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 Abstract 
     The use of chemical weapons as one of the most effective means of deterrence, 

countermeasure and leverage of pressure by the Iraqi Ba'ath regime against Iran 

during the eight-year war between the two countries has been as Iraqi Ba'ath regime 

wish. In this article, to answer the question, "How was the use of chemical weapons 

in the imposed war against Iran?"  By studying the documents and books left over 

from the sacred defense period and by collecting data from libraries, we have tried 

to quantify Iraq's chemical weapons capability during the sacred defense, the 

chemical casualties of the Ba'ath Party's chemical attacks on the Iranian people and 

to exam the role of international comities and orders in reducing or countering this 

trick of enemy and ultimately the casualties of the Iranian people in various war 

operations and chemical bombing of cities and villages by Iraqi regime. 

     As the Iraqi government, despite international support and superior weapons 

capability, failed to meet its objectives because of the resistance of the Iranian 

people and warriors, it undertook one of the most vicious deterrence tricks in the 

face of the Iranian military attacks might with the help of Western countries by 

recruiting of specialist scientists and involving the enormous costs to building 

chemical plants. The Iraqi Ba'ath government has carried out more than 531 times of 

experimental, limited, massive and extremely extensive chemical attacks on Iranian 

warriors and civilians since Mehr of 3150 (September 3039) to Shahrivar of 3109 

(September 3033), which resulted in the deaths of more than 39,999, severe injuries 

and in need of sustained treatment about 399,999 and the mild injury about 159,999 

people.  
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چکیده
مقابله و نیز اهتم فشار در دست  ،ی بازدارندگییکی از مسثتتتین ابزارها ع(وانبههای شیمیایی سالحاستفاده از 

در این مقاله بتای پاسخ به این سسال است.  هبوداین دو کشور  سالههشتگ(  در اول رژیم بع  عتاق علیه ایتان 

با مطالعه اس(اد و کتب بتگای « های شیمیایی در گ(  تحمیلی علیه ایتان، چگونه بوده است؟میزان کاربتد سالح»که 

توان تسلیحات شیمیایی کوشیده شده است تا ای کتابخانه روش از هاداده آوریگمعاز دوران دفاع مقدس و با  مانده

نقش  میزان تلفات شیمیایی ناشی از حمالت شیمیایی حزب بع  علیه متدم ایتان،کشور عتاق در دوران دفاع مقدس، 

های د دشمن و نهایتاً آمار تلفات متدم ایتان در عملیاتالمللی در کاهش و یا مقابله با این تتف(حقوق و مجامع بین

 مورد بترسی قتار گیتد. های شیمیایی شهتها و روستاهامختلف گ(  و بمباران

المللی و توان تسلیحاتی بتتت، بدلیل مقاومات ماتدم و رزم(ادگان ایتانای های بینعلیتغم حمایت عتاقحکومت 

باا کماک گاتفتن از کشاورهای غتبای، اساتخدام دانشام(دان  رونیااد. از در رسیدن به اهداف اصالی ااود ناکاام مانا

های ساات مواد شیمیایی، باه یکای از پلیادتتین تتف(ادهای های گزاف بتای ساات کاراانهمتخصآ و صتف هزی(ه

 2276مااه شهتیور  تا 2203 ماه از مهتها دست زد. دولت بع  عتاق بازدارندگی در مقابله با توان نظامی حمالت ایتانی

بت علیاه رزم(ادگان و غیتنظامیاان  ی حجیم و فوق گستتدهی شیمیایی آزمایشی، محدود، گستتدهبار حمله 063 بیش از

 مصادومیت شادید و نیازم(اد ماداومت درماان هازار نفات، 22بیش از  شهادت ی این حمالتنتیجه که انجام داد ایتانی

 بوده است.هزار نفت  302قتیب به  یت افیفمصدومو هزار نفت  222حدود 

 .شیمیایی، صدام حسین افزارگ( گ(  ایتان و عتاق، سالح شیمیایی، گ(  تحمیلی،  ها:کلیدواژه

 تان؛یاا)ع ، تهااتان، ا نیامااام حساا دانشااگاه گااامع ،یانقااالب اسااالم خیارشااد تااار یکارش(اساا یدانشااجو 2- 
abed.eskandari@yahoo.com
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 مسئله بیانو  مقدمه

های قتن بیستم، از مقااع بزرگ تاریخ تتین گ( یکی از مهم ع(وانبهاق گ(  ایتان و عت

مقدس از آن شود؛ یاد می "دفاع مقدس" و یا "گ(  تحمیلی" ع(وانبهاست که از آن  مانکشور

(د استبداد و . متدم ایتان که به تازگی از باندبودههای آن نیز مقدس حی  که اهداف و آرمان

و ایستادگی و مجاهدت  ی(یام، با هدایت و رهبتی مدبتانه امام استکبار رهایی یافته بودند

های دگی و شکست ابتقدرتامل ستاورتاریخی اود، استقالل و آزادی را به دست آوردند که ع

ها، ، تتورهای مختلف، اغتشاشد. با پیتوزی انقالب اسالمی و آغاز ااتالفات سیاسیگتدیعالم 

های متزی و... استکبار دلخوش به مختلف به م(اان کشور بخصوص استانحمالت  ها وآشوب

ستزمین بوده است. با شتوع  سازی ورود دوباره اود به اینکست زوده(گام این انقالب و زمی(هش

تهاگم حکومت صدام با اهداف مختلف از گمله نابودی نظام نوپای گمهوری اسالمی و اشغال 

های مختلف از کشور ه نظامی و سیاسی کشورها و سازمانم(اان نفتی اوزستان، حمایت همه گانب

 عتاق آغاز شد.

ای سیاسی و نظامی و آرایش سااتارهنظام نوپای ایتان که در حال مبارزه با م(ازعات داالی، 

 اما به لطف متزهای اود را نداشتمادگی دفاع مستحکم از ساماندهی اوضاع کشور بود، ه(وز آ

های متدم ستاست کشور با تمام توان مقابل دشمن ایستادگی کتده و یک ذره از ااک مجاهدت

  یالعالمدظلهانقالب )ظم ود را به دشمن واگ ار نکتد. گ(گی که به فتموده رهبت معستزمین ا

 بتدن بین از و ایتان انقالبی نظام سااتن واژگون م(ظوربهو  ایتان اسالمی انقالب علیه گ(  این»

  2:2276 ، یالعالمدظله) یااام(ه اهللتیآ« )شد. سازماندهی اسالمی انقالب

 ی(یامام ام. باشدیمدوران دفاع مقدس ت بیت انقالب اسالمى مدیون توان گفت که می

گ(  در عین حال که ناگوار بود و شهتهای ما را اتاب کتد، ولی »فتمای(د: درباره این گ(  می

هایی در مقابل اسالم تفی شد و ای(که چه اشخاصی و قدرتبتکاتی داشت که اسالم به دنیا مع

ها در ی اینهمهلیه اسالم قیام کتدند. هایی عتتس(د؛ و چه قدرتایستادند و چه کسانی از اسالم می

   ،2273ی(یام)امام  «گ(  معلوم شد.

تحمیل کتد؛  آنانهای س(گین گانی و مالی بت های رزم(دگان ایتان هزی(هایستادگی و رشادت
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سایت های مختلف استفاده کتده و همزمان از حمایت دشمن از همه نوع تجهیزات و سالح چتا که

های م ایتان در صح(ه. حضور گهادی و انقالبی متدبود نیز بتاوردار المللیکشورها و مجامع بین

حکومت  را به سمت ایتان بتتتی داد که همین باع  تتس و نگتانیی گ(  منبتد، توازن نظا

های یت دول غتبی شتوع به کاربتد سالحل ا با کمک گتفتن از سا وی شد.صدام و حامیان 

حکومت عتاق که دیگت  وهای ایتانی کتده است.ت نیتیک عامل بازدارنده در بتاب ع(وانبهشیمیایی 

های شیمیایی بتای مهار آنان استفاده کتد توان مقابله با حمالت رزم(دگان را نداشت از انواع سالح

های و حتی این حمالت شیمیایی را به بمباران روستاها و شهتها هم کشاند. استفاده از سالح

اگت ما نیز سالح شیمیایی تولید » موده امام امی(یشیمیایی مغایت دستورات اسالم است و به فت

  2232دوست،)رفین« ک(یم، آنگاه چه تفاوتی بین ما و صدام اواهد بود؟!

گ(  محدود و درنهایت  آزمایشی، در ادامه اوربهدر اوایل گ(   عتاق حمالت شیمیایی

، م(اان بت م(اان نظامیگستتده و پتحجم انجام شد و از سال چهارم گ(  به بعد، عالوه  اوربه

ستدار نیکخواه ) د.یز هدف حمالت شیمیایی قتار گتفت(تد عتاق نغیتنظامی و شهتوندان ایتان و کُ

  2237بهتامی، 

فاع مقدس، میزان استفاده از بترسی توان شیمیایی عتاق در اول دوران د با هدفاین مقاله 

امع ، حامیان حکومت عتاق و نقش مجا عتاق، میزان تلفات این حمالتسهای شیمیایی توسالح

های شیمیایی حزب بع  میزان کاربتد سالح»ال که المللی تدوین گتدیده و در قالب این سسبین

پتدازد. همچ(ین تاریخچه استفاده به بترسی این مقوله می «؟چگونه بوده است ،در گ(  تحمیلی

المللی در مقابله با اقدامات بین های مورد هدف حمالت شیمیایی وگتوه های شیمیایی،از سالح

 های شیمیایی بترسی اواهد شد.بکارگیتی سالح
 

 تحقیق روش

 دوران آثار و اس(اد ،بتکتب اصلی تمتکزاست و  شده استفاده اس(ادی روش از تحقین این در

 .باشدیممقدس  دفاع
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 تحقیق نظری ادبیات

 پیشینه تحقیق

هاای شایمیایی در گ(ا  بترسی کاربتد سالح اصوص در بعضی از تحقیقات و مقاالتی که

 :باش(دیمبه شتح زیت  است گتفته صورت عتاق علیه ایتان

 

 ردیف
سال 

 تحقیق
 مجله/فصلنامه پژوهشگر عنوان

8 1315 

 گ(  در شیمیایی تسلیحات کاربتدمقاله 

 المللبین حقوق م(ظت از عتاق و ایتان

 کیفتی

مدرس 

سبزواری، 

ساسان و 

 شتیفی، حسین

 حقوق پژوهش امهفصل(

 هجدهم، سال، عمومی

 03 شماره

2 1384 
مقاله رونوشت شیمیایی تجاوز، بترسی 

 کاربتد تسلیحات شیمیایی از سوی عتاق
 یکتا، حسین

ماه(امه اندیشه و تاریخ 

سیاسی معاصت ایتان، سال 

 27 شمارهچهارم، 

3 1317 

انگاری استفاده از مقاله تیملی بت گتم

صالحیت زمانی های شیمیایی و سالح

المللی در رسیدگی به این دیوان کیفتی بین

 گ(ایت با نگاهی به گ(  عتاق و ایتان

عبدالمالکی، 

مهدی و 

زمانی، سید 

 قاسم

های حقوق مجله پژوهش

، بهار ش(اسیو گزا و گتم

 22، شماره 2236 تابستانو 

0 1315 

-مقاله تیملی بت احقاق حقوق قتبانیان سالح

پتتو صالحیت مدنی های شیمیایی در 

گهانی: با تیکید بت قتبانیان ایتانی کاربتد 

 های شیمیایی گ(  عتاق علیه ایتان.سالح

م(ش، نژندی

 الههیبت

مجله پژوهش حقوق 

، شماره 2230عموی، بهار 

 پژوهشی-علمی 02

 

 تعریف مفاهیم

حتب،  بتآورد، ،زهیست کارزار، رزم، ،گدال و قتال نبتد، مع(ای به لغوی نظت از گ( جَنگ: 

