


 فصل دٍازدّن
نقش کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در 

 جنگ تحميلي عراق عليه ایران

 بعضی از کشَرّای حَزُ خلیج فارس ٍ هٌطقِ•

ِ ای با هحَريت • کشَرّای فرا هٌطق
 آهريكا ٍ شَرٍری سابق



  حوايت

 36 
 کشَرجْاى

 از 
 رژين   

 بعثی عراق



 :کشَرّای حَزُ خلیج فارس •

 عربستاى  – 1

 کَيت  – 2

 قطر   – 3

 بحريي  – 4

 اهارات هتحذُ عربی  – 5

 
 بخشی از کشَرّای حَزُ خلیج فارس ٍ هٌطقِ

 
 :کشورهای منطقه •

 رژیم صهیونیستی – 1

 مصر – 2

 سودان – 3

 لیبی – 4

 یمن – 5

 ...و



 اهريكا – 1
 شَرٍی  – 2
 چیي – 3
 ... (اًگلیس ، آلواى ، فراًسِ ، ايتالیا ٍ)کشَرّای ارٍپايی  – 4

 ژاپي – 5
ٍ... 

ِ ای با هحَريت آهريكا ٍ شَرٍری سابق  کشَرّای فرا هٌطق



 در يک ًگاُبخشی از کوک ّای کشَرّای هٌطقِ 

 مالی نیرو زمینی هوائی کشور

 مصر
  تیپ مکاویشٌ با 2   تاوک ريسی 300 تعذادی خلبان

 َشار سزباس  15
 375یک میلیارد ي 
 میلیًن دالر

 عربستان و کویت

کمک َای 
اطالعاتی فزايان با 

 آياکس

میلیارد  40بیص اس 
دالراس فزيش 

 500ريساوٍ بیص اس 
َشار بطکٍ وفت ي 

خزیذ بخطی اس 
 تسلیحات

 اردن
یک تیپ پیادٌ ي یک 

 سًارسرَی گزدان

شورای همکاری  
 خلیج فارس

 میلیارد 86بیص اس 
 دالر



 مالی نیرو دریائی زمینی هوائی کشور

 آمریکا
الکُیذ ي  12آياکس ي  4

آمًسش تخصصی خلباوان 
 عزاقی

حملٍ بٍ سکًَا ي وفتکص 
َای ایزاوی ي ًَاپیمای 

 مسافزی

  میلیًن 400کمک بیص اس 
 دالری

 شوروی
ياگذاری اوًاع میگ ي 

فزيوذ  900بیص اس ي  سًخً
 مًضک ًَائی ي سمیىی

ارسال اوًاع تًپ َای 
 2000ي  ضذًَائی

 اوًاع تاوک 

مستطار  2000اعشام 
 بٍ عزاق

میلیاردی ي يام  1/5کمک 
 903میلیارد دالری ي  2

 میلیارد دالر اسلحٍ

 انگلستان
ًَاپیمای َايگ ي  30

 تعذادی آلفا
 دستگاٌ تاوک 20

 چیفته ي قطعات یذکی
 375میلیارد ي  3بیص اس  

 دالر میلیًن

 فرانسه
تًجُی تعذاد قابل 

 سًپزاتاوذارد ي میزاص
کارضىاس  6000اعشام 

 وظامی
میلیارد دالر يام يبیص اس  5

میلیارد فزاوک اسلحٍ ي 60
 ویاس تجُیشات مًرد

 آلمان
اوًاع عًامل  ارسال

 ضیمیائی

 در يک ًگاُبخشی از کوک ّای کشَرّای فرا هٌطقِ 



 

 

 :تْیِ ٍ تٌظین
 پژٍّشگاُ علَم ٍ هعارف دفاع هقذس

www.dsrc.ir 

 12پاياى فصل 


