


 فصل ششن

 هجوم سراسری و اشغال مناطق مرزی ایران

 اّذاف سياسي•

 1359شْریَر  31تْاجن گستردُ َّایي عراق در تاریخ •

هحَرّای پيشرٍی ٍ اّذاف عولياتي عراق در تْاجن •

 زهيٌي

 هٌاطك اشغال شذُ ٍ آخریي حذ پيشرٍی ارتش عراق•

 



WAR 



 اهداف سياسي عراق در حمله به ايران

 تراًذازی ًظام ًَپای جوَْری اسالهي ایراى•

 تجسیِ جوَْری اسالهي ایراى تِ هٌاطك خَدهختار•

الوللي ٍ الحاق تخشي از خان  تغيير در هرزّای تيي•

 جوَْری اسالهي ایراى تِ عراق

 اطويٌاى از تَلف صذٍر اًمالب اسالهي•



 عراق در حمله به ايرانآرايش نظامي 



 سازمان رزم عراق در آستانه تهاجم

   :ًيرٍي َّايي  -1•

 پایگاُ َّایي 9هتشكل از •

در     يافكي ٍ زراتر اسكادراى َّاخيواي شكاري ٍ توة 14شاهل •

 فرًٍذ   336             هجوَع

 فرًٍذ 400            كَخسر ّلي•

 قثضِ  400     زَج ضذَّايي•

 ّاي هَشكي خذافٌذ زهيي تِ َّا ٍ زيح•



 فرًٍذ شكاری توة افكي 192ّجَم َّائي تا 

 



 سازمان رزم عراق در آستانه تهاجم

 :  ًيرٍي زهيٌي -2•

 زيح هسسقل 30لشكر سازهاًي ٍ  12هسشكل از •

 (ًيرٍّاي ضذاًقالب+ لشكر خيادُ   11 ٍ 7لشكر ) سداُ يكن :جثِْ شوالي•

  (خيادُ 2ٍ4ٍ8زرّي ٍ لشكرّاي  6ٍ12لشكرّاي )سداُ دٍم :جثِْ هياًي•

زرّي ٍ لشكرّاي   3ٍ9ٍ10لشكرّاي )سداُ سَم :جثِْ جٌَتي   •

  (هكاًيس1ٍ5ُ

 زرّي گارد   10ٍ زيح  33ٍ  32ّاي ًيرٍي هخصَص  زيح•



 آرایش زهيٌي  ارتش عراق در آستاًِ تْاجن تِ هرزّای ایراى



 آرایش زهيٌي  ارتش عراق در آستاًِ تْاجن تِ هرزّای ایراى

 10 پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1391شهریور 



 آرایش زهيٌي  ارتش عراق در آستاًِ تْاجن تِ هرزّای ایراى



 (تصرف استان خوزستان ) :  محور جنوب -1

 جسيرٓ آتاداى ٍ زأهيي ارًٍذرٍد _ 

 ...(خرهشْر ٍدزفَل ، اَّاز ، )خَزسساى هْن شْرّاي  _ 

 هٌاطق شوال خليج فارستخشي از   -

 هٌاطق ًفر خيس ايراى _ 

 آرایش زهيٌي  ارتش عراق در آستاًِ تْاجن تِ هرزّای ایراى



 هحَرّای تْاجن ارتش عراق تِ جٌَتي غرتي ایراى



 هٌاطك اشغالي در جٌَب کشَر تَسط ارتش تعث عراق



 :غرب محور . 2

 زصرف تعضي از شْرّاي هرزي اسساى ّاي كرهاًشاُ ٍ ايالم 

 خشسيثاًي از عولياذ جٌَب

 آرایش زهيٌي  ارتش عراق در آستاًِ تْاجن تِ هرزّای ایراى



 هحَرّای تْاجن ارتش عراق تِ  غرب ایراى



 :غرب  محور شمال. 3

 زجسيِ كردسساى تِ هٌظَراًقالب  ضذخشسيثاًي از _ 

 درگير كردى تخشي از قَاي ًظاهي كشَر -
  

 آرایش زهيٌي  ارتش عراق در آستاًِ تْاجن تِ هرزّای ایراى



 هحَرّای تْاجن ارتش عراق تِ شوال غرب ایراى



 هٌاطك اشغالي ٍ آخریي حذ پيشرٍی ارتش عراق در جٌَب ٍ غرب کشَر



 
 ٍیژگي ّای اٍليي هرحلِ جٌگ 

 

 ًاکاهي ًيرٍی َّائي عراق•

 ًاکاهي در تصرف اّذاف هْن•

 دفاع ٍ هماٍهت ًيرٍّای هسلح ٍ ًيرٍّای هردهي    •

 .ا.ا.استفادُ ازاتتكار ٍ خالليت تَسط ًيرٍّای ج•
 



 سازمان رزم عراق در آستانه تهاجم

 ًيرٍي دريايي -3•

 القصر شاهل دٍ خايگاُ اصلي در تصرُ ٍ ام•

كشسي  4رٍب ٍ  دريايي هسشكل از كشسي هيي 77زيح •

 در تصرُرزهي 

(  اٍزال)اًذاز  ّاي هَشك دريايي هسشكل از قايق 7زيح •

 القصر هسسقر در ام



 

 

 :تْيِ ٍ تٌظين
 پژٍّشگاُ علَم ٍ هعارف دفاع همذس

www.dsrc.ir 

 6فصل پایاى 