 اصاطالحی گ(ا  نظات از اسات. کشاور چ(اد سپاهیان میان یا نفت و چ(د میان و پیکار اورد و زد
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نظامی ااود،  یا و سیاسی اهداف تحقن گهت که دو یا چ(د کشور میان است ایمسلحانه درگیتی

ااتفین تاوان نظاامی  های دیپلماسی، با بکارگیتی تمامنتیجه بودن م اکتات و مساعدتبی پا از

 گیتد.می صورت دریا و هوا بتای پیتوزی ،مخاصمه از راه زمین

های استکبار پشتوانه قدرتکشور عتاق به  حزب بع گ(گی است که  تحمیلی: جنگ

ر پایان بت و د بت گمهوری اسالمی تحمیل کتد 2276تا  2203از سال  مدت هشت سالگهانی بتای 

 ی(یام. امام به پیتوزی رزم(دگان اسالم شد های ملت ایتان م(جتاثت ایستادگی و رشادت

 .اندع مقدس یاد کتدهرهبت انقالب اسالمی ایتان و فتماندهی کل قوا از آن با ع(وان دفا ع(وانبه

ها و یا موگودات زنده را هدف قتار ها انسانابزار یا موادی که به وسیله آن سالح شیمیایی:

با هت قسمت از بدن گاندار، بدن وی آلوده شده و گاندار ده(د. در اثت تماس مستقیم این مواد می

شود. عوامل شیمیایی تتکیباتی هست(د های عمومی و یا انحصاری آن ماده مبتال میبه انواع بیماری

که در صورت کاربتد مسثت علیه انسان، حیوان یا گیاه، م(جت به متگ یا ضایعات قابل توگه دائمی 

 .گتدندها میآنیا موقتی در سااتار اندامی 

ک((ده، دودزا، افزارهای شیمیایی به شش گتوه سمی و کش(ده، ناتواناز نظت نظامی گ( 

 .شوندها تقسیم میگیاه و شعلهها و ضداغتشاش زا، استفاده بتای ک(تتلآتش
 

 ادبیات تحقیق

 تاریخچه استفاده از سالح شیمیایی

وهای انسانی یکتوبی و بیولوژیکی بت علیه نیتتاریخچه استفاده از مواد تولید شده شیمیایی، م

گتدد. اقوام دوران پیش از میالد مسیح باز می و بهداشته ای هزاران ساله و م(ابع غ ایی سابقه

ی ممکن، مطابن با دانش تت آنان، از هت وسیلهشکست ستیع مختلف بتای تختیب روحیه دشمن و

 ژهیوبهداالی و اارگی،  یهاگ( یونانیان در کتدند. یشتفت ف(ون عصت اویش، استفاده میو پ

دند که به کتزا، با اشتعال ناقآ گوگتد و زغال استفاده میبا ایتانیان، از نوعی مواد آتش

ها گ(ازه متعفن حیوانات و پیش از میالد نیز رومی یهاگ(  شد. درمسمومیت افتاد م(جت می

ودند، با م(ج(ین به میان ها چون ااعون و تیفوس بان گ(  را که ناقل انواع بیماریاگساد قتبانی
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های مورد ها و ستچشمهها، روداانهها را در چاهکتدند یا آنمی دشمن اود پتتاب اردوگاه

 .انداات(داستفاده دشمن می

 اسیدهای گوگتدی  از پیش از میالد  929تا  922های در گ(  پله پونز )سال هااسپارتان

 کتدند.استفاده مید سولفور  اکسی)از گمله دی

  کافا )قوم تارتار در شهت  م 2297سالFeodissia  نام امتوزی  با پتتاب کتدن اگساد

 متدگان ناشی از ااعون، توانست(د مقاومت شهت را از بین ببتند.

   )ی ها و حیواناتی که در گتیان بیمارها را با الشه انسانهای صلیبی، چاهدر گ

 کتدند.دند، آلوده میواگیتدار متده بو

   هایی حفت کتدند، ولی التتکان ع مانی در حمله به قسط(ط(یه، گود م 2902سال

که باع  افگی نیتوهای دود گوگتد پخش کتدند ها مدافعان شهت در همان گودال

 .تتک شد

 ها پودر ، متدم آن م(طقه بت روی موشبلگتاد به نواحیها تتک در حمله م 2907 سال

 .کتدندها را آتش زده و به سوی مهاگمان پتتاب میریخت(د، سپا آنای کش(ده

  مهاگمان روس مان(د روش قوم تارتار بتای به زانو در آوردن لشکت سوئد،  م 2622سال

 از میکتوب ااعون استفاده کتدند.

  ست و صداتت و گاهاً پ(هانی صورت گاهی بی ییافزارهاگ( از چ(ین  استفاده

ها پا از مصون کتدن اود نسبت به انگلیسی م 2672م ال سال  نع(وابهگتفت. می

های بیماران مبتال به ویتوس آبله را بتای ها و پتوبیماری آبله با واکسی(اسیون، مالفه

فتستادند که م(جت به متگ « اوهایو»رهبتان متخاصم ستاپوستان شمال آمتیکا در 

 ای از ستاپوستان شد.عده

  اپارت در گ(  با ایتالیا تالش کتد تا بیماری تب متداب را به ناپلئون ب م 2636سال)

 .ستبازان ایتالیایی ستایت دهد
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 نبتد بوئت در) boer war(  (2663 - 2323  دی  وم  بین انگلستان)بوئتها )مهاگتین هل

پیکتیک استفاده کتد  های حاوی اسیدقای گ(وبی  ارتش انگلستان از توپساکن آفتی

 .شدیمداشت و موگب افگی زا که اثت تهوع

 در نوشاپل بت علیه  آوراشکهای حاوی گاز از گلوله م 2329ها در اکتبت آلمانی

در  م 2320 ها همچ(ین گاز کلت را نخستین بار در سالها استفاده کتدند. نازیفتانسوی

ی یِپتِس بلژیک، علیه ستبازان مستعمتاتی فتانسه و پیاده نظام کانادایی، که هیچ ماسک

 .بتای حفاظت از اود نداشت(د، به کار بتدند

 تن مواد شیمیایی مورد استفاده قتار گتفت  239322مجموعاً  2در اول گ(  گهانی اول

نفت هم مجتوح شدند؛  272227222نفت کشته و نزدیک  327222که در اثت آن حداقل 

های آی(ده و نسلها ه این مواد شیمیایی بت بدن انسانالبته گدا از اثتات دراز مدتی ک

 .گ اشته است

   ها به کاربتد عامل بیماری وبا در ایتالیا و ، در ای گ(  گهانی اول، آلمان2320سال

ها در اول ها نیز ادعا نمودند که آلمانااعون در پتتزبورگ روسیه متهم شدند. انگلیسی

ها آلمان ها مدعی بودند کههای حاوی ااعون استفاده نمودند و فتانسویگ(  از بمب

 ت(د.های آلوده به عوامل میکتوبی را بت روی رومانی ریخنباتها و آبعتوسک

  غالب کشورهای گهان در  ءدر ک(فتانا الع سالح ژنو، پتوتکلی به امضا 2330سال

. علیتغم تهیه این پتوتکل الح شیمیایی و بیولوژیکی م(ع شدآمد که در آن کاربتد س

اتدل  2320سال ای که آن اهمیتی قائل نشدند؛ به گونه ایاعضاء امضاء ک((ده زیاد بت

وسیع از گاز  اوربهاتیوپی  در حمله به ایتالیا 2320سال  ،ها س(تز شدازتی توسا آلمان

عملیات گ(گی اود علیه چین از در ژاپن  2326سال  و اتدل و فسژن بهته گست

 .گازهای اتدل و لویزایت استفاده کتد

 

 .2336تا آبان  2332میالدی، متداد  2326نوامبت  22تا  2329ژوئیه  36گ(  گهانی اول از  2-
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 تحقین و تولید عوامل شایمیایی و بیولوژیاک همچ(اان اداماه  2مبا آغاز گ(  گهانی دو

های دنیاا یافت و انبارهای بزرگی از سموم مختلف گ(گی در کشورها ذایته شد. ارتش

از نظت حفاظتی نواقآ اود را اصالح نموده و همه آماده یاک گ(ا  شایمیایی بودناد. 

از گملاه تاابون، ساارین و  نیز موفقیت گدیدی در دستیابی به گازهای اعصاب هایآلمان

تت بوده، بدست آوردند. در ایان مادت ه(اوز هایچ که هت کدام از قبلی اطتناک سومان

پا از اشغال آلمان، مشخآ شد کاه کشوری ش(ااتی از سالح گدید اعصاب نداشت. 

 .باشدیمآلمان دارای سالح گدید شیمیایی 

 ولای  ،تیار ارتاش آلماان باودای(که گازهای اعصاب تا ااتمه گ(  ت(ها در اا رغمیعل

در اول گ(  گهانی باع  شد تا  ستفاده سایت کشورها و مقابله به م ل متفقین،تتس از ا

 .نشوددوم موارد استفاده از این سالح مشاهده 

   )ژوئیه 29کتدند. در فعالیت می هاهای گاز آلمانیاتاق دومگهانی در گتیان گ 

ها از زندانیان بتای آزمایش عوامل شیمیایی گاهاگازه صادر شد تا در بتای اردو 2393

انواع عوامل  یتیکارگبهمیلیون زندانی بت اثت  0/0استفاده ک((د. تا پایان گ(  حدود 

 آلمانی دگش مسموم شدند. شتکت لهیوسبهسمی 

 عدم تولید گازهای  م(ظوربههای مختلف کیدهای مجدد و امضاء پتوتکلیعلیتغم ت

همچ(ان تحقین پیتامون انواع مختلف گازهای گ(گی انی دوم گهگ(گی، پا از گ(  

تت ش(اسایی و تولید یبات گدیدو هت روز تتک ها ادامه یافتهای دیگت تولید آنو روش

پا از گ(  گهانی دوم عواملی همچون ایجاد نظام دوقطبی، استقالل شدند. می

های گستتش سالح علم و تک(ولوژی باع  کشورهای استعمار شده و همچ(ین پیشتفت

رقابت در تولید و انبار کتدن مواد شیمیایی در بین و آغاز  شیمیایی در سطح گهانی

 کشورهای دنیا از گمله آمتیکا شد.

 2302 البان این ستزمین علیه استقالل در ماالیا «فتیوتوکسین»از ماده ها انگلیسی م

 استفاده کتدند.

