توثاراى  

هٌاطك هغکًَی،  
اعتفادُ گغتزدُ اس  
 عالح ّای ؽیویایی

 :ا .ا.الذاهات ج
 

اًجام ػولیات ّای    
رهضاى ،  هحزم،  

، خیثز،  4تا  1ٍالفجز 
،  8تذر، ٍالفجز 

  000ٍ 5کزتالی
 



 8ؽٌاعٌاهِ ػولیات ٍالفجز 
 :سهاى ػولیات •

 1364تْوي  20رٍس •
 غزب رٍدخاًِ ارًٍذ •

 (ط)تا رهش همذط یا فاطوِ الشّزا •

 غَاؿ  2000ػثَرحذٍد •
 خط ؽکي

 آسادعاسی ؽْز فاٍ•
(  ع)اّتشاس پزچن ثاهي االئوِ •

 تز هٌارُ هغجذ ؽْز فاٍ



 8طزح ریشی ٍ اجزای ػولیات ٍالفجز



 8غافگیزی دؽوي در ػولیات ٍالفجز 
طزح ریشی ػولیات •

 فزیة تشرگ
طزح ریشی ػولیات •

 هحذٍد
رػایت دلیك حفاظت •

 ٍ اطالػات
کٌتزل اطالػاتی •

 دؽوي
اًتخاب هٌطمِ •

 ...غافلگیزی ٍ
 



 هؾخصات رٍدخاًِ ارًٍذ
 هتز 1200تا  700اس : ػزض•
 کیلَهتز 175: طَل کل•
 81: طَل رٍدخاًِ در هزس هؾتزن ایزاى ٍ ػزاق•

 (اس ًْز خیي تا هصة آى در خلیج فارط)کیلَهتز 
ّای لاتل کؾتیزاًی تزای کؾتی)هتز  15تا  9: ػوك•

 (تشرگ تز اعاط لاًَى تالَگ
 هتز 6تِ ارتفاع حذٍد : جشر ٍ هذ•

یکی اس هْوتزیي اختالفات تیي ایزاى ٍ ػزاق در هؼاّذُ 
 تاؽذالجشایز، تغلط تز رٍدخاًِ ارًٍذ هی 1975



 هٌْذعی جٌگ جْاد عاسًذگی•
 ایٌچی 56لَلِ ًفت  3400•
 هتز 8هتز ٍ ارتفاع  12، ػزض  600طَل •



 8ًتایج عولیات ٍالفجر 
آزادسازی  بٌذر  •

 استراتژیک فاٍ
هن هرز شذى با کشَر  •

 کَیت هتحذ صذام
اًهذام سکَهای پرتاب  •

 هَشک
تاهیي اهٌیت کشتی های  •

 خلیج فارس
 



 ا.ا.يىي خيچيذُ تريي طرح ّاي ًظاهي ج•
 حولِ غافلگيروٌٌذُ تَسط رزهٌذگاى اسالم•

 ًمطِ ػطف تراي ايراى•
 : 8ًَآٍري در ػوليات ٍالفدر •

 تدْيسات غَاصي ػثَر از رٍدخاًِ ٍحشي ارًٍذ رٍد تا •
 .  ايي تاوتيه در ًَع خَد تي ًظير ٍ اػداب ّوگاى را تراًگيخت•
اخراي ايي  ػوليات از ًظر تاوتيىي، اًَاع ًثردّا را تا خَد تِ   •

ػثَر از رٍدخاًِ، خٌگ تا هَاًغ، ػوليات در : ّوراُ داشت هثل 
 ...دشت، ساحل، دريا، شْر، خٌگل، زهيي خست ٍ سست ٍ

 دفاع در هماتل حوالت گستردُ شيويائي دشوي•

 8اداهه ًتایج عولیات ٍالفجر 



 8رسهٌذگاى غَاؿ در ػولیات ٍالفجز 
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 رسهٌذگاى در حال آهادُ عاسی لایك ّا
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 .ا.ا.اس حوالت ؽیویائی ػزاق تز ػلیِ جتصاٍیزی 
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 5ؽٌاعٌاهِ ػولیات کزتالی 
 :سهاى ػولیات •

 1365تْوي  19رٍس •
 هٌطمِ ػوَهی ؽلوچِ•

 (ط)تا رهش همذط یا فاطوِ الشّزا •

تصرف  : ّذف •
شلوچِ ٍ خيشرٍي تِ 

 .سَي تصرُ
 



 5ػولیات کزتالی 



 اعتحکاهات ٍ هَاًغ دؽوي در ایي هٌطمِ

 هَاضغ ّاللی ؽکل•
 هٌطمِ آتگزفتگی•
 عٌگزّای تتًَی•

 دکل ّای دیذُ تاًی•
عالح ضذَّائی در  •

 خط اٍل
 هَاًغ ٍ هیادیي هیي•



 ًتايح ػوليات
 

 

 .  ا تثثيت شذ.ا.تا تاهيي اّذاف ػوليات ترتري تَازى لَاي ج•
 . در شَراي اهٌيت فراّن شذ 598زهيٌِ تصَية لطؼٌاهِ •
 . درصذ هٌْذم شذ 100تا  50تيح دشوي از  122•

ّزسار تزي هدزرٍح ٍ     70ّسار تي وشتِ ،  30از دشوي 
 . تي اسير شذًذ 2650

تَج ضذ َّايي  300خَدرٍ،  1000تاًه ٍ ًفرتر،  870•
دسزتگاُ   100خزَدرٍ،   200َّاخيوزا،   45ٍ صحرايي، 

تَج ضزذَّايي تزِ    100تَج صحرايي ٍ  20هٌْذسي، 
 .غٌيوت گرفتِ شذ



 



در بوباراى هَایی ٍ تَپخاًه دشوي عکس هَایی از 
 !!!   5عولیات کربالی 



 

 

 :تْیِ ٍ تٌظین
 پضٍّؾگاُ ػلَم ٍ هؼارف دفاع همذط

www.dsrc.ir 
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