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 �قو�م �م�یا�ھای د�ع �قدس
  

 فروردین
 
 كرخهرودخانه ي  عمومي غرب غرب رودخانه ي كرخه، غرب دزفول وشوش و منطقه ي- عملیات فتح المبین  ٦۱/فروردین/۱
 ٥پايان عملیات كربالي   ٦٦فروردین//٦
 منطقه عمومي دربنديخان واقع در سلیمانیه عراق - ٤عملیات بیت المقدس   ٦۷فروردین//٦
 المبین عملیات فتح آغازمرحله يپاياني  ٦۱فروردین//۷
 العماره -فكه  مرز جبھه شمال خوزستان ورسیدن بهسپاه چھارم عراق در  انھدام-پايان پیروزي مرحله چھارم عملیات فتح المبین  ٦۱فروردین//۸

 دزفول-عملیات محور كرخه   ٦۰/ فروردین/۱٥
 مجنون نصر درعملیات بدرمنطقه ي جزيره ي ٥لشگر  شھادت سردار ولي ا...چراغچي جانشین  ٦٤/ فروردین/۱۸
 درمنطقه ي شرق بصره ۸سالروزعملیات كربالي   ٦٦/ فروردین/۱۸
 عراق حكومت بعث ادت آيت ا... سیدمحمدباقرصدروخواھرايشان بنت الھدي توسطشھ  ٥۹/ فروردین/۱۹
 انتخابات سومین دوره مجلس شوراي اسالمي  ٦۷/ فروردین/۱۹
 قطع رابطه ي سیاسي ايران وآمريكا  ٥۹/ فروردین/۲۰
 درشمال غرب فكه ۱عملیات والفجر   ٦۲/ فروردین/۲۰
 ه ي قصرشیريندرمنطق ۹عملیات كربالي   ٦٦/ فروردین/۲۰
 سالروزشھادت ھنرمند بسیجي سیدمرتضي آويني  ۷۲/ فروردین/۲۰
 شھادت امیر سپھبدعلي صیادشیرازي  ۷۸/ فروردین/۲۱
 منطقه عمومي پنجوين عراق ٥عملیات بیت المقدس   ٦۷/ فروردین/۲۲
 در محور شوش عملیات  ٦۰/ فروردین/۲٥
 عراق خل خاكدر غرب بانھدر دا ۱نصر  عملیات  ٦٦/ فروردین/۲٥
 در منطقه ي چوارته وماووت از استان سلیمانیه عراق ٥عملیات فتح   ٦٦/ فروردین/۲٥
 روزارتش جمھوري اسالمي ايران ونیروي زمیني  ٦۰/ فروردین/۲۹
 درمنطقه ي عمومي ماووت عراق ۱۰عملیات كربالي   ٦٦/ فروردین/۳۰

  
  اردیبھشت

 به ايران در طبس در اثر طوفان شنشكست حمله نظامي آمريكا   ٥۹/اردیبھشت/٥
 شھادت سروان خلبان علي اكبرشیرودي  ٦۰/اردیبھشت/۸

 غرب كارون ، جنوب غربي اھوازوشمال خرمشھر -آغازعملیات بیت المقدس   ٦۱/اردیبھشت/۱۰
 شمال آبادان -مدن-تپه ھاي مودني  -عملیات شھید فضل ا...نوري   ٦۰/اردیبھشت/۲٥
 ي ارتش عراق به مھران واشغال اين شھرحمله   ٦٥/اردیبھشت/۲٦
 _منطقه ي عمومي سلیمانیه عراق ٦عملیات بیت المقدس   ٦٥/اردیبھشت/۲۷
 عملیات امام علي  ٦۰/اردیبھشت/۳۱
 عملیات در محور شوش  ٦۰/اردیبھشت/۳۱
 ارتفاعات ا...اكبر شمال سوسنگرد-عملیات حضرت مھدي عج  ٦۰/اردیبھشت/۳۱
 رضاع سردار سرتیپ پاسدار محمدمھدي خادم الشريعه ،اولین فرماندھي تیپ امام شھادت  ٦۱/اردیبھشت/۳۱
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 خرداد
 آغازمحاصره اقتصادي جمھوري اسالمي ايران توسط آمريكا   ٥۹/خرداد/۱
 روزمقاومت وپیروزي -فتح خرمشھر درعملیات بیت المقدس   ٦۱/خرداد/۳

،حجه االسالم والمسلمین سید علي اكبرابوترابي  اينده ولي فقیه درامورآزادگاندرگذشت آزاده ي مقاوم ، نم  ۷۹/خرداد/۱۲
 وپدربزرگوارشان