 

 .شمسی 2239شهتیور  22تا  2226شهتیور  3، میالدی 2390سپتامبت  3تا  2323سپتامبت  2گ(  گهانی دوم  -2
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  )به مقدار بیش از  گیاه ضدای از عوامل تدهگست صورتبه هاآمتیکایی 2ویت(ام در گ

های دنیا به شمار دند که در واقع اولین کاربتد آن در گ( کتتن استفاده  02،222

ها و در نتیجه گتس(گی رفتن محصوالت غ ایی، نابودی گ(گلباع  از بین رفت و می

ن نسل از چ(دی . این مواد شیمیایی آثار ژنتیکی م(فی بسیاری رویشدیمها ویت ک( 

 .تمتدم ویت(ام گ اش

   ها پا ه تا سالاستفاده کتد ک اتدل گازاز  یمندر گ(  با  مصتکشور  م 2370سال

 المللی ش(ااته نشد.بین اوربهاز آن 

  های حاوی گازآمتیکا چ(دین مورد بمب 2377سال BZ  آزمایشی در  صورتبهرا

ها در ااتیار را آلمان واداین ماز ای بخش عمده .به کار گتفت الئوسو  کامبو  ویت(ام،

 ه(وز ها سالپا از دهدار، اکسیندیثیت این ماده مهلک یها قتار دادند. تحت تآمتیکایی

 آی(د.میهای معلول به دنیا در ویت(ام بچه

  استفاده کتد. ی شیمیاییهااز سالح افغانستاندر اشغال ارتش شوروی،  م 2363سال 

  اتتان اتدسال فلسطین قدس، از عامل بیولوژیکی علیه د رژیم اشغالگت م 2363سال

 .استفاده کتد

  از یک نوع ماده سمی علیه نیتوهای  گ(وبی آفتیقایرژیم نژادپتست  م 2362سال

 .تبهته گتف نامیبیادر  سواپو

 

 های شیمیاییانواع سالح

 وگود دارند: گازو  های شیمیایی در سه نوع گامد، مایعبمب

 :شوند. با آب شدن بتف در آن رتفاعات و در م(اان بتفی استفاده میادر  حالت گامد

 شوند.میآی(د و باع  مسمومیت افتاد زیادی حل شده و پایین می

 

 .2360آوریل  22 تا 2300نوامبت  2گ(  ویت(ام از  - 2
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 ها و م(ابع استفاده آب روداانهبتای حل کتدن در  های حالت مایعحالت مایع: از بمب

 شود.می

 :وسیع و بازهای مکانصوص ، بخدر م(اان مختلف کاربتد بیشتتی دارند و حالت گاز 

 .ودشاستفاده می

     یب(دمیتقسدسته  گ ارند، به سهی که بت بدن افتاد میهای شیمیایی مت(اسب با اثتسالح

 شوند:می

  تدل، : مان(د گاز اَباشدیمهایی که اثتات آنان روی پوست افتاد دسته اول سالح

 تدل نیتتوژن.گوگتد و اَ

 مان(د گاز سارین.باشدیمتات آنان روی سیستم عصبی بدن هایی که اثدسته دوم سالح : 

  مان(د گاز باشدیمهایی که اثتات آنان روی سیستم ت(فا بدن افتاد سالحدسته سوم :

 .کلتین، فسفوژن، فسفوکلتین

 

 های شیمیاییالمللی در زمینه سالحقراردادها و معاهدات بین

مابین  م 2760های شیمیایی سال ده از سالحالمللی محدودسازی استفانخستین قتارداد بین

درباره تهیه شد. در این موافقت(امه دو کشور  فتانسه استتاسبورگشهت در  آلمانو  فتانسهکشورهای 

 های سمی به توافن رسیدند.مم(وعیت کاربتد گلوله

و ارتقاء آن در سال در بتاورد با هت گسم سخت ساات(د که ای گلوله هاروس م 2677سال 

آورد. مکانیزم به وگود می یبخش محتتقه آن اتابی بسیاربعد، با بتاورد با هت گسم نتم نیز 

 در گ(  هااز این گوله را به این فکت انداات کهها ساات و کاربتد آن، اود روس یساده

سن شهت به ابتکار تزار روسیه ک(فتانسی در  م 2676دسامبت  22. در تاریخ دگتداستفاده ن

 . در این اعالمیهمعتوف گتدید« اعالمیه سن پطتزبورگ»رگ تشکیل شد که قطع(امه آن به پطتزبو

با  .دشآورد، م(ع نتیجه و بیهوده به بار میاستفاده از بتای ابزارهای گ(گی را که رن، و آزاری بی

ت های دارای ماهیتفی نیز بوده است، کاربتد پتتاب شوندهید حقوق عُسپ یتش این اعالمیه که م
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 2گتم 922های انفجاری زیت م(ع کاربتد پتتاب شونده بتایاین اعالمیه  گتدید.اسارت زیاد م(ع 

 ت(ظیم شد.در زمان گ(  

کاربتد  درباره حقوق و قوانین گ( ، «ک(وانسیون بتوکسل» م 2669در سال  چ(د سال بعد و

مصدومیت و رن، غیتمعمول  ها و موادی را که باع تابه، پتهاهای سمی و نیز سالحسالحسموم یا 

 .کتد، مم(وع اعالم شودمی

نخستین ک(فاتانا  ،امپتااور روسیه ،به پیش(هاد نیکالی دوم م 2633سال ، قتن نوزدهم اواات

در  یاناماهموافقتمعتوف به ک(فتانا صلح در شهت الهه )هل(د  تشکیل شاد و م(جات باه امضاای 

سال شد. در دومین ک(فتانا الهه که  گازهای سمی های گ(گی محتویمم(وعیت استفاده از پتتابه

در ایان  ؛کشاور گهاان تشاکیل شاد 90با شتکت و به دعوت امپتااور روسیه در شهت الهه  2326

لوازم و امکانات مختلف باتای  یتیکارگبهکشورهای در حال گ(  بتای بت محدودیت  ک(فتانا

 تیکید شد.صدمه رساندن به دشمن 

 32مااده ییاد شاد. در یهاای سامی در گ(ا  تستفاده از ساالحع قبلی ادر این ک(وانسیون، م(

ده که حن هات دو ااتف های زمی(ی تصتیح شو )ر  این ک(وانسیون در مورد گ( ب(دهای )الف  

 یتیکارگبااهکااارگیتی وسااایلی کااه بااه دشاامن صاادمه بزن(ااد، نامحاادود نیساات و متخاصاام در بااه

-استفاده از سام یاا گ(ا  ژهیوبه ییعقال تیغاد آسیب ها با هدف ایجو پتتاب ک((ده افزارهاگ( 

 .افزارهای سمی مم(وع است

در صورتی که دشمن مقترات ک(فتانا را نقض ک(د به »: آمده استاین معاهده  2 در ماده

 دو نقدی که بت معاهده این ک(وانسیون وارد بود« حسب مورد موظف به پتداات غتامت است.

ک((ده غتامت یا متگعی که وظیفه تعیین نوع و مقدار غتامت و  متگع تعیین نام یکی عدم قید

انباشت و ذایته مواد  ،صتیح به م(ع تولیدی ؛ و دیگتی عدم اشارهدریافت آن را داشته باشد

ها اشاره کمتن  به موضوع کاربتد آن اوربه ؛ کهباشدیم آن شیمیایی و سمی و انتقال تک(ولوژی

 

پوشااند یاا باا گتم با پوششی سخت اما باه شاکلی کاه هساته را کاامالً نمی 922هایی با وزن کمتت از های انفجاری؛ گلولهگلوله -2

ش های موحکه دارای مواد تتکیدنی صدا دار آتش زا بوده و باع  ایجاد زام  هایی پوششی دارای شکاف، همچ(ین پتتاب شونده

 .گتدیدمی
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شیمیایی در گ(  گهانی اول نگتدید  یافزارهاگ( مانع از کاربتد  هکوتاشاره ین اا اما؛ شده بود

 .الهه را به اثبات رساند 2326و همین موضوع، ضعف و کاربتدی نبودن ک(فتانا 

های شیمیایی در تلفات ناشی از سالح میزان ،ذکت شده المللیهای بینبا وگود توافق(امه

شدت ابتاز ه هایی بحنسبت به اطتات چ(ین ساله همگان بود ک یااندازهگ(  گهانی اول به 

 2323ورسای )معاهده  62و همین باع  شد پا از گ( ، کشورهای پیتوز در ماده  هنگتانی کتد

ک((ده سمی و سایت گازها و یت هتگونه استفاده از گازهای افهمم(وع"ع(وان ب(دی را با   یالدیم

 .((دتصویب کرا  "هاتمام مایعات مشابه و مشتقات آن

ها، های دوگانه صلح الهه و رژیم مم(وعیت ناشی از آناز گمله ایتادات اعالمیه ک(فتانا

مقترات ک(فتانا که د شثابت در ادامه های شیمیایی بود. مواد و سالح ی ازنبودن تعتیف دقیق

ء و عامل سو های شیمیایی بسیار گ(  و مبهم استتباب با م(ع و محدودیت عملی سالحالهه در ار

آور را از تانسه گازهای اشکف م ال ع(وانبههاست؛ استفاده از این مواد، سوء بتداشت از قطع(امه

ها در گتیان گ(  گهانی اول یا آلمان کتد؛میرسان محسوب نک((ده و آسیبافه گمله گازهای

عی بودند که های نبتد حمل و در آنجا انتشار دادند و مدرا به وسیله سیل(درهایی به گبهه گاز کلت

ه در چتا ک ؛الهه نشده است 2326و  2633های رات ک(وانسیون و اعالمیه ک(فتاناتخلفی از مقت

 ک((ده مم(وع شده است.های م(تشت ک((ده گازهای افهاین اس(اد استفاده از گلوله

 نیچ(همبازرسی کشورها و  مخصوصها، نبود مقترات ین ک(فتانااز دیگت ایتادات ا

 ها بود.ه روش(ی در مفاد ک(فتانان تضمین و ت(بیرعایت نکتد

گ(  گهانی اول های شیمیایی بکار گتفته شده در و تلفات باالی سالححمالت وسیع 

-ن واک(ش کشورهای گهان، م(جت به انعقاد یکی از معتوفاثتات غیت انسانی و متعاقب آهمتاه با 

شد « ژنو 2330پتوتکل »میایی یع(ی های شیاصوص کاربتد سالح المللی درت بینتتین معاهدا

های گ(  میکتوبی مم(وع سمی یا سایت گازها و نیز شیوه ک((ده،که در آن کاربتد گازهای افه

 .شد

ک((ده و سمی و همچ(ین استفاده از گازهای افه»ژنو اشاره شده که  2330در مقدمه پتوتکل 
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می گهان متمدن محکوم شده و تمامی مایعات و مواد و تجهیزات مشابه، از سوی وگدان عمو

های میان اود، استفاده از این گازها و تجهیزات را مم(وع های بزرگ نیز در گ( بتای از قدرت

بت این اساس، « الملل پ یتفته شود...وق بیناند و این مم(وعیت باید به نحو فتاگیت در حقکتده

موگب پتوتکل ژنو ، بهاای شیمیایی ره(وعیت کاربتد سالحکه مم اندکتدههای متعهد اعالم دولت

اک ت  دان(د.های گ(  باکتتیولوژیک نیز قابل تستی میپ یتند و این مم(وعیت را به روشمی

نوامبت  0) 2226 تیت 3ایتان در ؛ کتدندکشورهای گهان از گمله ایتان و عتاق این پتوتکل را امضا 

 .2322سپتامبت  6در عتاق  و  2333

 ، انباشت واما گستتش، تولید ای شیمیایی را در گ(  مم(وعهسالح "تدکارب"پتوتکل ژنو 

ژنو حن مقابله به م ل و اقدامات  2330پتوتکل در  د.تکهایی را مم(وع نمیچ(ین سالح مالکیت

. تعدادی از کشورهای عضو این ماندبسیاری از کشورهای عضو محفو   بتایتالفی گویانه 

های شیمیایی و میکتوبی تکل در رابطه با عدم کاربتد سالحت پتوپتوتکل اعالم داشت(د که مقترا

دیگت هم  یاعده. ک((دیمرا فقا در مقابل کشورهایی که عضو این پتوتکل باش(د رعایت 

های شیمیایی ها از سالحکه کشورهای دیگت علیه آن امضاء کتدندقید پتوتکل را با این شتب و 

 .استفاده نکتده باش(د

نه اثتی از نظارت و بترسی اعمال و نقض پتوتکل وگود دارد و نه حتی ت(بیهی در این س(د 

 یسازتهیذاو  تولید، توسعهبتای  محدودیتیو یا حتی  مم(وعیت گونهچیه؛ علیه ناقض آن

 ه است.شدپیش بی(ی ننیز های شیمیایی و میکتوبی سالح

توان(د بو این پتوتکل ای عضکلیه کشوره ایتادات واردشده بت متن این پتوتکل باع  شده تا

ی شیمیایی و هاانواع سالح یسازتهیذامحدودیتی به توسعه، تولید، نوسازی و  گونهچیهبدون 

های در امت تحقیقات سالحاود را  یهایگ ارهیستما بخش اعظمی از و بیولوژیکی بپتدازند

وگود این پتوتکل ارند. تت بگ با اثتات کش(ده گدید یافزارهاگ( میکتوبی و کشف شیمیایی و 

 .بتوز گ(  شیمیایی را محو کتده و از بین ببتدوقی و چه از نظت سیاسی نتوانست چه از نظت حق

و  هایچی( علیهها ژاپ(ی ،شیمیایی توسا نیتوهای ایتالیایی در اتیوپی یافزارهاگ( بکارگیتی 

