بايد انسان ها ،هم آموزش داده شوند و هم تزكیهه
شوند ،تا اين كره خاكي و اين جامعه بزرگ بشري
بتوانند مثل يک خانواده سالم ،راه كمال را طي كند.
()3133/34/42
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دفاع مقدس
 .3طريق القدس /این عملیات از  66/3/2لغایات  66/3/88در منطقاه شامال غربای اهاواز ،دشات آزادگاان و
شهرستان سوسنگرد انجام شد .هدف از آن تصرف تنگه چزاباه و دسترسای باه هورالهاویزه باود .در نتیجاه ایان
 اسههتاندار خراسههان ر ههوي :شههركتهههاي عملیات شهر بستان آزاد شد .ارتباط شمال -جنوب نیروهای متجاوز قطا و تنا چزاباه تصارف شاد .نیروهاای
دانشبنیان استان در همیاري صنايع ظرفیت ایرانی در جریان عملیات طری القدس به هورالهویزه دسترسی یافتند .سپاه و ارتش به صورت مشترک و با رمز «یا
بااليي دارند /استاندار خراساان رواوی باه هماراه حسین» این عملیات را انجام دادند.
جمعی از معااونین و مادیران اساتانی از دساتاوردهای  .4فتح المبین /این عملیات از  65/5/8لغایت  65/5/56در منطقه شوش و دزفاول انجاام شاد .هادف عملیاات
پارک علم و فناوری از قبیل.5 :ساخت مینی پاالیشگاه
آزادسازی منطقه غرب دزفول و خروج دزفول و اندیمشک از بارد توپخاناه عارا باود .در نتیجاه عملیاات 8466
تصفیه روغن؛ .8تجهیزات فورانگیار هوشامند و شایر
کیلومتر مرب از اراوی اشغالی آزاد شد و نیروهای ایرانی به مرز بین المللی در غرب شوش و دزفول نزدیک شادند.
واادانفجار چاااههااای نفاات؛ .9ساایتم احیاااء ترکیباای
این عملیات با رمز «یا زهرا» انجام شد.
چاههای نفت؛  .4سامانه همیاب 84؛ رونمایی نمودناد.
جناب آقای مهندس رشیدیان استاندار محترم خراسان  .1بیت المقدس /این عملیات شناخته شده ترین عملیات گسترده نیروهای ایرانی در جریاان جنا هشاتسااله
 منتشر شد :كتاب برآورد امنیت داخلي
رواوی در ایان بازدیااد اشااره نمودناد :شارکتهااای بود؛ عملیاتی که از  65/8/56تا  65/9/9و با هدف آزادسازی خرمشهر و هویزه ،خروج اهواز ،حمیدیه و سوسانگرد
جمهوري اسالمي ايران (سال  /)3131کتاب
دانشبنیان استان در همیاری صانای ررفیات بااالیی از برد توپخانه عرا و تأمین مرز انجام شد .در نتیجه آن نه تنها خرمشهر که  1692کیلومتر مرب دیگر از اراوای
برآورد امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران (سال
دارند .ایشان در خصوص میزان اثر بخشی طارحهاای اشغالی نیز آزاد شد .به واسطه این عملیات  526کیلاومتر از خا مارزی تاأمین شاد .ایان عملیاات باا رماز «یاا
 )5931به کوشش مرکز مطالعات راهبردی و آموزش
این مجموعاه در توساعه اقتصاادی و صانعتی کشاور علیبنابیطالب» انجام شد.
وزارت کشور ،معاونت امنیتی انتظامی وزارت کشور،
شارقی
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ارهار کرد :استان خراسان رووی در حاوزه تجهیازات  .2محر  /عملیات
پژوهشکده مطالعات راهبردی و مؤسسه تدبیر اقتصاد
پاالیشگاهی تاکنون گامهای بزرگی برداشته است.
