


 فصل سَم 
 مناقشات مرزی ایران و عراق

تطکیل دٍلت عثواًی تا تطکیل دٍلت •
 (  1920)عزاق 

 1975تطکیل کطَر عزاق تا لزارداد •
 الجشایز 1975هفاد لزارداد •



 (1920)تطکیل دٍلت عثواًی تا دٍلت عزاق 

تطکیل دٍلت لدرتوٌد صفَی در اٍایل لزى •
 .دّن ّجزی

ًارضایتی اهپزاتَری عثواًی اس ّوسایِ •
 (ایزاى)لدرتوٌد خَد 

 آغاس جٌگ ّای خًَیي بیي دٍ کطَر•
 اًعماد لزاردادّای هتعدد•



 هْوتزیي علل جٌگ ّا با دٍلت عثواًی
ًمص کطَرّای رٍس ٍ   •

 اًگلیس در اختالفات
اختالف سزسهیٌی دٍ  •

 کطَر
 اختالف هذّب  •
بدرفتاری دٍلت    •

 عثواًی با سٍار ایزاًی
• ٍ  ... 



 1975اس تطکیل کطَر عزاق تا لزارداد 
 فزٍپاضی اهپزاتَری عثواًی پس اس جٌگ جْاًی اٍل•
 .تطکیل دٍلت عزاق اس استاى ّای بصزُ ، بغداد ٍ هَصل بِ لیوَهیت اًگلیس•
 (  رٍدخاًِ ای)اداهِ اختالفات هزسی •
 عدم پذیزش رسوی دٍلت عزاق تَسط ایزاى•
 خلف ٍعدُ اًگلیس بِ ایزاى بزای در خصَظ بِ رسویت ضٌاختي عزاق•
 (1937لزارداد )اعالم عدم اعتبار حدٍد هزسی اس سَی ایزاى •



 (.ش  1311) م 1932استمالل عزاق اس سال •
 .ضزٍع یادداضت ّای تٌد ، بیي دٍ کطَر•
 (.ش1313)م 1934درگیزی ّای هزسی اسسال •
 .هذاکزات با حضَر ًوایٌدُ اًگلیس•
م ٍ حك ارًٍد ٍ کطتیزاًی بزای 1937عْد ًاهِ •

 .دٍطزف ، البتِ غیزضفاف
 . در تطدید بحزاىرٍس ٍ  اًگلیس ًمص تعییي کٌٌدُ دٍلت ّای •

 رٍسیِ اًگلستاى



 نگاهی به مهم ترین عهد نامه های مرزی ایران و عراق



 

 200مزير  •
 سال اخیز

 
يسؼت ايزان در ابتداي 

حنًمت قاجار ديمیلیًن 
يپاوصد َشار میلًمتز 

 !!!مزبغ بًد 
 

در آخز حنًمت قاجار 
يل میلیًن ي 

ششصدَشار میلًمتز 
 !!!مزبغ شد 



 (از نگاهی دیگر ) ایران در دویست سال قبل 



 !تــــًجــــٍ
سال دفاع مقدس در شزايطي مٍ تمام  8در طًل 

دویاي  شزق ي غزب بٍ ممل ػزاق آمدود،  
جمًُري اسالمي ايزان بٍ تىُايي با تنیٍ بز    

قدرت اليشال الُي ي با رَبزي حنیماوٍ حضزت  
ي پشتًاوٍ مزدمي بٍ حمد اهلل  ( رٌ)امام خمیىي 

تًاوست در مقابل تمامي ايه ابز قدرت َاي  
ايستادىي ي اس خاك مقدس جمًُري اسالمي  

 .ايزان محافظت ومايد



 صفویه

   میالدی 1523
 11 پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1391شهریور 



 افشاریه  

   میالدی 1723



 قاجاریه  

الی  1797
 میالدی 1922



 الجشايز 1975مفاد قزارداد 
 

ي تؼییه مزس  1913مزسَاي سمیىي بزمبىاي قزارداد  •
 (میلٍ مزسي  227قبل اس جىو جُاوي ايل )  1914بزاساس صًرت جلسٍ 

 (اريود ريد ) مزسَاي آبي بز اساس تالًه  •
 .امىیت ي اػتماد متقابل با مىتزل مزسَا•
 .مقزرات فًق تجشيٍ واپذيز َستىد•
سٍ پزيتنل پیًستي مزبًط بٍ ػالمت ىذاري مجدد مزس سمیىي ، تؼییه •

 .مزس ريدخاوٍ اي ي مىتزل مزسَا
چىد الحاقیٍ مزبًط بٍ مالوتزان مزسي ، تؼلیف احشام ، استفادٌ اس آب  •

 .ريدخاوٍ َاي مزسي ي مشتیزاوي در اريود ريد

 
 



معاون رییس جمهوری  
 عراق صدام حسیه

رئیس جمهور 
 الجزایرهواری بومدیه

شاه ایران محمد رضا 
 پهلوی



 

 

 :تْیِ ٍ تٌظین
 پژٍّطگاُ علَم ٍ هعارف دفاع همدس
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 3فصل پایاى 