بمب،  صورتبهامل میکتوبی استفاده نیتوهای مسلح السالوادر، در ناحیه غتب السالوادر از عو



 1318پاییز و زمستان ، اول، شمارة اول، سال مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر فصلنامهدو

134 

 هایی بتاین مدعاست.نمونه

 ها امت(اع ورزیدند، امان سالحبسیاری از کشورها از توسل به ایژنو از تصویب پتوتکل  پا

تات مع(وی و اث .هاو انزگار متدم گهان از این سالح نه بخاات الزامات حقوقی، بلکه به دلیل ت(فت

استفاده از بازدارندگی بله به م ل کشورها نیز موگب این م مقاتتس از اقداااالقی پتوتکل و 

 .شدیمهای شیمیایی سالح

 بود.در زمی(ه الزام پیوستن کشورها به آن  یاقاعده عدم وضع« ژنو»پتوتکل ایتادات از دیگت 

بت  پتوتکل مخصوص کشورهای عضو بود و کشورهای غیت عضو را دراین مم(وعیت قید شده در 

چگونگی ، پتوتکل عضو تیغو  های شیمیایی بین دو کشور عضوم کاربتد سالح. ه(گاگتفتینم

   پیش بی(ی نشده بود.عضو تیغکشور بتاورد با متخلف )

ژنو، کمیته الع سالح سازمان  2330پتوتکل  اتدر راستای بتاتف کتدن نواقص 2362سال 

ه، تولید و انباشت ن م(ع توسعملل )که بعدها به ک(فتانا الع سالح تبدیل شد  متن نهایی ک(وانسیو

 )BWC( بیولوژیکهای وبی  که به ک(وانسیون سالحهای بیولوژیک )میکتو کاربتد سالح

 .معتوف است را آماده کتد

بعد  و گدی آغاز شد صورتبههای شیمیایی تبوب به تهیه متن ک(وانسیون سالحم اکتات م

های تانجام متن نهایی ک(وانسیون سالح، س«ک(فتانا الع سالح»ها م اکتات فشتده در از مدت

م(ع  یالمللنیبواقع شد. ک(وانسیون  ءآماده و مورد توافن اعضا 2333شیمیایی در سال 

المللی م(ع تتین معاهده بینمهم )Chemical Weapons Convention( شیمیایی یافزارهاگ( 

شیمیایی است که در تاریخ  یاافزارهگ( های کشتار گمعی و تولید، انباشت و استفاده از سالح

کشور عضو سازمان  270میالدی در پاریا و نیویورک به تصویب نمای(دگان  2332ژانویه  22

شد. ضامن اگتای ک(وانسیون  االگتاالزممیالدی،  2336آوریل  33ملل متحد رسید و از تاریخ 

 یا همان )OPCW( های شیمیاییشیمیایی، سازمان م(ع سالح یافزارهاگ( م(ع  یالمللنیب

 )Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons( میالدی  2336است که در سال

ان در شهت الهه شدن ک(وانسیون م(ع تسلیحات شیمیایی ایجاد شد. مقت این سازم االگتاالزمو با 

یحات شیمیایی ک((ده ک(وانسیون م(ع تسلءهای امضاهل(د واقع شده و تشکیالت آن تحت نظت دولت
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 یافزارهاگ( م(ع  یالمللنیبکشور به ک(وانسیون  232میالدی  3222تا سپتامبت . شودیماداره 

 (د.شیمیایی پیوست

 

 های شیمیاییسیر استفاده حکومت صدام از سالح

-به گونه بود؛ استتاتژی زمین پایه توان رزمی کشور عتاق در ابتدای گ(  با ایتان، مبت(ی بت

ارتش نقش  نیتوی زمی(ی   درنفت 323222هزار نفتی عتاق، اغلب آنان ) 323رتش ای که از ا

 ستون فقتات آن را داشت(د.

های اود را در ارتباب با توسعه سالح های تحقیقاتیفعالیت 2362 عتاق در اوایل دهه

در  های گستتدا رژیم بع اما مطابن اعالم مقامات دولت این کشور، فعالیت؛ شیمیایی آغاز کتد

های شیمیایی در مقیاس ص(عتی، تیمین و تولید مواد اولیه و همچ(ین اگزاء و سالح ارتباب با تولید

 حکومت عتاق انجام گتفت. 2332 تا 2363 یهاسالمتتبا با این تسلیحات، عمدتاً در  تجهیزات

)از گمله  بتای مقابله با مخالفان های شیمیاییای از سالحبه اتز گستتده در زمان صدام حسین

 استفاده کتد.و در گ(  با ایتان   2کتدهای این کشور هیعل 9236سال 

آوری بتای از استادان دانشگاه و صتف بودگه ، رژیم عتاق با گمعم 2366از حدود سال 

پتداات و در هت  های شیمیایی ا میکتوبی و رادیواکتیوآوری ااالعات درباره سالحالزم به گمع

 ایی را به دست آورد.هسه زمی(ه، موفقیت

عتاق به بازرسان سازمان ملل متحد ارائه کتد، حکایت از آن دارد که  ااالعاتی که دولت

)یع(ی در حین گ(  2362 های شیمیایی این کشور در دههزراداانه سالح درصد کل 02 بیش از

 .  استفاده شده است با ایتان

انتقال مقادیتی  با که مل شیمیایی نداشت، توانایی چ(دانی بتای تولید عوا2362در سال عتاق 

را اتید از کشورهای اروپایی و امتیکا این ضعف  ، همتاه باامل شیمیایی از ذاایت شورویاز عو

م(عقد در آلمان غتبی « دری رایخ»قتارداد اتید تجهیزات ف(ی از کمپانی  2363سال  کتد. گبتان

 د.کت
 

 به اول انجامید. 2360تا مارس  2369گ(  دوم کتدها و حکومت عتاق از آوریل  -2 
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کتد، اما این ماده گتان و پیدا ده استفا تابونگستتده از  اوربهم 2369از سال  حکومت عتاق

رفت که  2بیشتت به ستاغ گاز وی ایکاد الزم بتای ساات آن هم سخت بود؛ ل ا کتدن موا

ماده  .تن از این گاز را در ااتیار داشت 9حدود  2366. صدام در سال داشتقدرت و دوام بیشتتی 

 .شه 2272از سال بود.  داشت، گاز سارینقتار  تتی در دستتس عتاقکه در حجم وسیعشیمیایی 

 زا و گازهای عامل اون آغاز شد.لاستفاده گستتده عتاق از گاز اعصاب، گاز تاو

های شیمیایی را در مقیاسی به کار ، عتاق سالح2270تا آات سال  2272های در فاصله سال

که  ی شیمیایی ویژهسابقه بود. در این دوره، واحدهات که از گ(  گهانی اول به بعد بیگتف

های نیتوهای مسلح مسئول متاقبت، ساات و حمل و نقل مهمات شیمیایی بودند، در تمامی یگان

عتاق گا افتادند. واحدهایی از نیتوی زمی(ی و هوایی عتاق میموریت شلیک این نوع سالح را به 

 گتفت(د.عهده 

عتاق در  از آن دارد که گزارش دولت انگلستان از وضعیت بتنامه تسلیحاتی عتاق، حکایت

شیمیایی شامل  انواع مختلف عوامل های تسلیحاتی اود، قادر بوددر او  فعالیت و 2362 دهه

را تولید   ویایکا گاز توبان، گاز سارین و گازصاب )و عوامل اع  گاز اتدلا )عوامل تاولز

 نماید.

وی، به واحدهای عتاق در پیتوی از الگوی واحدهای شیمیایی اتحاد گماهیت شورارتش 

نظامی شیمیایی اود چ(ان م(زلت و موقعیتی بخشید که تقتیباً به شکل یک ارتش رزمی مستقل 

مسئول دفاع شیمیایی، تشعشع و اکتشاف شیمیایی، تحلیل اوضاع  یواحدها تیزواحدها و  درآمد.

ک گتوهان . هت سپاه یک گتدان، هت تیپ یا لشکت مستقل یتشکیل دادندرا  ییزدایآلودگگوی و 

 .و هت ه(گی یک دسته شیمیایی داشت
 

 رژیم بعث برای دستیابی به توان شیمیایی اقدامات زیر را انجام داد:

آوری، مواد و تجهیزات فن اتید م(ظوربهبا کشورهای غتبی  م(اسبات تجاریبتقتاری  -2

 شیمیاییافزار متبوب به گ( 

 

2 - VX   است. متگبار اعصابسمی و نوعی ماده شیمیایی 
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در  ییایمیشک((ده وسایل های تولیدتکتگوناگون با ش ف(ی تجهیزات قتارداد اتیدعقد  -3

 غتبیآلمان 

 عوامل اعصاب از کشورهای غتبی متبوب به تولید تتکیبات شیمیایی اتید -2

 ایییشیم افزارگ(  تولیدساات و  هایکاراانه تیسیا -9

ای های کشتار گمعی عتاق به گفته دکتت حسین شهتستانی از دانشم(دان هستهبتنامه سالح

  با کمک تعدادی از 2272) 2363  آغاز و در بخش شیمیایی در سال 03) 2362ال عتاق از س

های آمتیکایی با استفاده از گاز اعصاب و سارین توسعه یافت. ولی اقدام عتاق بتای کسب شتکت

از محققان ساات عوامل  ،یتسون  به نوشته دکتت گتاهان پیکیولوژیب BWتوانم(دی )

  آغاز 2202) 2369تمان صلح دانشگاه بتادفورد انگلیا، از سال های بیولوژیک در دپارگ( 

پتوژه تحقین و توسعه را در متکز آل سلمان آغاز  66عتاق اگتای  2360بعد در  سال کی .شد

 .کتد

 بوتولیسم سم و زاماهیسقادر به تولید انبوه عوامل میکتوبی عتاق   2279) 2360در سال 

های در بسیاری از آزمایشگاه زاماهیسمیکتوب که  معتقد استرئیا سابن سیا  ،بود. گیمز ولسی

 .شدتوزیع  62 دههمختلف و از گمله عتاق در  آمتیکا قابل دستتسی بود و از سوی کشورهای

که در اواات  کتد؛اع گازها را در ماه تولید میتن از انو 22حدود  2279عتاق تا اواات سال 

عتاق  2276در پایان سال  یافت.تن در ماه افزایش  02 این ظتفیت تولید به بیش از 2270سال 

تولید ک(د.  سارینو  از گازهای تابونتن از هت یک  7تن گاز اتدل و  62توانست بیش از 

های ت بسیاری از شتکتتوانم(دی عتاق در تولید گازهای شیمیایی با مشارکت و حمای

 گتفت.اروپایی و سایت کشورها صورت ، آمتیکایی

عتاق از عتاق به کویت، کشور  تجاوز رشات ارسالی به سازمان ملل پا از پایانابن گزا

 36که آلمان با  کتدتجهیزات نظامی دریافت می انگلیسیو  آلمانی، آمتیکایی شتکت 202

را مشارکت بیشتتین شتکت فعال  22و انگلیا با  39آمتیکا با  ،شتکت اصوصی و دولتی

 داشت(د.
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آمار دیگتی را ارائه  ،با از قول کارش(اسان و گزارش ارسالی از عتاقروزنامه الکتتونیکی الق

ای مجهز کتدند و در های هستهشتکت آلمانی، عتاق را به سالح 33کتده است. بتابت این گزارش 

شتکت  26شتکت فتانسوی،  32شتکت انگلیسی،  32شتکت آمتیکایی،  33رأس تیمین ک((دگان 

 2شتکت اسپانیایی،  6شتکت سوئیسی،  22تکت ایتالیایی، ش 20شتکت بلژیکی،  22اتتیشی، 

های و تعدادی از شتکت چی(یشتکت  2و  ایشتکت کته 0شتکت ه(دی،  9شتکت ژاپ(ی، 

های در لیست فتوش(دگان سالح اکتای(یو  روسیشتکت  92و  اردنی آرژانتی(ی، بتزیلی، مصتی،

