


 فصل پٌجن
 علل ، اهداف و زمینه سازی رژیم بعث عراق در تهاجم

 اّذاف تْاجن رشین بعثی عراق•

 
 زهیٌِ ظازی برای تْاجن•



 اهذاف کلی تهاجم عزاق به ایزان

 (دستزسی بِ خلیج فارس) حاوویت بز ارًٍذ •

 باسپس گیزی جشایز سِ گاًِ   •

 تجشیِ خَسستاى•

 سزًگًَی ًظام همذس جوَْری اسالهی •

 رّبزی جْاى عزب •



 !آنچه قرار بود اتفاق بیفتد 

 
 آذربایجان•

 کردستان•
 عربستان•
 بلوچستان•
 !!!ایران •

 

 



 !!!کشورهاي منطقه و عراق براي خوزستان نقشه دیگري داشتند 

استان  8یعنی بخش هایی از •
کرمانشاه ، ایالم ، خوزستان ، 

بوشهر ، کهکیلویه ، چهارمحال ، 
 فارس و هرمسگان به عنوان 

 !استان االحواز 
یعنی از دسترسی به ارونذرود  •

 !محروم و خلیج فارس ، 
 !!!علت نامگذاری الخلیج العزبی •



 ايران.ا.ج به عراق بعثي رژيمتهاجم  اهداف مهمتريه

 ایزاى سیاسی هزوشیت بِ دست یابی :  حذاكثری هدف
 جوَْری ًَپای ًظام ًوَدى سالط ٍ

 ایزاى اسالهی

 ٍ خَسستاى ًفت خیش استاى تصزف:  هتَسط ّذف
جوَْری اسالهی  اس هٌطمِ ایي جذاساسی

 ایزاى

 ارًٍذ ٍاگذاری بِ ایزاى ًوَدى ادارٍ:  حذاللی ّذف
 ایي شزلی ساحل پذیزفتي ٍ عزاق بِ رٍد

 وشَر دٍ هزس عٌَاى بِ رٍدخاًِ
 



 زهیٌِ ظازی ٍ اقذاهات رشین بعث عراق قبل از تْاجن ظراظری

 اخراج ٍ هصادرُ اهَال ایراًی ّای ظاكي عراق•
 ایجاد هساحوت برای علوای برجعتِ ٍ زٍار عتبات عالیات•
 .تخریب چاُ ّا ٍ لَلِ ّای ًفت•

 حوایت از هخالفیي ایراى•
 چاپ ًقشِ ّای جعلی•
 تاظیط رادیَی هخالفیي  بِ زباى ّای هختلف•
 ایجاد دفتر فتٌِ در خَزظتاى•
• ٍ... 



 پشتیباًی اس احشاب ضذاًمالب

 اس حاهیاى هٌطمِ ای ٍ بیي الوللی دریافت اطالعات

 ارتشفزاری تخلیِ اطالعاتی بزخی اهزای 

 در خان ایزاىٍ شٌاسایی ّای جاسَسی  اًجام فعالیت

 بزای تعزضهزسی بِ هٌاطك  ًظاهیاعشام ٍاحذّای 

 زهیٌِ ظازی ٍ اقذاهات رشین بعث عراق قبل از تْاجن ظراظری

 8 پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1391شهریور 



 زهیٌِ ظازی ٍ اقذاهات رشین بعث عراق قبل از تْاجن ظراظری

 تحزیه ٍ تمَیت اشزار در هٌاطك هزسی

 ّای هزسی حولِ بِ پاسگاُ
 هىزرَّایی  عزضت

 دریایی در ارًٍذرٍد ٍ َّرالعظین عزضت
 حولِ بِ تأسیسات ًفتی

 9 پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1391شهریور  ّای هزسی حولِ بِ هأهَراى ٍ گشتی



اًفجار لَلِ ّای ًفتی ایراى تَظط عَاهل 
 ٍابعتِ بِ رشین بعث عراق



هذفشان این نبود که ایزان  •
 .را قذری کوچکتز کننذ 

بلکه قزن ها سز جای خود    •
کزده  چون جزأت . بنشاننذ

 بود در مقابل

 امپزاتوری جهانی  
 !بایستذ       

 لذا خذا نخواست  •
 !خذا نخواست •



 

 

 :تْیِ ٍ تٌظین
 پصٍّشگاُ علَم ٍ هعارف دفاع هقذض
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 5پایاى فصل 