 ، منطقه ي میمك ۲عملیات نصر   ٦٦/خرداد/۱۳
 ، جزيره ي مینو ۱عملیات ايذائي ظفر   ٦٤/خرداد/۱۷
 عزل بني صدر ازفرماندھي كل قوا به فرمانحضرت امام ره  ٦۰/خرداد/۲۰
 و جنوب دارخوين شرق كارون -عملیات فرمانده كل قوا خمیني روح خدا   ٦۰/خرداد/۲۱
 منطقه عمومي شلمچه عراق-۷عملیات بیت المقدس   ٦۷/خرداد/۲۳
 منطقه ھور الھويزه وشرق رود خانه دجله عراق -۱عملیات قدس   ٦٤/خرداد/۲٤
 منطقه عمومي شمال اربیل عراق - ٦عملیات فتح   ٦٦/خرداد/۲۷
 جنوب دھلران - ۳عملیات نصر   ٦٦/خرداد/۲۷
 شھادت سردار رشیداسالم دكترمصطفي چمران  ٦۰/خرداد/۳۱
 استان سلیمانیه عراق -٤عملیات نصر   ٦٦/خرداد/۳۱

  
 تیر

 ، جنوب غربي سردشت در منطقه مرزي شمال عراق ٥عملیات نصر    ٦٦/تیر/۳
 ، منطقه ھورالھويزه عراق ۲عملیات قدس   ٦٤/تیر/٤
 كوشك ارتش عراق درجبھه جنوب وبازپس گیري جزاير مجنون و منطقه ي شمالي گسترده ي حمله  ٦۷/تیر/٤
 ،منطقه ي پنجوين عراق ۲عملیات(ايذائي ) ظفر   ٦٤/تیر/٥
 شمال غرب كشور- ۳عملیات(ايذائي) ظفر  ٦٤/تیر/۷
 ، منطقه حلبچه ، شانه دري ، اربت درشمال عراق ۷عملیات فتح   ٦٦/تیر/۷
 روزملي مبارزه با سالحھاي شیمیائي ومیكروبي -بمباران شیمیائي سردشت   ٦٦/تیر/۸

 منطقه فكه ٤عملیات(ايذائي) ظفر   ٦٤/تیر/۱۰
 مھران - ۱عملیات كربالي   ٦٥/تیر/۱۰
 عملیات پارتیزاني روح ا... وآزادسازي منطقه مرزي نوسود  ٦۰/تیر/۱۱
 سرنشین غیر نظامي آن۲۹۸ ناو آمريكائي در خلیج فارس وشھادتسرنگوني ھواپیماي مسافربري ايران توسط    ٦۷/تیر/۱۲
 درلبنان ربوده شدن حاج احمدمتوسلیان وھمراھانش توسط عناصروابسته به رژيم صھیونستي  ٦۱/تیر/۱٤
 درپايگاه شھیدنوژه ھمدان -نقاب -كشف شبكه كودتاي آمريكائي   ٥۹/تیر/۱۸
 ، جنوب دھلران۳عملیات قدس   ٦٤/تیر/۱۹
 محور سیدكان-آغازمرحله ي يكم عملیات قادردر جبھه ي شمال غرب  ٦٤ر//تی۲۳
 عملیات رمضان شرق بصره  ٦۱/تیر/۲۳
 حمله ي ھوائي جنگنده ھاي عراقي به سكوي نفتي ومیدان نفتي رشادت    ٦٦/تیر/۲٤
 آغازمرحله ي دوم عملیات رمضان درمنطقه ي شرق كانال پرورش ماھي   ٦۱/تیر/۲٥
 متجاوزعراق مالي ونظامي ازرژيم قطع رابطه ي سیاسي فرانسه باايران در پي سالھا حمايت  ٦٦/تیر/۲٦
 ايران شوراي امنیت سازمان ملل متحد از سوي جمھوري اسالمي ٥۹۸پذيرش قطعنامه    ٦۷/تیر/۲۷
 شھراتروش درشمال استان موصل عراق - ۸عملیات فتح   ٦٦/تیر/۲۸
 درمنطقه ي حاج عمران ۲عملیات والفجر   ٦۲/تیر/۲۹
 ٦٦درشوراي امنیت ملل متحد ٥۹۸تصويب قطعنامه   /تیر/۲۹
 آغازمرحله ي سوم عملیات رمضان  ٦۱/تیر/۳۰