 .دارندای به عتاق قتار شیمیایی و هسته

 های شیمیاییز بکارگیری سالحهدف عراق ا
ای(که نقطه ثقل قدرت نظامی ایتان در تهاگم به عتاق شامل نیتوهای پیاده و  به با توگه

بتای و ها نبودند قادر به دفاع در بتابت این تاکتیکها عتاقیبود، ل ا  شبانه اگتای عملیات

های شیمیایی ها از سالحو ایجاد پتاک(دگی در میان آن ی ایتانیگلوگیتی از پیشتوی نیتوها

 :باشدیمهای شیمیایی بت علیه ایتان به شتح زیت اهداف عتاق از بکارگیتی سالح کتدند.استفاده 

 گلوگیتی از پیشتوی ناگهانی قوای نظامی ایتان در مواضع و استحکامات عتاق 

 نفوذ و پیشتوی نیتوهای ایتانی استتاتژیک-مهار پیامدهای سیاسی 

 پتاک(دگی های شیمیایی و آثار کاربتد آن در ایجادروانی سالح تیثیتات روحی ا 

 نیتوهای مقابل

  رزم سازمان در ااتاللو  هاآن پیشتوییا  مقاومت قدرت بتدن میاناز 

بت روی نیتوهای  در مورد تیثیت این سالح عتاق ایهسته هایاتحپیشین  رئیا حمزه ادیت

یتان، روشن شد که به وحشت اندااتن نیتوهای ایتان در گ(  اوالنی عتاق با ا»گوید: ایتان می

مسثتتت از تمام توپخانه و بمباران هوایی بود که ما  متاتببهشیمیایی،  از اتین استفاده از سالح

 «بگیتیم.توانستیم بکار می

ای با ، ای مصاحبه2369 سپتامبتر نوزدهم و تجارت اارگی رژیم عتاق د یدارازانهوزیت 

علیه ایتان، های شیمیایی در مورد استفاده عتاق از سالح یسسالتی االنباء، در پاسخ به روزنامه کوی
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ها یقی(اً استفاده اواهد ق در صورت لزوم از این قبیل سالحگویم که عتامی یاورکلبه»گفت: 

 «کتد تا از حی یت و شین متدم اود و نیز از متزهای کشورش و ملت عتب دفاع نماید.

 

 وهای ایرانی برای مقابله با حمالت شیمیاییاقدامات نیر

 کتده وها را نمیحمالت شیمیایی عتاقی ی(یبشیپها های ابتدایی گ(  که ایتانیالدر س

غافلگیتی بت  اثتات م(فی زیادی به دلیل ،ه(وز آمادگی الزم بتای مقابله با این حمالت را نداشت(د

تت به این ها و توسل بیششیمیایی عتاقیرزم(دگان ایتانی وارد آمد. با افزایش حمالت 

م(ده اود اقداماتی را تدارک مقابله با این حمالت بتای نیتوهای رز ، ایتان گهتافزارهاگ( 

. تمام رزم(دگان های الزم ارائه شدهای شیمیایی تشکیل شد و آموزشی ویژه سالحها. یگاندید

دیدند و تجهیزاتی های الزم را ژه، آموزشهای ویمقدم توسا یگان قبل از ورود به گبهه و اطوب

در  "شیمیایی عوامل ضد پودرهای و هاآمپول" و  "محافظ ماسک"، "کامل لباس"مان(د 

 گتفت.ار میقتااتیارشان 

 229 تیپ"های مستقلی تشکیل شد؛ از گمله ها و گتداندر بخش عملیات پداف(دی نیز تیپ

 ،"کتبال قتارگاه از والعادیات 222 تیپ"، "سجاد ماما 39 تیپ"، "نوح قتارگاهعدی از حجت بن

های مستقل پداف(د شیمیایی از قتارگاه رمضان، و گتدان "اشتف نجف قتارگاه از نصتت 32 تیپ"

 مستقیم. صتاب و سیدالشهدا حمزه

را به عهده  سطح م(اان عملیاتیدر  آلودگی رفعو  سازیا( ی های فوق وظیفه کشف،یگان

آلودگی و نوع آلودگی را  با تغییت رن  میزان که های ش(اسایی،محلولده از کیتها و داشت(د. استفا

-ها و راکتبمبها، های امپارهش بت روی تکهبتداری از ااک و آزمایکتدند، نمونهمشخآ می

 های ش(اسایی م(اان آلوده و تشخیآ نوع عامل شیمیایی بود.ها از گمله فعالیت
 

 فزارهای شیمیایی در جنگ علیه ایرانااستفاده عراق از جنگ

م(جت به  2203شهتیور ماه  22گمهوری اسالمی ایتان در متزهای ارتش عتاق به  تهاگم

 های اولیه گ(  گتدید کهدر اول ماه این کشورهای وسیعی از ااک ایتان توسا اشغال بخش

ا از وقوع انقالب پ ویژهشتایا آن ناشی از عدم آمادگی نیتوهای مسلح گمهوری در  این امت

  .بود اسالمی
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توی و ، عتاق با تکیه بت موانع ابیعی و س(گتهای مقاوم اود گلوی پیشهای نخست گ( در سال

ها و نقش محوری موانع و های ابتدایی ایتانیگتفت. با گ شت عملیاتحمالت نیتوهای ایتان را 

-شتوع به عملیات نیتوهای ایتانی س(گتها بتای بازدارندگی نیتوهای ایتانی، پا از چ(د عملیات،

دیگت  کتدند. در این شتایا العبور و روداانه و...های صعبغافلگیتی، عبور از مکان های شبانه،

های نکتده و شتوع به استفاده از سالحعتاق به س(گتهای سااتگی اود و نقش موانع ابیعی تکیه 

 .عامل بازدارنده کتد ع(وانبهایی شیمی

 ،یتادربهد قوای نیتوهای رزم(ده و آغااز عملیاات آف(ادی علیاه ارتاش عاتاق با تجدیایتان 

آزادسااازی اتمشااهت ااای عملیااات د کااه او  آن اااود را آزاد کاات شاادههای اشغالسااتزمین

آمیزی توساا موفقیاتنظاامی  هاایسلساله عملیاات بود. پا از این 2272در اتداد  المقدستیب

باتد باه اااک دشامن، تهدیادی گادی باتای نقااب انجام شاد کاه ضامن کشاانیدن گبهاه ن ایتان

ایز مج(اون در گ(اوب و بصاته و گزایات نفات ون ااک عتاق از گملاه ب(ادر مهاماستتاتژیک در

  .رفتارتفاعات مهم کتدستان عتاق به شمار می

در چ(ین شتایطی و با تغییت موازنه نظامی گ(  به سود ایاتان، ارتاش عاتاق کاه ااود را در 

دفااع ایاتان های شایمیایی علیاه رزم(ادگان و ماتدم بید به کاربتد وسیع سالحدیآستانه سقوب می

  .روی آورد

المللی از گمله سازمان ملل، المللی، سکوت گوامع بینعدم پایب(دی عتاق به معاهدات بین

های ود و اثبات استفاده عتاق از سالحمظلومیت ا اثبات ناتوانی دیپلماسی ایتان در گهت تحقن

شد و ها ت علیه ایتانیهای مختلف شیمیایی بباع  استفاده بیشتت عتاق از سالحهمگی شیمیایی 

 کتد.یار س(گی(ی را بت ایتان تحمیل تلفات بس

گ(  محدود و درنهایت  آزمایشی، در ادامه اوربهدر اوایل گ(   عتاق حمالت شیمیایی

، م(اان عالوه بت م(اان نظامی گستتده و پتحجم انجام شد و از سال چهارم گ(  به بعد، اوربه

 د.یز هدف حمالت شیمیایی قتار گتفت(تد عتاق نغیتنظامی و شهتوندان ایتان و کُ

، انواع های شیمیاییضمن گستتش تدریجی استفاده از سالح عتاقبع  حکومت 
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-از مشتقات بسیار اطتناکروز به روز تت این عوامل را نیز به کار گتفت و تت و کش(دهاطتناک

زاها علیه نیتوها و غیتنظامیان و همچ(ین از عوامل تیایتی و ماندگارتت تاول در اطوب مقدم تتی

دف افزایش قتبانیان و ارتش عتاق با ه . با ادامه روند گ( در اطوب عقبه و پشتیبانی استفاده کتد

را به کار  بالگتد و هواپیماهای سبک تاکتیک حمالت شیمیایی شبانه با هواپیما، تشدید وحشت

 .گتفت

 .متمایز انجام شد مقطعشیمیایی در گ(  علیه ایتان در سه  یافزارهاگ( استفاده عتاق از 

  1361مقطع اول اآغاز جنگ تا سوم خرداد 

 22بتق آسای ارتش عتاق به ااک گمهوری اسالمی ایتان در  تهاگم دوره نخست از آغاز

آزادی  ژهیوبهاشغالی،  م(اان آزادسازی مقطع یانپا  تا 2362سپتامبت  33)2203شهتیور ماه سال 

تاک(ده و بتای پ اوربهبود که ای آن، نیتوهای عتاقی  2272اتمشهت در سوم اتداد ماه سال 

های پتاک(ده نیتوهای رزم(ده ایتان و هموار کتدن مسیت پیشتوی به داال درهم شکستن مقاومت

 .ندکتدمیهای شیمیایی استفاده ااک کشور ما از سالح

آور و ای همچون گاز اشکستفاده در این دوره، گازهای سادهنوع عوامل شیمیایی مورد ا

 آید.کش به حساب میوم به باران زرد بود که نوعی علفگازهای موس

این گازها از نظت عملیاتی، پایداری در محیا و اثت بخشی نظامی بسیار ضعیف بودند، 

-حمالت نمیگونه نی متوگه قتار گتفتن در معتض اینی ایتاکه گاهی اوقات، نیتوها یاگونهبه

ابن آمار موگود، مجموع تلفات نیتوهای ایتانی در این دوره با وگود فقدان هتگونه شدند. 

 سازی، بیش از ده شهید و یک یا دو مجتوح نیست.حفاظتی و ا( یتجهیزات 

متباوب باه تااریخ  گ(ا  ایاتان و عاتاق در ساازمان ملال اولین حمله شیمیایی ثبت شاده توساا

 02در  واقاع اازرنی و هاللاه باین ایم(طقاه در کاه اسات 2362 ژانویاه 22 باا بتابت  32/22/2203

 .توهای ایتانی انجام شدغتب ایالم توسا عتاق علیه نی یلومتتیک

اکبت، پل نادری و اتمشهت اقدام به اهللار در م(اان هویزه، ارتفاعات چهار ب 2272عتاق در سال 

 .ندشدمیپتتاب  اندازامپارههای شیمیایی کتد که عمدتاً توسا توپخانه یا استفاده از گلوله

 

http://hamshahrionline.ir/details/47005
http://hamshahrionline.ir/details/47005
http://hamshahrionline.ir/details/62923
http://hamshahrionline.ir/details/62923
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  1365تا پایان سال  1361مرداد دوم ا مقطع

محدود از  صورتبههای غتب و میانی در گبهه 2273تا  2203های لسا ایارتش عتاق 

بت  2276تا  2273های را در سالتتین حمالت شیمیایی های شیمیایی استفاده نمود، اما وسیعسالح

در گزایت مج(ون ،  73اسف(د ) ایبتعملیات  علیه رزم(دگان و متدم غیت نظامی بکار بتد. عتاق در

در فاو   70تا فتوردین  79)بهمن 6در گزایت مج(ون ، عملیات والفجت  72عملیات بدر )اسف(د 

های شیمیایی   از سالحدر شتق بصته و شلمچه 77 نیفتورد تا 70)دی ماه  6و  0و  9کتبالی 

 استفاده کتد.

