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 ایزاى تِ طَر رسوی.ا.تَسط ج 598فزآیٌد پذیزش قطؼٌاهِ 

 .اتتدای امس ته دلیل عدم اعتماد ته شوزای امنیت زد کسد  دز•

پافشازهای گسوه هاي داخلی و کشوزهاي خازجی مثني تس پريسش قطعنامه •
 :ايسان ته طوز مشسوط ذيل.ا.و پريسش ج

 .متجاوش معسفی شود  –الف –

 .غسامت داده شود  –ب –

 ايسان ته جاتجايی دز اجساي تند های قطعنامه.ا.اصساز ج –ج –

 اعصام هیئتی کازشناسی اش ساشمان ملل•

 
 .يکسال پس اش تصوية ، می پريسد  67تاالخسه ايسان دز تیسماه •
 



 تْاجن گستزدُ ٍ هجدد ػزاق تِ ایزاى
کارضکٌی ػزاق در رًٍد •

 اجزای قطؼٌاهِ
تْاجن هجدد ػزاق در •

تِ سِ  1367تیزهاُ  31
 هٌطقِ ایزاى

 



 دفغ تجاٍس هجدد ارتص تؼث ػزاق تِ خَسستاى

(  رُ)پیام اهام خویٌی •
تِ هٌاسیت دفغ تجاٍس ٍ 

 حضَر گستزدُ هزدم
(  رُ)ًاهِ اهام خویٌی •

تِ فزهاًدُ ٍقت سپاُ ٍ 
تاکید تِ ًقطِ حیاتی 

 ...تیي کفز ٍ اسالم
هقاٍهت رسهٌدگاى ، اًْدام •

 ٍ ػقة ًطیٌی دضوي
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  به قبول قطنامه توسط ايرانمنافقين واكنش سازمان 

… 

 .    

. 

 

  . بدهيددارند به آنها  هر چه نيازكه 





 دریافت تجُیسات ، آمًزش ، سان ي رشٌ



 جذيل زمان بىذی ي مسیر حرکت در عملیات فريغ جايیذان

 زمان بندی مسیر حرکت ردیف

 67مرداد  3بامداد  4 بیدار باش 1
 بامداد 6 بىدی ي شريع حرکت ستًن 2
 بامداد 8 عبًر از مرزَای بیه المللی 3
 بعداز ظُر 16 آرایش در خط عراق ي عبًر از آن 4
 ظُر بعداز 18 يريد بٍ شُر کرود 5
 ظُر بعداز 20 يريد بٍ اسالم آباد 6
 مرداد 4بامداد  00 يريد بٍ کرماوشاٌ 7
 بامداد 4 يريد بٍ َمدان 8
 بامداد 10 يريد بٍ قسيیه 9

 67مرداد  4بعدازظُر ديشىبٍ  16 اشغال تُران 10





 شناسنامه                         
 سال دفاع مقدس 8عمليات هاي 

   : عملیات وام

 مرصاد                             
 مرزي درين        گستردٌ تك : وًع غرب آباد،كروذ اسالم/مياوي جبٍُ : مىطقٍ

   : َذف

   آباد اسالم عمًمي مىطقٍ در مىافقيه پيشريي از جلًگيري ي حملٍ با مقابلٍ ـ1         
 غرب در عراق ارتش حمايت با مىافقيه تًسط  شذٌ اشغال َاي زميه سازي آزاد ـ2         

 كرماوشاٌ استان          

 : زمان
     (1367/5/10 : خاتمٍ ـ 1367/5/5   : شريع )

 : مذت
 ريز 5            

  : رمس
 (ع) علي يا         

 : فرماوذَي
 سپاٌ                       

 : رزم سازمان
 ارتش پشتيباوي  َاي يگان  ي سپاٌ ماوًري َاي يگان              

 : ایران رزم استعذاد
 گردان 60                                    

 : (عراق حمایت تحت مىافقیه) رزم استعذاد
 گردان 25                                                                              

 : شذٌ آزاد مىطقٍ يسعت
 ـ                                                            

 : مىافقیه  خسارات :مىافقیه تلفات
 غىیمتي         اوُذامي      عىًان             تعذاد             عىًان          

 وفر         2300          کشتٍ ي زخمي     
 دَُا دستگاٌ      دستگاٌ  520     تاوك ي وفربر    

 دَُا قبضٍ      قبضٍ 30       متريميلي 106تًپ

 وفر 280          اسیر            
 دَُا قبضٍ       قبضٍ 170     اوًاع خمپارٌ اوذاز

 صذَا قبضٍ      صذَا قبضٍ     سالح سبك    

 
 فرار

 
 وفر 1100 

 مقاديري       ـ            تجُيسات مخابراتي



 تصايیر سخه مي گًیىذ
 (اوُذام مىافقیه تًسط رزمىذگان اسالم)



 تصايیر سخه مي گًیىذ
 (اوُذام مىافقیه تًسط رزمىذگان اسالم)
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 تصايیر سخه مي گًیىذ
 (اوُذام مىافقیه تًسط رزمىذگان اسالم)
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 اس سَی ػزاق تِ طَر رسوی 598پذیزش قطؼٌاهِ 

رسوی پذیزش 
 قطؼٌاهِ

تَسط ػزاق در  
هزداد  15

1367 



اس صدٍر تا استقزار ًیزٍّای  598رٍسضوار قطؼٌاهِ 
 ساسهاى هلل

 1366تیز  31تَسط ساسهاى هلل  598صدٍر قطؼٌاهِ •

 1367تیز 28 ایزاى در.ا.رسوی قطؼٌاهِ  تَسط جپذیزش •

 1367تیز  31. ا.ا.حولِ هجدد ػزاق تِ ج•

 1367هزداد  3. ا.ا.حولِ هٌافقیي تِ ج•

 1367هزداد  15 رسوی قطؼٌاهِ تَسط ػزاق درپذیزش •

اػالم آتص تس تَسط ساسهاى هلل ٍ استقزار ًیزٍّای ًاظز  •

 1367هزداد  29تز صلح ساسهاى هلل 



 اػالم آتص تس تَسط ضَرای اهٌیت ساسهاى هلل 
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