  
 مرداد

  ھورالھويزه  منطقه ي جنوب شرق عماره عراق -٤عملیات قدس  ٦٥/مرداد/۱
 اشغال شھرگیالن غرب توسط ارتش متجاوز عراق   ٦۷/مرداد/۱
 در جبھه ي غرب خرمشھروشلمچه ايران ت غديرعملیا ٦۷/مرداد/۲
 خرمشھر ،پادگان حمیدوايستگاه حسینیه ،منطقه ٥۹۸عملیات دفع مجدد متجاوزازمرزھاي جنوبي پس ازپذيرش قطعنامه  ٦۷/مرداد/۲
 تھاجم وپیشروي مشترك منافقین وارتش عراق از محور سرپل ذھاب ٦۷/مرداد/۳
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 متجاوز درمنطقه غرب كشور ، كرند،اسالم آباد علیه منافقین مرصادعملیات پیروزمندانه ي  ٦۷/مرداد/٥
 عملیات محدود رمضان در محور حمیديه، كرخه نور ٦۰/مرداد/٥
 آغازمرحله پنجم عملیات رمضان درمحور شمال پاسگاه زيد ٦۱/مرداد/٦
 ،منطقه عملیاتي مھران۳عملیات والفجر  ٦۲/مرداد/۷

 قه ي میمك، درمنط ٦عملیات نصر ٦٦/مرداد/۱۰
 فرارمفتضحانه ي ارتش عراق به پشت مرزھاي بین الملل در جنوب ٦۷/مرداد/۱۰
 غرب سردشت - ۷عملیات نصر    ٦٦/مرداد/۱٤
 شھادت سرلشگرخلبان عباس بابائي فرمانده نیروي ھوائي ارتش ج.ا.ايران  ٦٦/مرداد/۱٥
 عملیات ثارهللا ، درمنطقه ي قصرشیرين   ٦۱/مرداد/۱٥
 ، درمنطقه عملیاتي غرب ھورالھويزه ٥عملیات قدس    ٦٤/مرداد/۱٦
 كردستان شمال- در منطقه عملیاتي خرمال ازاستان سلیمانیه عراق ۹عملیات فتح   ٦٦/مرداد/۱۸
 الجزاير ازسوي عراق۱۹۷٥پذيرش قرارداد   ٦۷/مرداد/۲٤
 منطقه چنگوله جنوب مھران -۲عملیات عاشوراي   ٦٤/مرداد/۲٤
 شمال فكه درمنطقه ي عملیاتي ۳عملیات عاشوراي   ٦٤/مرداد/۲٥
 آغازبازگشت آزادگان دفاع مقدس به میھن اسالمي  ٦۹/مرداد/۲٦
 حماسه خونین پاوه  ٥۸/مرداد/۲٦
 آغازآتش بس رسمي ايران وعراق  ٦۷/مرداد/۲۹

  
 شھریور

 منطقه حاج عمران عراق -۲عملیات كربالي   ٦٥/شھریور/۱۰
 شگرمحمود كاوه فرمانده لشگر ويژه شھداشھادت سرل  ٦٥/شھریور/۱۱
 ،شمال غربي خلیج فارس ترمینال نفتي االمیه والبكر۳عملیات كربالي   ٦٥/شھریور/۱۱
 عملیات در محورشحیطیه ، غرب ارتفاعات ا...اكبر  ٦۰/شھریور/۱۱
 ،شمال شرق استان اربیل عراق ۱۰عملیات نامنظم فتح  ٦٦/شھریور/۱۳
 قادر ، غرب اشنويه وارتفاعات كالشین در داخل خاك عراقعملیات  ٦٤/شھریور/۱۸
 عملیات حسین بن علي (ع)، در منطقه ي عملیاتي میمك  ٦۱/شھریور/۲٦
 عراق كیلومتري استان دھوك واستان سلیمانیه۲۰۰،عمق ۱عملیات نامنظم ظفر   ٦٦/شھریور/۲۷
 عملیات شھید مدني ،منطقه ي عملیاتي سوسنگرد  ٦۰/شھریور/۲۷
 آزادي سوسنگرد ، پس از يك سال محاصره  ٦۰ھریور//ش۲۸
 تھاجم ھلي كوپتر ھاي آمريكائي به كشتي تجاري ايران درخلیج فارس  ٦٦/شھریور/۳۰
 آغازھفته ي دفاع مقدس - آغازجنگ تحمیلي با تھاجم نظامي رژيم بعث عراق به جمھوري اسالمي ايران  ٥۹/شھریور/۳۱