دهلران ،غرب عین خوش و ارتفاعات جبال حمرین (خ مرزی بین المللی) انجام شاد .ایان عملیاات را مای تاوان منتشر گردید .این کتاب در حوزه سیاسی -امنیتی،
 دومههین جلسههه دوره آموزشههي «مشههاركت نخستین عملیات گسترده ایران در جبهه میانی تلقی نماود .ثماره عملیاات محارم آزادی  116کیلاومتر از اراوای اجتماعی -فرهنگی ،امنیتی -اقتصادی و امنیتی-
سیاسي زنان از ديهدگاه اسهال » در اسهتان اشغالی و تأمین  16کیلومتر از مرز بود .در این عملیات نیروهاای ایرانای موفا باه تعقیاب متجااوز شاده و  966زیست محیطی آماده گردیده است و همچنین در انتها
توصیههای راهبردی به تناسب گزارش های مندرج در
سمنان /دومین جلساه از دوره آموزشای «مشاارکت کیلومتر از خاک عرا را در اختیار گرفتند .این عملیات با رمز «یا زینب» و در ماه محرم انجام شد.
سیاسی زنان از دیادگاه اساالم» از ساوی دفتار اماور  .1خیبر /در فاصله زمانی  68/58/9تا  68/58/88در منطقه هورالهویزه ،عملیاتی انجام شد که هدف آن تصارف اثر آمده است.
بانوان و خاانواده باا تعامال دفتار آماوزش و پاژوهش جزایر مصنوعی مجنون ،خشکی شر دجله و جاده بصره -العماره در خاک عرا بود .این عملیات کاه خیبار ناام  تفاهمنامه همكاري مركز با دانشگاه لرستان/
استانداری سمنان و با تادریس حجاتاالساالم دکتار گرفت ،توانست جبهه جدیدی در شمال بصره گشوده و به تصرف هزار کیلاومتر مربا در هاور باه هماراه جزایار طی نشستی در روز یکشنبه  5931/6/82که با
صابریان استاد حوزه و دانشگاه در ساالن یادگاار اماام مجنون و  46کیلومتر مرب در طالییه انجامید .به کارگیری سالح شیمیایی توس صدام  8166مصادوم شایمیایی برنامهریزی دکتر مصطفی اسماعیلی (معاون طرح و
برنامه و مشاور عالی مرکز) و با حضور دکتر افتخاری
استانداری باا حضاور مادیرکل امورخاانواده و باانوان ،نیز در میان ایرانیها برجا گذاشت .این عملیات با رمز «یا رسولاهلل» انجام شد.
کارکنان زن شااغل در اساتانداری و فرماناداریهاا و
(رئیس مرکز) ،دکتر خسرو عزیزی (رئیس دانشگاه
 .6بدر /دقیقاً یک سال پس از عملیات خیبر ،در همان منطقه عملیات بدر به اجرا گذاشته شاد تاا اهاداف ناتماام
نمایندگان عضو کارگروه امورخاانواده و باانوان اساتان
دانشگاه لرستان) و معاونین مرکز و دانشگاه به میزبانی
مانده عملیات خیبر را به سرانجام برساند .عملیات بدر از  69/58/86تا  69/58/86به طول انجامیاد .هادف اصالی
تشکیل گردید.
مرکز برگزار گردید ،تفاهمنامه همکاری بین مرکز (به
عملیات بدر تصرف جاده العماره -بصره ،راهیابی به مرکز اصلی هورهای غرب دجله و تسل بر شار دجلاه باود.
نمایندگی از وزارت کشور) و دانشگاه دانشگاه لرستان
 علههي جهههانگیري :ههرورت حضههور پررنه
حاصل این عملیات تصرف بیش از  166کیلومتر مرب از منطقه هور و نیز جاده خناد در نزدیکای جااده بصاره-
امضاء گردید .این تفاهمنامه که در پنج ماده به امضاء
صههههنعتگران در چهههههارمین نمايشههههگاه
العماره به طول  59کیلومتر بود .این عملیات با رمز «یا فاطمه الزهرا» انجام شد.
رسید ،در سه حوزه علمی -پژوهشی ،آموزشی و چاپ
فناوري هاي نو و پیشرفته ربع رشیدي /علای
جهانگیری در حاشیه بازدید از پژوهشگاه مواد و انرژی  .3والفجر  /8عملیات والفجر  2را می توان از فتح الفتوحهای جن تحمیلی خواند .این عملیات از  64/55/86تاا و انتشار شامل میشود .الزم به ذکر است چگونگی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در نشسات مشاترک  61/5/83به طول انجامید .منطقه عملیاتی اروندرود ،خور عبداهلل و شبه جزیره فاو بود .هدف از ایان عملیاات ورود اجراییسازی تفاهمنامههای منعقد شده ،بزودی در
با مدیران این مرکز ارهار نمود :منااط ویاژه علام و به خاک عرا به منظور تعیینکنندگی در پایان جن بهشمار می رفت .در نتیجه این عملیات  066کیلومتر مربا از کارگروه مشترکی تعیین خواهد شد.