ارتش عتاق ، های نفوذی ایتان با هدف ت(بیه متجاوز آغاز شده بوددر این مقطع که عملیات

افزارهای شیمیایی در نقش سالح تدافعی استفاده نظامی دفاعی در زمین، از گ(  هایبا تاکتیک

. در نماید ایتان را ا( یی به انبوه نیتوهای پیاده های تهاگمی متککتد تا به کمک آن، عملیات

مواضع نیتوها، متاکز پشتیبانی و تدارکاتی و  بار 322، ارتش عتاق بیش از های این مقطعسالاول 

 نفت هزار 99تها و م(اان غیتنظامی ایتان را هدف حمالت شیمیایی قتار داد؛ که حدود حتی شه

 داشت.را در پی  مجتوحو  کشتهتلفات اعم از 

بتای نخستین بار سالح شیمیایی نقش بازدارندگی به ، 2272متداد ماه  ،در عملیات رمضان

این تجتبه موفن عتاق در ازداشت. تیابی به اهداف عملیاتی باود گتفت و نیتوهای ایتان را از دس

استفاده از گازهای شیمیایی بتای مقابله با پیشتوی ستیع و غافلگیتانه نیتوهای پیاده ایتان در داال 

 های شیمیایی در سازمان رزم ارتش عتاق شد.، باع  ایجاد رسته گ( ااک آن کشور

 عملیات مسلم بن عقیل، 2272مهتماه سال  3در ایتان عملیات رمضان،  در به دنبال عدم فتح

در  ایالم و، عملیات محتم در ارتفاعات متزی حمتین 2272آبان ماه سال  22؛ در در سومار

ای این عتاق  اگتا کتد. را در محور چزابه فکهعملیات بزرگ والفجت مقدماتی  26/22/2272

یه نیتوهای ایتانی علهای شیمیایی از سالح ، حدود ده بارهااین عملیاتدر واک(ش به شش ماه و 

 .استفاده کتد

گوناگون با یک  تجهیزات عتاق قتاردادی بتای اتید  م 2363) 2272سال  در زمستان
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 سااتبتای و  م(عقد کتد «دری رایخ»به نام  فدرال آلمانشتکت سازنده وسایل ف(ی شیمیایی در 

ا از م(ابع غتبی، به ویژه عوامل شیمیایی پیچیده و تتکیبی، میزان دراور توگهی از مواد شیمیایی ر

 کتد.فدرال اتیداری  آلمانو  امتیکا، انگلستانایاالت متحده 

را با  ایتانتجتبه دفع چهار عملیات کوچک و بزرگ نیتوهای  عتاق 2272با پایان سال 

استفاده از گازهای شیمیایی داشت و با گستتش محدوده کاربتد و حجم عوامل شیمیایی، مدیتیت 

 .ن رزم ارتش آن کشور اضافه شدی شیمیایی به اور رسمی به سازماهاو رسته گ( 

که کتد های مختلف گ(  استفاده گازهای شیمیایی در گبهه از بار 90 عتاق ،2273سال 

ها افزایش ت(وع مواد شیمیایی و گستته عملیاتی حمالت شیمیایی عتاقی .بود 2272 سال بتابت چهار

شد. هدف اصلی عتاق در این مقطع از گ( ، ز شامل مییافت و حتی م(اان غیتنظامی را نی

وادار کتدن به پ یتش پایان گ(  بدون ها و ها، فشار بت آنهای گ(  بت ایتانیافزایش هزی(ه

 دستیابی به بتتتی نظامی در صح(ه گ(  بود.

 3آن  شهت بانه و روستاهای ااتاف آن مورد حمله قتار گتفت که نتیجه 2273آبان  6و  0در تاریخ 

حوالی پ(جوین توسا هواپیما بمباران شد که به شهادت  آبان 27 .نفت مجتوح بود 02نفت شهید و 

 تن انجامید. 72تن و مجتوح شدن  26

مورد  و ت(وع مواد مورد  29)کاهش نسبی میزان حمالت شیمیایی نسبت به سال قبل 72سال 

در گزایت مج(ون  اتی گ(وب مخصوصاًدر م(طقه عملی این حمالت عموماً استفاده شده بیشتت شد.

در اثت  72 های شیمیایی ایفا کتدند. سالانجام شد و هواپیماها نقش غالبی را در پتتاب بمب

حمالت متعدد به  .نفت شهید شدند 32نفت از نیتوهای اودی مجتوح و  2032 شیمیایی حمالت

 همچ(ین و انجامید تن 20 شدن مجتوح و تن 23 شهادت به که 32/23/72 گزیته شمالی مج(ون در

 .بود حمالت شدیدتتین از علیشا شمالی اسکله به حمله

نفت از نیتوهای  22رد بود، مو 362 شده گزارش شیمیایی حمله موارد تعداد ای(که رغمبه 2279 سال

 د.بتابت ش3 نسبت به سال قبل از آن تقتیباً  یننفت شهید شدند که میزان مجتوح 27اودی مجتوح و 
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عتاق بار دیگت استفاده از سالح ، 32/22/79در م(طقه فاو در تاریخ  6وع عملیات والفجتبا شت

مورد عملیات آف(د شیمیایی علیه  26اًمجموع در بهمن و اسف(د ماهو  شیمیایی را تشدید کتد

وسعت  ه است.گزارش شده که عموماً در م(طقه فاو، آبادان و استوآباد بود ایتاننیتوهای 

سابقه است. با گهان بی های شیمیاییدر تاریخ گ(  2279ایی رژیم عتاق در بهمن تهاگمات شیمی

نیتوهای عتاقی به کاربتد  ،که م(جت به سقوب شهت ب(دری فاو شد 2279بهمن 32در  6آف(د والفجت 

ای دیده نشده بود، اقدام مواد سمی شیمیایی انبوه که تا آن زمان نظیت آن با چ(ین ابعاد گستتده

هزار گلوله توپ و 6از  بیش 2279تا اواسا اسف(د  6. از شتوع عملیات آف(دی والفجت کتدند

روز به اور مداوم 32امپاره حاوی مواد سمی علیه مواضع نیتوهای ایتانی شلیک شد و در اول 

 .فتو ریخت(د 6بمب شیمیایی در صح(ه عملیات والفجت  2222هواپیماهای عتاقی بیش از 

ها و بت اسااس اصاول اولیاه انساانی و قاوانین ز درمانی،که در کلیه گ( ها و متاکبیمارستان

حمالت شیمیایی عتاق مصون نماندناد. رژیام حمالت نظامی مصون باش(د، نیز از  المللی باید ازبین

داد، بلکاه پاا را فتاتات نهااده و باران قتار میعتاق نه ت(ها این متاکز را بارها مورد بمباران و موشک

این متاکز را هدف بمباران شیمیایی قتار داد. دو نمونه از بارزتتین ایان گ(ایاات عبارت(اد بتای از 

  :از

و   2279در آباادان )ششام و هشاتم اساف(د  بمباران شیمیایی بیمارستان صحتایی حضتت فااماه

  .2270سومار )دهم دی ماه  036بمباران شیمیایی بیمارستان صحتایی 

ه با افزایش حمالت ایتان در این سال افزایش یافت ب 2270 حمالت شیمیایی عتاق در سال

میزان حمالت انجام شده در و  مورد رسید 63تابت سال قبل و به اوری که موارد بمباران تقتیباً دو ب

همزمان با انجام دو عملیات مهم کتبالی چهار و پ(، در شتق بصته از شدت بیشتتی  ،زمستان

د که م(اان مورد بمباران در این سال ادی م(اان بمباران شده نشان میافیابتاوردار بود. عموماً گغت

 6در فتوردین ماه همزمان با ادامه عملیات کتبالی  کهیاوربه، ایتان استتابعی از م(اان عملیاتی 

آباد در ن و حا محور فاو عموماً مورد حمله قتار گتفت و در اردیبهشت و اتداد م(طقه مهتا

عمتان و همچ(ین و محور عمومی حا  3در شهتیور ماه م(طقه عملیاتی کتبالی  ،های میانیگبهه

ورد حمله شیمیایی واقع شده اتمشهت و آبادان م ،در گزیته می(و 9محورهای عملیاتی کتبالی
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  در محور سومار این م(طقه نیز مورد بمباران قتار 7با توگه به عملیات ارتش )کتبالی. است

(د نیز همزمان با کتبالی پ(، در شلمچه و شتق بصته عمدتاً این محور گتفت و در بهمن و اسف

 بمباران شیمیایی گتدید.
 

 تا پایان جنگ  1366مقطع سوم اابتدای سال 
و  گ(  پایانشتوع شد و تا  2277 سال سوم گ(  شیمیایی بین عتاق و ایتان از آغاز مقطع

حمالت  در این مقطع یافت.ادامه  2276 و حتی پا از آن تا تابستان سال 036نامه پ یتش قطع

های انفجاری بارانا و گلولههبارانم با بمبأتت موارد توادامه یافت و در بیشوقفه بی عتاق شیمیایی

حکومت  های پایانی گ( سالهای شیمیایی را چ(د بتابت ک(د. در ثیتات و صدمات سالحیبود تا ت

روانی به  اندازی عملیاتنزدیک متز، با راهها و روستاهای حمالت شیمیایی به شهت عتاق عالوه بت

های ایتان را تهدید به والن کشور، شهتهای بزرگ و متاکز استانئقصد تشدید فشار بت مس

 باران شیمیایی کتد؛ تهدیدی که اگتای آن دور از انتظار نبود و در پ یتشباران و موشکبمب

 .دثت بومساز گانب ایتان  036ی نامهقطع

 ، عملیات 2277بمباران شهت ستدشت)تیت ماه  ، 77بانه )فتوردین  شهت روستاهای ااتاف

،  77شهت حلبچه )اسف(د  ، حلبچه -در کتدستان عتاق 76و فتوردین  77)اسف(د  22والفجت 

، روستاهای  76 ، شهت نودشه )فتوردین 76و فتوردین  77روستاهای ااتاف متیوان )اسف(د 

های متعدد ارتش عتاق از تک  و 76 ، شهت اش(ویه )متداد 76)متداد  ااتاف ستپل ذهاب

هدف حمالت شیمیایی عتاق واقع  ،های مختلف  در گبهه76تا پایان گ(  )متداد  76فتوردین 

 .شدند

که دیگت به تسلیحات شیمیایی مجهز و توان ، ارتش عتاق با ادامه گ(  در مقطع پایانی

-این مواد شیمیایی را بدست آورده بود پا از بتاتف کتدن ضعفکافی بتای استفاده مت(وع از 

های تاکتیکی اود در زمی(ه کاربتد گازهای شیمیایی و دستیابی به عوامل شیمیایی مضاعف 

گیتی م(اان تحت ک(تتل نیتوهای ایتان یک سالح تهاگمی بتای بازپا م(زلهبهها توانست از آن

 استفاده ک(د. 