  
 مھر

 "قريب ادان درعملیات ثامن االئمه علیه االسالم بارمز "نصر مناہلل وفتحشكسته شدن حصرآب  ٦۰/مھر/٥
 ھواپیماي ارتش سقوط شھادت سرداران شھید اسالم : فالحي ، فكوري، نامجو،كالھدوزوجھان آرا در سانحه ي ٦۰/مھر/۸
 ارتفاعات مسلط برمندلي-عملیات مسلم بن عقیل غرب سومار   ٦۱/مھر/۹

 شھر كوي ازتوابع استان كركوك عراق۲نظم ظفر عملیات نام  ٦٦/مھر/۱۲
 بمباران شیمیائي شھرسومار توسط رژيم جنايكارصدام  ٦٦/مھر/۱٦
 فارس حمله ھلي كوپترھاي آمريكائي به قايق ھاي گشتي سپاه پاسدارن درخلیج  ٦٦/مھر/۱٦
 عراق خاككیلومتري داخل ۱٥۰،منطقه ي كركوك واقع در عمق  ۱عملیات نامنظم فتح   ٦٥/مھر/۱۹
 ارتفاعات منطقه مرزي-عملیات میمك   ٦۳/مھر/۲٥
 عراق شمال مريوان ومنطقه عمومي پنجوين دردره شیلر درداخل خاك -٤والفجر  ٦۲/مھر/۲۷
 غرب درياچه امالنعاج درھور الھويزه-٤عملیات عاشوراي   ٦٤/مھر/۳۰

  
 آبان

 آموزي روزبسیج دانش -روزنوجوان  -شھادت محمد حسین فھمیده ،دانش آموزبسیجي    ٥۹/آبان/۸
 منطقه دوكان در شمال شرقي عراق- ۲عملیات نامنظم فتح   ٦٥/آبان/۸

 دھلران عملیات محرم ، درمناطق عملیاتي شرھاني،زبیدات ،بیات، غرب عین خوش و جنوب شرقي  ٦۱/آبان/۱۰
 جنوب درمناطق عملیاتي اسارت محمد جوادتندگويان ،وزير نفت دولت شھیدرجائي وھمراھان  ٥۹/آبان/۱۲
 كیلومتري شمال عراق۳۰۰،منطقه زاخو ودھوك در عمق  ۳عملیات نامنظم فتح   ٦٥/آبان/۲٤
 سالروزشھداي پاسدارسوسنگرد  ٥۹/آبان/۲٥
وبخش سنگاوا ازاستان  ،در منطقه دربندي خان عراق در جنوب استان سلیمانیه عراق ۳عملیات نامنظم ظفر   ٦٦/آبان/۲٥

 كركوك
 كیلومتري استان دھوك عراق ۲٥۰، درعمق  ٤عملیات نامنظم ظفر   ٦٦ان//آب۲۸
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 ، منطقه عملیات ي ماووت ازاستان سلیمانیه عراق ۸عملیات نصر   ٦٦/آبان/۲۹
  
 
 
 
 

 آذر
 منطقه حاج عمران عراق - ۹عملیات نصر   ٦٦/آذر/۱
 مستضفین روزبسیج -ني ره تشكیل بسیج مستضعفین ،ارتش بیست میلیوني به فرمان امام خمی  ٥۸/آذر/٥
 بستان عملیات طريق القدس ،منطقه ي عملیات ي عمومي غرب شھرستان سوسنگرد ومنطقه عمومي  ٦۰/آذر/۸

 علي ابن ابیطالب ع۱۷شھادت مھدي زين الدين فرمانده ي لشگر   ٦۳/آذر/۱۷
 متحد معرفي رژيم عراق به عنوان آغازگر جنگ علیه ايران از سوي سازمان ملل ۷۰/آذر/۱۸
 شھادت سرگرد خلبان احمد كشوري  ٥۹/آذر/۱۸
 عملیات مطلع الفجر، منطقه گیالن غرب وسرپل ذھاب  ٦۰/آذر/۲۰
 اولین حمله موشكي رژيم صدام به شھرقھرمان پروردزفول  ٦۱/آذر/۲۸

  
  دی

 مینو جنوب خرمشھردر غرب جزيره ي ، درمنطقه ي غرب اروند رود٤عملیات كربالي   ٦٥/دی/۳
 عملیات محمد رسول ا... صدر منطقه ي عملیاتي غرب نوسود  ٦۰/دی/۱۲
اين نیرو درسانحه ي  شھادت تیمسارسرلشگرستاري ،فرمانده نیروي ھوائي وتني چند از ديگرفرماندھان ارشد  ۷۳/دی/۱٥