فناوری از سال  5924مطرح شدهاند و تاکنون تنهاا  1خاک عرا و شهر فاو به تصرف درآمد .هممرزی با کویت ،تهدید امالقصر و انسداد راه ورود عرا به خلایجفاارس  انتشار گزارش «خشونت خانگي و قربانیان»/
استان آذربایجان شارقی ،اصافهان ،بوشاهر ،خراساان ازدیگردستاوردهای این عملیات بود.در عملیات والفجر  2فق براثرحمله شیمیایی عرا  8666ایرانی شهید و9666
مرکز در راستای مساعدت به تصمیم سازی و ارتقای
رووی و یزد مجوز تأسیس دریافت نماودهاناد .مادیر نفر مصدوم شدند.فاو تاماههای آخر جن در تصرف ایران باقیماندهبود.این عملیات بارمز «یا زهرا»انجامشد.
مدیریت سیاست داخلی گزارش «خشونت خانگی و
منطقه ویژه علم و فناوری رب رشایدی باا تأکیاد بار  .8كربالي  /3عملیات کربالی  5به منظور کاهش فشار در جبهه های جنوبی از  61/4/3تا  61/4/53اجارا شاد .قربانیان» برگرفته از طرح «راهبردها و سیاست های
ورورت ارتباط صنعتگران و فناوران گفات :چهاارمین هدف از عملیات کربالی  5بازپس گیری شهر مهران و تأمین مارز باود و از ثمارات عملیاات کاربالی  5آزادی و بهبود روند توسعهی اجتماعی با تأکید بر اقشار و
تصرف  501کیلومتر مرب از جمله باز پس گیری شهر مهران از دشمن متجاوز بود .همچنین ارتفاعاات قالویازان و گروههای آسیب پذیر» تهیه و تدوین گردید.
نمایشگاه و جشنواره فناوریهاای ناو و پیشارفته ربا
رشیدی فرصتی مناسب برای ایجاد تعامل سازنده باین چند پاسگاه عراقی به تصرف درآمد .این عملیات با رمز «یا ابالفضل العباس ادرکنى» انجام شد.
صنعتگران و فناوران است و وروری است صانعتگران  .3كربالي  /31عملیات کربالی  56از  66/5/81تا  66/8/1در منطقه ماووت در سلیمانیه عرا صورت گرفت.
در ایاان نمایشااگاه حضااور پررن ا تااری نساابت بااه هدف از عملیات کربالی  ،56تصرف ماووت ،گشودن جبهه جدید در منااط شامالی و تجزیاه قاوای دشامن در
سالهای پیش داشته باشند.
مناط مختلف بود .حاصل این عملیات تصرف  816کیلومتر از خاک عرا تا ارتفاعات نزدیک به ماووت بود .ایان
عملیات با رمز «یا صاحب الزمان ادرکنى» انجام شد.
باشید
با ما در
نشريه خبري «ارتباط» بهصورت هفتگي توسط مركز  .31والفجر  /31در سال پایانی جن  ،عرا سعی داشت تعیین کنندگی در پایان جن را از آن خاود کناد .اماا
مطالعات راهبردي و آموزش براي تقويت ارتباط بین عملیات والفجر  56که از  66/58/84تا  60/5/1به طول انجامید ،توازن را باه نفا ایاران تغییار داد .هادف ایان
مركز و دفاتر استاني منتشر ميشود ،منتظر دريافت عملیات تصرف حلبچه ،فراهم سازی مقدمات تصرف سد دربندیخان و انسداد عقبه اصلی دشمن در استان سلیمانیه
اخبار شما جهت درج در اين نشريه و همچنین بود .حاصل کار هم آزادسازی و تصرف منطقه ای به وسعت حدود  5866کیلاومتر مربا شاامل شاهرهای حلبچاه،
پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستیم.
خرمال ،بیاره ،طویله در عرا و همینطور شهر نوسود در ایران بود .بهره گیری نیروهای عراقی از سالح شایمیایی
Info.ertebat
3131@gmail.com
به شهادت  1666نفر از مردم کرد حلبچه منجرشد .این عملیات با رمز «یا اهلل یا اهلل یا اهلل» انجام شد.