های هماه(  شاده ااود در بخشی از عملیات ع(وانبهها این سالح موفن شد از ارتش عتاق
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و عماالً  استفاده نمایاد شمالو  غتب هایگبههو  علیه نیتوهای ایتان در فاو، شلمچه2276بهار سال

 .(دک نشی(ی از مواضع تصتف شده مجبورنیتوهای ایتانی را به عقب

-وای گمهوری اسالمی ایتان در گبههق ،پی در پی هایدنبال عملیاته ب 2277فتوردین سال  

در . را در مقیاس وسیع به اادمت گتفات های شیمیاییهای غتب و گ(وب، بار دیگت عتاق سالح

ماورد آن در م(طقاه  7کاه  ن شیمیایی توساا عاتاق گازارش شادمورد بمبارا 6فتوردین این سال 

شتق بصته  وده استتاتژیک. انجام این عملیات در محدبوده استدر شتق بصته  6عملیاتی کتبالی 

 م(جات شاد؛هاای گساتتده شایمیایی به بمباران و لعمل شدید عتاق را به دنبال داشتاعکا که بود

میایی م(طقاه مورد بمباران گستتده شی 7فتوردین اقدام به  32تا 26های بین تاریخعتاق  کهیاوربه

تان از  229دن بایش از و مجتوح ش تن 32انداز نمود که در مجموع به شهادت با هواپیما و امپاره

افازایش  ،در ایان عملیاات ایاتانیکی از دالیل کاهش صدمات نیتوهای . م(جت شد ایتاننیتوهای 

 بود. ایتان کیفی و کمی تجهیزات پداف(دی 

دنبال این عملیات و با تغییت تاکتیک نظامی ایتان مب(ی بت تغییت م(طقه عملیاتی از گ(وب باه ه ب

شااهد بمبااران  ریخلیات در م(اان شمال غتب و کتدستان عاتاق، بعاد از ایان تااشمال و ادامه عم

مورد بمبااران  22مجموعاً  77ا مهتماه ت کهیاوربهگستتده شیمیایی این م(اان توسا عتاق هستیم 

 22شاایمیایی در روسااتاهای کتدنشااین اسااتان ساالیمانیه و اربیاال عااتاق، م(طقااه عملیاااتی کااتبالی 

والحسن و ستول و گومه، بانه، روستای قته باغ در شمال عتاق، روساتای کلاه )ماؤوت ، روستای ب

)حلبچه  انجام شاده کاه  6، فتح  )ارتفاعات ماؤوت 9وش در حومه ستدشت، م(اان عملیاتی نصت

 .عمدتاً با هواپیما صورت گتفتاین حمالت 
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علیاه ماتدم و رزم(ادگان ایتانای های شیمیایی هایی که نیتوهای عتاقی از بمبای از عملیاتنمونه

 اند:استفاده کتده
 

 تاریخ نام عملیات ردیف
عوامل مورد 

 استفاده
 نتایج

1 

 3(  و  والفجر2۲)تیر تا مرداد ۲ پس از والفجر

 -( 2۲)مرداد

مناطق حاج عمران، شیوه رش، تمرچین، رودخانه 

 دویرج و مناطق اطراف

11/5/2۲ 

 گاز خردل

و  آورتهوعگازهای ، 

 زاتاول

مصدوم و  ۲22بیش از 

 نفر شهید ۲

۲ 
عمدتاً در  با توپ، خمپاره و هواپیماحمله دوازده بار 

غرب کشور از جمله مناطق نظامی و غیر نظامی 

 پیرانشهر، بازی دراز، مریوان، بانه، پنجوین و پاوه

از تاریخ 

تا  11/5/132۲

4/1/132۲ 

 گاز خردل

مصدوم شدن جمعی از 

رزمندگان و مردم 

 ظامیغیرن

منطقه عمومی سلیمانیه و محور  - 4والفجر  3

 پنجوین
 گاز خردل و اعصاب 2۲مهر و آبان 

نفر و  ۲2شهادت

 سیصد نفر مصدوم

 گاز خردل 2۲اسفند  5تا  3 مناطق العزیر و شط علی - 2والفجر  4
مصدومیت شدید 

 ششصد تا هفتصد نفر

 فتح فاو()  ۸ والفجر 5
تا  ۲2/11/24

12/1۲/24 

زا از جمله ولگاز تا

های سولفوره و خردل

موستارد و نیتروژنه+گاز 

اعصاب تابون و 

سارین+سیانید+عامل 

کننده خفه

-فسژن+ناتوان

کننده+عامل 

+ترکیبات vxاعصاب

 هاعامل

نفر و  1222شهادت 

 هزار نفر 1۲مصدومیت 

 عملیات خیبر 2
تا  2۲اسفند 

12/1/23 

گاز +گاز خردل 

گاز +اعصاب 

کننده خفه

 +تابونفسژن

نفر و 12شهادت 

 نفر 3522مصدومیت 

 عملیات بدر 1
تا    11/1۲/23

۲1/1۲/23 

گاز خردل 

گاز +)ناچیز(

سیانور+عامل +اعصاب

 زاخارش

نفر شهید و  32تا  ۲2

 نفر مصدوم 1522

 ۸کربالی  ۸
تا   1۸/1/22

۲1/1/22 

تاول زا)خردل 

سولفوره(+عامل 

اعصاب تابون و 

- 
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 سارین+سیانور+خفه

 کننده

 1/4/22 بمباران شهر سردشت 1
سیانور، خردل و 

 اعصاب

 –نفر  132شهادت 

مصدومیت و 

 ۸مسمومیت بیش از 

 هزار نفر

 ۲2/1۲/22 بمباران شهر حلبچه - 12در عملیات والفجر  12

تابون، خردل، اعصاب)

 (سارین یا سومان

 سیانوژن، لویزیت

هزار  1هزار شهید و  5

 نفر مجروح شیمیایی

 یمیایی شهر نودشه کرمانشاهبمباران ش 11
و  ۲2/1۲/22

 13/1/21و  1/1/21
 خردل و اعصاب

شهید نفر  1۲2بیش از 

 و مجروح

 ۲۸/1/21 نبرد دوم فاو 1۲

گاز اعصاب، سیانید 

در خطوط مقدم و گاز 

 خردل در پشت جبهه

بیش  -سقوط شهر فاو 

هزار شهید و  2از 

 مصدوم

 سقوط جزایر مجنون - 4/4/21 نمقاومت رزمندگان در پدخندق جزایر مجنو 13

 گاز خردل 11/5/21 هشت نقطه در منطقه غرب اشنویه 14

 2۲2هزار و  ۲بیش از 

تن از مردم غیرنظامی 

 منطقه مصدوم

 
 

 حمله شیمیایی رژیم بعث به سردشت
حمله شیمیایی رژیم بع  به شهت ستدشت، نخستین مورد حمله شیمیایی به یکی از شهتهای 

، حمله هوایی ارتش بع  به شهت 2277 سال ماه تیت هفتم روز یکش(به 27:22ت ساع. ایتان بود

بمب شیمیایی اتدل در نقاب مختلف شهت  6ستدشت آغاز شد. هواپیماهای گ(گی ارتش عتاق، 

بمب  سه. انداات(د که دو بمب در بازار شهت و دو بمب در دیگت به م(اان مسکونی اصابت کتدند

 فتود آمد.ور شهت های مجادیگت نیز در باغ

شادند کاه حادود  مصادومنفت  6230ابن آمارها از شهت دوازده هزار نفتی آنتوز ستدشت، 

ا ابازار ویاژه نفات مجاتوح نیااز باه بساتتی با 2022نیاز به درمان فوری داشات(د و  ننفت از آنا 9022

 .هاپزشکی در بیمارستان

هاا در هماان دقااین و آناز  نفات بیساتنفت بود کاه  222 آمار شهدای حمله به شهت ستدشت
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نفت ای مدت  222ساعات نخستین پا از بمباران شهید شدند. ده نفت در حین انتقال از ستدشت و 

های مختلف کشور به شهادت های متاقبت ویژه بیمارستاندر بخش ،یتدربهیک ماه پا از حادثه 

های یایی از بیماریت شیمرسیدند. با گ شت چ(دین سال، ه(وز صدها مجتوح و بازمانده آن حمال

 بتند.مختلف رن، می

گزارشات متعددی به انضمام تصاویت دلختاش قتبانیان این فاگعه گ(گی به شورای ام(یت 

 .عمل نیاورده سازمان ملل ارسال شد، اما سازمان ملل اقدامی گدی ب

ش ماه پا از آن صورت گتفت که واش(گتن، حتی تال 3حمله شیمیایی عتاق به ستدشت، 

در محکومیت استفاده از  اک تیت اعضای شورای ام(یت را بتای صدور یک بیانیه )و نه قطع(امه 

ی نسبت به استفاده عتاق از تفاوتتاق، وتو کتده بود. نتیجه این بیهای شیمایی از سوی عسالح

متاه ن را به ههزار انسا 0شیمیایی شهت حلبچه و کشته شدن بیش از  بمبارانهای شیمیایی، سالح

 .آیدشیمیایی یک شهت در تاریخ گهان به شمار می تتین بمبارانداشت که پت تلفات
 

 بمباران شیمیایی شهر حلبچه
عالوه بات اهاداف سلیمانیه، ایتان  -توسا ایتان در محور حلبچه  222با آغاز عملیات والفجت 

 ، اتمال، دوگیله، بیاره و اویلهحلبچهآزادسازی  داشت:سیاسی، سه هدف عمده نظامی هم مدنظت 

 و انساداد عقباه اصالی ساازی مقادمات تصاتف ساد درب(ادیخاناز دست نیتوهاای عتاقای، فتاهم

 .نیتوهای عتاقی در استان سلیمانیه

گیتی ها به اهداف، غافلتتسی ستیع یگاناگتای عملیات، دسها در عمل ایتانیستعت 

زور  کیلومتت متبع )دشت 2222ای به وسعت قب ماندن از اهدافش سبب شد م(طقهدشمن و ع

پیش از تصتف حلبچه، . روستا ابتدا محاصته و سپا تصتف شود 62شهت و بالغ بت  2شامل 

بودند؛ تیسیساتی که « دوکان» نیتوگاهو « درب(دیخان» نیتوهای ایتان در حال پیشتوی به سمت سد

 شد.تیمین می آب و بتق بغداد، عمدتاً از آن

های شیمیایی مانع پیشتوی نیتوهای ایتان به سمت این ارتش عتاق با استفاده از سالح

 

 انجام شد. 33/23/2277تا  39/23/2277تاریخ  در 22عملیات والفجت  -2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87
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تد م(طقه از رزم(دگان ایتانی و گبتان آنچه در این در واک(ش به استقبال متدم کُتیسیسات شد و 

 .تها و بتای روستاهای این م(طقه را در ابعاد وسیعی بمباران شیمیایی کتدشه م(طقه از دست داد، 

ی دشمن از اتو  نیتوهایش از این م(طقه، از کامل م(طقه دشت زور و ناامید در پی محاصته

تاف آن هواپیماهای عتاقی شهت حلبچه و روستاهای ااا 2277اسف(د  37صبح روز 22حدود ساعت

م(طقاه و بسایاری از ماتدم  م(جت به شهادت و مصدومیت  باران کتدند کهرا در ابعاد وسیعی گلوله 

 رزم(دگان گتدید.

ایان شاهت و رفات و اوضااع حمله شیمیایی عتاق به شهت حلبچه در حالی صورت گتفت که 

 و رزم(ادگان مشاغولمتدم شهت دگیله در حاال ورود باه شاهت حلبچاه  .کامالً عادی بودآمد متدم 

 بودند. بازرسی متاکز دولتی

ها و سپا شهتهای اتمال، حلبچه و دگیلاه )سایتوان  و روساتاهای اااتاف باران گادهبمب

به بعاد ایان م(ااان را باه وسایله  2از ساعت و  بعد از ظهت ادامه یافت 2بدون وقفه تا حدود ساعت 

 .شدران اهای شیمیایی بمببمب

. مقابال ایان حملاه نگتفات هفته موضعی در 6پا از بمباران حلبچه، شورای ام(یت به مدت 

حکوم کاتدن در عوض، به ماودداری کتد و بع  حتی پا از آن هم، از مقصت دانستن حکومت 

های شایمیایی در م(اقشاه میاان گمهاوری اساالمی ایاتان و عاتاق پتدااات. ادامه استفاده از سالح

ی شاایمیایی هااااسااتفاده بیشااتت از سااالح»از اواساات « هاات دو اااتف»شااورای ام(یاات، در ادامااه از 

 .«اودداری ک((د

حلبچه شهتی از »اعالم کتد:  23/2/2276ابتگزاری فتانسه دو هفته پا از این فاگعه، روز 

اسف(د ماه توسا عتاق بمباران  36و  36کتدستان عتاق که به تصتف ایتان درآمده و ای روزهای 

 .«اندشیمیایی شده م(جمد است و ساک(ان آن در اوابی عمین فتورفته

این عمل از هت گهت و به هت مفهوم یک »نوشت:  27/2/2276تایمز آمتیکا در یورکنیو

های غیترسمی در مورد گ(ایت گ(گی است که با انکارهای سست و رسمی عتاق و ع ر و بهانه

  .«آمیخته استده از یک سالح ناگوانمتدانه، دراستفا
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 تبلیغی ایران-اقدامات سیاسی

