


 فصل چْارم
 بررسی وضعیت محیط داخلی و بیه المللی ایران و عراق 

جوَْری اعالهی در  ... ٍضؼیت عیاعی •
 آعتاًِ جٌگ

رصین تؼث ػزاق در آعتاًِ ... ٍضؼیت عیاعی •
 جٌگ

ًمؼ ًظام تیي الولل ؽاهل وؾَرّای هٌطمِ ، •
فزاهٌطمِ ٍ عاسهاى ّای تیي الوللی در ٍلَع 

 جٌگ



 ٍضؼیت ًظام جوَْری اعالهی ایزاى در آعتاًِ جٌگ تحویلی 

 :اهٌیتی  –ٍضؼیت عیاعی  –الف •
 .اختالف ٍ درگیزی ؽذیذ تیي گزٍُ ّای عیاعی هؼاًذ ٍ هؼارض تا حىَهت•

 .الذاهات تزٍریغتی  گزٍُ ّای ضذ ًظام اعالهی•
هذاخلِ لذرت ّای اعتىثاری تِ هٌظَر جلَگیزی اس اعتمزار ًظام •

 .اعالهی
 ...ًا اهٌی ٍ تحزاى ّای هٌطمِ ای ٍ لَهی خصَصا در وزدعتاى  ٍ•

آيت اهلل ضْيذ 
هطْري ٍ آيت 
اهلل ضْيذ هذًي 
بذستاى هؼاًذاى 
كَردالى بِ 

 .ضْادت رسيذًذ



 :ٍضؼیت التصادی  –ب •
 تلَوِ ؽذى دارایی ّای ایزاى در تاًه ّای اهزیىا•

 تحزین التصادی•
 اختالل در صٌؼت وؾَر•

 واّؼ صادرات ًفت•

 

 

 



 :ٍضؼیت ًظاهی  -ج •
 .فزار تؼضی اس عزاى ًظاهی ٍ اتغتِ تِ رصین پْلَیپاوغاسی ٍ •

 .واّؼ اعتؼذاد ًیزٍی اًغاًی ارتؼ •
 .تصوین دٍلت هَلت هثٌی تز  اًتمال واروٌاى ًظاهی تِ هحل عىًَت•

 هاُ 18تِ  24تملیل خذهت عزتاسی اس •

 درگیزی ؽذیذ عپاُ تا تحزاى ّای داخلی وؾَر•



 ٍضؼیت رصین تؼث ػزاق در آعتاًِ جٌگ

 :ٍضؼیت عیاعی •
 حاوویت هطلك حشب تؼث در ػزاق•
 صذام حغیي دیىتاتَر هطلك•

 

 :ٍضؼیت التصادی •
 هیلیَى تؾىِ در رٍس 2/5تَلیذ رٍساًِ •
   1358دالر در عال  338دیٌار هطاتك تا  100ارسػ ّز •



 (وظامی)ٍضؼیت رصین تؼثی ػزاق در آعتاًِ جٌگ 

 15براساس پيواى دٍستي  اًؼماد لراردادّاي هتؼذد ًظاهي با ضَرٍي•

،  ٍ خريذّاي  بيي دٍكطَر بِ اهضا رسيذُ بَد 1972سالِ كِ درسال 

 ازجولِ فراًسِ ، ايتاليا ٍ اًگلستاى كالى تسليحاتي از كطَرّاي هختلف

(  هيراش)ًَسازي ٍ بازسازي ًيرٍي َّايي ػراق با َّاپيواّاي فراًسَي •

 كَپترّاي فراًسَي ٍ ّلي

كطَر جْاى ٍ افسايص بَدجِ  15هيليارد دالري تجْيسات از  6خريذ •

 %  63ارتص بِ هيساى 

 .سازهاًذّي ارتص ٍ گسترش آى در هٌاطك هرزي•

 



 1359ضْريَر  30تا  1357اٍل اسفٌذ در طَل هرز از تاريخ تْاجن ػراق 

 

يگاى تْاجن   
 كٌٌذُ

 هرزي تحركات ػوليات

 1917 1229 688 سهیٌی

 274 22 252 َّایی

 66 22 44 دریایی

 2257 1273 984 جوغ
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تلفات اًساًي خَدي تَسط 
رشين بؼث ػراق لبل از 

ضرٍع جٌگ در پٌج استاى 
ػراق  تاهرزي ّوجَار 

خَزستاى، ايالم، كرهاًطاُ،  )
     (كردستاى ٍآرربايجاى غربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوغ كل
 

 ضْيذ هجرٍح اسير
 

5122 691 
 

2775 1656 
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 همایغِ تطثیمی ٍضؼیت دٍوؾَر در آعتاًِ جٌگ

 در حال تحىین لذرت ػزاقدر حال اعتمزار حاوویت ٍ  ایزاى•

عزوَب  ػزاق  درگیز گزٍُ ّای تزٍریغن داخلی ٍ ایزاى•

 هخالفاى تذٍى ًگزاًی اساٍضاع عیاعی داخلی

در حال ػزاق  دچار تالتىلیفی در رٍاتط خارجی ٍ ایزاى•

 تَعؼِ ٍ تحىین رٍاتط خارجی

تا  ػزاقتا هؾىالت جذی در حالی وِ  ایزاى اهٌیت داخلی•

 لذرت هتوزوش ٍ اعتثذاد در ٍضؼیت هٌاعة



 ًمؼ ًظام تیي الولل در ٍلَع جٌگ

 :وؾَرّای هٌطمِ •
حوایت ّوِ جاًثِ عزاى وؾَرّای ػزتی اس صذام حغیي •

 .در وٌفزاًظ طائف ػزتغتاى

حوایت اردى  در ٍاگذاری تٌذر ٍ هغیز تذارواتی تِ •

 .ػزاق

 .حوایت هصز ٍ عَداى در ٍاگذاری ًیزٍی اًغاًی •

 ...حوایت هالی وَیت ٍ ػزتغتاى ٍ•
 



 :وؾَرّای فزاهٌطمِ ای •
 :تلَن غزب تا هحَریت اهزیىا •

 .اؽغال عفارت رصین اؽغالگز لذط در ایزاى•

 .اهزیىا( عفارت ) تغخیز الًِ جاعَعی •

 .چزاؽ عثش اهزیىا تا هاللات صذام ٍ تزصیٌغىی•

 :تلَن ؽزق تا هحَریت ؽَرٍی •

 تا اؽغال افغاًغتاى تَعط ؽَرٍی. ا.ا.هخالفت ج•

هؾاروت ؽَرٍی ٍ ارٍپای ؽزلی در تجْیش ٍ ارعال عالح ٍ •

 .هْوات تِ ػزاق
 

 



 

 

 :تْیِ ٍ تٌظین
 پضٍّؾگاُ ػلَم ٍ هؼارف دفاع همذط
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