 سقوط ھواپیما
 شھادت حماسي شھداي ھويزه به فرماندھي سید حسین علم الھدي  ٥۹/دی/۱٦
 درمنطقه عمومي شلمچه وشرق بصره ٥آغازعملیات عظیم كربالي   ٦٥/دی/۱۹
 عراق كیلومتري استانھاي كركوك ، دھوك ودياله ي ۲۰۰،عمق  ٥عملیات نامنظم ظفر   ٦٦/دی/۲۲
 ، شمال سومار ٦عملیات كربالي   ٦٥/دی/۲۳
 در منطقه ي سلیمانیه وماووت عراق۲آغازعملیات دلیرانه ي بیت المقدس   ٦٦/دی/۲٦

  
 ھمنب
ودكتر مجیدبقائي فرمانده قرارگاه  جانشین فرماندھي نیروي زمیني سپاه شھادت حسن غالمحسین افشردي  ٦۱/بھمن/۹

 كربال درمنطقه 
 فكه
 منطقه فكه وچزابه-عملیات والفجرمقدماتي   ٦۱/بھمن/۱۸
 مصب اروند -۸آغازعملیات والفجر   ٦٤/بھمن/۲۰
 قه ي دربندي خانعملیات تحرير القدس در منط  ٦۲/بھمن/۲۱
 خاك عراق داخل ھفتادكیلومتري در عمق -ديانا -،در منطقه يعمومي رواندوز ٤عملیات نامنظم فتح   ٦٥/بھمن/۲۱
 حدفاصل مھران ودھلران ،چنگوله ٥عملیات والفجر    ٦۲/بھمن/۲۷

  
 اسفند

ومسئوالن از جمله حجه  ان مجلستن ازنمايندگ٤۰ شھادت جنگنده عراقي به ھواپیماي مسافربري و۲ حمله  ٦٤/اسفند/۱
 االسالم محالتي

 عملیات موالي متقیان درمنطقه ي چزابه  ٦۰/اسفند/۱
 درجنوب دھلران ٦عملیات والفجر  ٦۲/اسفند/۲
 اسرا ومفقودان روز تجلیل از -درھورالھويزه وجزايرمجنون  آغازعملیات خیبربا رمز "يارسول هللا"  ٦۲/اسفند/۳
 درمنطقه ي عملیاتي شرق چوارته ي عراق ۹والفجر عملیات   ٦٤/اسفند/٥
 منطقه ي عمومي سنگاودر شرق استان كركوك عراق٦عملیات نامنظم ظفر   ٦٦/اسفند/٥
 شھادت حاج حسین خرازي فرمانده ي لشگر امام حسین ع  ٦٥/اسفند/۸

 آغازحمالت وحشیانه ي موشكي متجاوزان بعثي عراق  ٦٦/اسفند/۱۰
 درمنطقه ي عملیاتي حاج عمران عراق ۷كربالي عملیات  ٦٥/اسفند/۱۲
 ا...ص محمد رسول۲۷شھادت سرلشگر پاسدارحاج محمدابراھیم ھمت فرمانده دلیر لشگر  ٦۲/اسفند/۱۷
 حمالت موشكي عراق به شھرھا ي دزفول ، خرم آباد ومسجدسلیمان ٦۲/اسفند/۱۷
 عملیات بدر ، شرق رودخانه ي دجله ي عراق  ٦۳/اسفند/۱۹
 بزرگداشت شھدا روز -برتاسیس بنیاد شھیدانقالب اسالمي سالروزصدور فرمان امام خمیني ره مبني  ٥۸ند//اسف۲۲
 ،شرق استان سلیمانیه عراق ۷عملیات نامنظم ظفر  ٦٦/اسفند/۲۳
 ،منطقه ي عمومي سلیمانیه ي عراق ۳عملیات بیت المقدس   ٦٦/اسفند/۲٤
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 نور منطقه كرخه -عملیات ام الحسنین ٦۰/اسفند/۲٤
 ،منطقه عمومي حلبچه ي عراق ۱۰عملیات والفجر  ٦٦/اسفند/۲٥
 ، درمنطقه ي عملیاتي غرب سوسنگرد عملیات امام مھدي عج  ٥۹/اسفند/۲٦
 بمباران شیمیائي شھرحلبچه عراق توسط رژيم بعث عراق  ٦٦/اسفند/۲۸

  


