عملیات های نیروی دریای ارتش در  ۸سال دفاع مقدس
خسارت و تلفات دشمن

تاریخ عملیات

نام عملیات

منطقه عملیات

59/6/31

عملیات دفاع از خرمشهر

شلمچه  -خرمشهر

59/7/1

نربد هوایی ناو نقدی در دریا

آب های بندر امام خمینی

رسنگونی هواپیام دشمن

59/7/3

نربد هوایی ناوچه گرز در دریا

شامل خلیج فارس

رسنگونی هواپیام دشمن

59/7/23

پشتیبانی عمومی آبادان و دوران محارصه

شامل خلیج فارس

59/8/1

نربد دریایی ناوچه جوشن

شامل خلیج فارس

غرق ناوچه دشمن

59/8/9

كوی ذوالفقاریه

آبادان

280كشته و  120اسیر

59/8/9

عملیات اشكان

سكوی البكر و االمیه

مبباران سكو-رسنگونی هواپیام

59/8/16

عملیات شهید صفری

سكوی البكر و االمیه

انهدام سكوهای البكر و العبه

59/8/28

نربد دریایی ناوچه فالخن

منطقه سكوی البكر

غرق ناوچه دشمن

59/9/6

عملیات مروارید(انهدام نیروی دریایی عراق)

سكوی البكر

غرق  13فروند ناو و ناوچه /انهدام  10هواپیام

59/10/24

عملیات پدافندی شفق

محور آبادان -ماهشهر

60/3/31

عملیات آفندی تكاوران دریایی

محور آبادان -ماهشهر

تعدادی كشته و  4نفر اسیر

60/7/5

مشاركت در عملیات ثامن¬االمئه

مناطق رشق كارون

 3000كشته و زخمی  17499اسیر

61/2/10

مشاركت در عملیات بیت املقدس

غرب كاروان خرمشهر

 16000كشته و زخمی  17499اسیر

61/3/2

عملیات ویژه برون مرزی

فاو-رأس البیشه

انهدام سكو و رادارموشكهای كرم ابریشم

62/12/3

مشاركت در عملیات خیرب

هورالعظیم-مجنون

13000كشته و زخمی  140اسیر

63/1/21

نربد ناوچه شمشیر

شامل خلیج فارس

غرق ناوچه دشمن

63/2/11

نربد ناوچه شمشیر

شامل خلیج فارس

 12كشته و  13نفر اسیر

63/8/2

نربد دریایی ناوچه زوبین

شامل خلیج فارس

غرق ناوچه دشمن

63/12/20

مشاركت در عملیات بدر

رشق دجله-محور خندق

 12000كشته و زخمی  3200اسیر

64/11/20

مشاركت در عملیات ولفجر 8

اروند كنار -فاو

 42000كشته و زخمی  2500اسیر

65/4/20

عملیات تكسا 2

سكوی البكر

انهدام سامانه¬های راداری و شنیداری دشمن

67/1/29

رویارویی با ناوگان متجاوز امریكا

منطقه یكم نداجا

67/1/12

عملیات تجسس و نجات هواپیامی ایرباس ج.ا

منطقه یكم نداجا

طول جنگ

سلسله عملیات اسكورت كاروان

كلیه یگان های نداجا

بازنگه داشنت خطوط مواصالتی دریایی

منبع :پایگاه فرهنگی و اطالع رسانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

عملیات مروارید و روز نیروی دریایی

ویژه نامه
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