 اقدامات در سطح داخلی

شکیل نظام گمهوری اسالمی و مشکالت بسیار موگود، گ(گی بزرگ از گانب دشم(ی با ت

ها بت آن تحمیل شد. متدم ایتان با فقت، تحتیم، بیکاری، نبود مجهز و موردحمایت ابتقدرت

کتدند که حمله به متزهای کشور همتاه های آموزشی، رفاهی و... دست و پ(جه نتم میزیتساات

ها حمایت روستاها نیز اضافه شد. متدم ایتان محکم و با تمام توان از گبههبا بمباران شهتها و 

-ها و امید به آی(دا گ(  باع  شکست نقشهکتدند و این مقاومت متدمی، شوق حضور در گبهه

شد. حزب بع  که در رسیدن به اهداف اولیه اود ناکام مانده و با اعزام بسیجیان و های دشمن می

های متوالی را متحمل شده بود، را به های گ(گی شکستاران در عملیاتنیتوهای سپاه پاسد

عامل بازدارنده در مقابل ایتانیان روی  ع(وانبههای نظامی استفاده از سالح شیمیایی در عملیات

آورد. با ادامه روند ناکامی حزب بع  در میدان رزم، شهتها و روستاهای ایتان را بمباران شیمیایی 

(د مقطع از گ(  با این حمالت شیمیایی سعی در ایجاد رُعب و وحشت عمومی و کتده و در چ

 امن سازی شهتها و نهایتاً فشار بت دولت متکزی ایتان داشت.تالش بتای نا

های گمهوری اسالمی که همزمان با گ(  درگیت اقدامات اتابکارانه م(افقین، تفتقه اندازی

ر م(ظم و ثابت سیاسی کشور، رفع محتومیت و دشمن در بین اقوام مختلف، تشکیل سااتا

حمالت شیمیایی عتاق را به دلیل نگتانی اابار سازندگی در م(اان کمتت بتاوردار و... بود، گاهاً 

سکوت ابتی داالی همتاه کتد. این میای نوحشت عمومی در میان متدم رسانه ایجاد تتس واز 

استفاده  باع ه کتدن تخلفات گ(گی عتاق های گهانی گهت بتگستتوگهی قدرتبا سکوت و بی

م ال سکوت ابتی حمله شیمیایی به شهت  ع(وانبه. شدمی های مختببیشتت عتاق از این سالح

حمله شیمیایی این در م(ابع موگود گ(  ایتان و عتاق، اشارات مختصتی به ستدشت باع  شد تا 

 .شود

ها ی شیمیایی را پ یتفته و پایب(د به آنهاهای م(ع استفاده از سالحایتان که تمام پتوتکل

امید شد، المللی از حکومت عتاق میهای قوی که در عتصه بینمانده بود، با توگه به حمایت

المللی و بخصوص سازمان ملل نداشت؛ ل ا بیشتت به اقدامات تبلیغی رو کتده زیادی به نهادهای بین
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ها و پوشش ابتی ها و روزنامهگی بخصوص نشتیههای داالی و اارو با استفاده از ظتفیت رسانه

ها و مصاحبه با مصدومان این حمالت، سعی در روش(گتی و حمالت شیمیایی در عملیات

گتی عمومی متدمی داشت. تیثیتگ اری بت افکار عمومی در کشورهای مختلف و نهایتاً مطالبه

های مختلف در ابتنگارانی که به بهانه عالوه بت انتشار متوالی اابار روزانه مصدومان، از پزشکان و

شد تا مجتوحان شیمیایی را مشاهده نمای(د و بتوان(د در زمان یافت(د، دعوت میایتان حضور می

 گاردین روزنامهم ال  ع(وانبهبتگشت از ایتان، نقش روش(گتی این فجایع عتاق را داشته باش(د. 

از سه پزشک انگلیسی، که بتای شتکت در نقل ، به 2273سال  آذر 0ای به تاریخ در مقاله

وحان ها را بت بالین مجتک(فتانا گهانی پزشکی به تهتان سفت کتده و مقامات ب(یاد شهید آن

 های تهتان حاضت کتده بودند، نوشت:شیمیایی بستتی در بیمارستان

تده که ها را متقاعد کشواهدی را که دولت ایتان بتای اثبات ادعای اود ارائه داده، آن» 

های شیمیایی و گازهای سمی را علیه نیتوهای عتاق بتای مقابله با حمله اایت نیتوهای ایتان سالح

 «ایتان به کار گتفته است.

 نفت هفتصدتا  ششصد، 2273شیمیایی وسیع عتاق در عملیات ایبت در اسف(د ماه  در پی حمله

ف اشتف از سپاه چهارم قدس نج 233از نیتوهای ایتان گمعی گتدان شهید کامیاب از تیپ 

 شدتبهها چشم ژهیوبهعلی از ناحیه صورت، لبیک یا امی(ی ، در م(طقه شا )نیتوهای اتح

گمهوری اسالمی ایتان تهدید کتد اگت سازمان ملل موضع قااعی در قبال استفاده مجتوح شدند، 

 به م ل اواهد کتد. های شیمیایی اتخاذ نک(د، این کشور بتای دفاع از اود، مقابلهز سالحا

های نماز گمعه رئیا مجلا شورای اسالمی، در اطبهاالسالم هاشمی رفس(جانی، حجت

-داد اگت عتاق به استفاده از سالح، اطاب به سازمان ملل هشدار 2273ماه سال  اسف(د 2تهتان در 

ما » :وی گفتها مجبور شود. ست ایتان به استفاده از این سالحهای شیمیایی ادامه دهد، ممکن ا

دانم این تعهد تا چه مدت سلیحات شیمیایی متعهدیم، اما نمیدر حال حاضت، به عدم استفاده از ت

در صورت عدم اتخاذ یک موضع قااع از سوی سازمان ملل، این سازمان متتکب  پایدار بماند...

 «تواند آن را پاک ک(د.شود که حتی آب زمزم نیز نمیت میگ(ایتی علیه بشتی

امور یت اکبت والیتی، وزی در عملیات ایبت دکتت علیپی استفاده عتاق از سالح شیمیایدر 
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ترسی مسئله استفاده سازمان ملل از وی اواست تا بتای ب کل تیدبای به وقت ایتان، در نامه اارگه

 د.وه کارش(اسی را به ایتان اعزام نمایهای شیمیایی، گتعتاق از سالح

بتای متوقف کتدن این حمالت امیدی به شورای  کهنیاایتان با مسئوالن گمهوری اسالمی 

ام(یت و اعضای دائمی حاکم بت این شورا نداشت(د، حداقل بتای ثبت این فجایع در تاریخ و 

ها، ارسال گزارش ی آنرساندن آن به گوش گهانیان، به اقدامات متعددی دست زدند که از گمله

لل و دراواست اعزام کارش(اس بتای بترسی آثار این حمالت عتاق بتای دبیت کل سازمان م

 .گ(ایات بود

ی در این نامه، تیکید شده بود که ای چهار سال گ( ، حدود هفت هزار نفت از نیتوها

این  اند.ی عتاق کشته یا مجتوح شدههای شیمیایی از سوسالح یتیکارگبهایتانی در اثت 

اسف(د ماه  33تا  33ب(ابتاین، تصمیم گتفته شد از  دراواست ایتان با پ یتش دبیتکل همتاه بود؛

 کارش(اسی به ایتان اعزام شود. ، یک هیئت 2369مارس  23تا  22، )2273سال 

 

 المللیاقدامات در سطح بین

به دنبال تشدید حمالت شیمیایی عتاق علیه م(اان نظامی و غیت نظامی، ایتان بتای نخستین بار 

سازمان ملل اعالم  کل تیدبای رسمی اطاب به ای نامه  2362اکتبت  36) 2273آبان ماه سال  7در 

ی تقاضا های شیمیایی استفاده کتده است، ل اگ(  علیه نیتوهای ایتان از سالح کتد که عتاق در

 گتوه کارش(اسی گهت بترسی موضوع را داشت. اعزام

ن تقاضا را تکتار شش روز بعد با تداوم حمالت شیمیایی عتاق، گمهوری اسالمی ایتان ای

شد و دبیتکل در مقابل  روروبهاعت(ایی مکتر ایتان در سازمان ملل با بی هایکتد، اما دراواست

 تقاضای ایتان سکوت ااتیار کتد.

سابقه ایتان در توسل به دبیتکل بتای گلوگیتی از گستتش دولت عتاق وقتی با اقدام بی

کاهش داد. از سوی دیگت، بتای شیمیایی اود را  رو شد، حمالتهای شیمیایی روبهکاربتد سالح

ای به دبیتکل، ادعا کتد که ایتان علیه نیتوهای دادن اقدام سیاسی ایتان، ای نامهالشعاع قتار تحت

 است و اعزام گتوه کارش(اسی به آن کشور را اواستار شد.  عتاقی از سالح شیمیایی استفاده کتده
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المللی در مجامع بین ایتان هایدراواست متوگه شد بتای با وگود این، زمانی که دولت عتاق

ار گ اشت و با افزارهای شیمیایی را ک(ندارد، محدودیت بکارگیتی گ(  وگود ش(وایی گوش

ماه  ل اسف(دتی از سوی نیتوهای ایتان، در اوایهای شتوع عملیات بزرگ دیگآغاز نخستین زمزمه

های گدیدی استفاده اواهد کتد که بتای ز سالحدر صورت نیاز، ا»تهدید کتد:  ،2273سال 

 «.ایتانیان ناش(ااته است

ای از دبیتکل ی ایتان بتای نخستین بار ای نامهگمهوری اسالمکه  2273ماه سال  از آذر

ها و ستمداد البید، تعدادی از روزنامهبتای گلوگیتی از تکتار استفاده عتاق از گازهای شیمیایی ا

 اره اقدام کتدند.باس شده و به در  مقاالتی در ایننسبت به موضوع حسنشتیات تخصصی گهان 

ایتان به دلیل نادیده گتفتن تجاوز عتاق از سوی شورای ام(یت سازمان ملل، با این سازمان 

کتد و عمده قوای سیاسی و تبلیغاتی اود را شت و از مکاتبه با آن اودداری میچ(دان ارتباب ندا

ف عتاقی به کتد. درحالی که اتپیمان اود میهای هممعدود دولت ان ومتوگه افکار عمومی گه

-بتاورداری از حمایت گستتده قدرت ای فعال بود و باالمللی و م(طقهشدت در سطح مجامع بین

 کتد.دیپلماتیک به نفع اود استفاده میهای سیاسی و های بزرگ، از ابزارها و فتصت

بلیغی ایتان در مورد ت-ا( ی کتدن اقدامات سیاسی در چ(ین شتایطی بود که عتاق بتای

القیسی، نمای(ده دائمی عتاق در سازمان ملل، های شیمیایی وارد عمل شد و ریاضکاربتد سالح

های شیمیایی در گ(  با این کشور به شدت نفی و را مب(ی بت استفاده عتاق از سالحاتهامات ایتان 

 توصیف کتد. اتهامات مزبور را اکاذیب و قلب حقاین

، ایتان به ابتکار دیگتی دست های متوالیی مسئوالن ایتانی و ارسال نامهتهدیدها زمان باهم

زد و با گلب موافقت بتای از کشورهای اروپایی از گمله بلژیک، هل(د، سوئیا، سوئد، 

 عزام کتد.اتتیش، تعدادی از مجتوحان شیمیایی را بتای مداوا به این کشورها او  انگلستان، فتانسه

وارد شد و پ(، تن از آنان در  اسف(د ماه به آمستتدام 2نخستین گتوه از این مجتوحان در روز 

و پ(، نفت پا از اعزام به پ(، نفت دیگت در بیمارستان دانشگاه انزشت  ،بیمارستان عمومی شهت ف(ت

 ل(دن به یک متکز درمانی انتقال یافت(د.
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های قع شد و گهانیان در مقابل واقعیتبلیغی بسیار مسثت وااین اقدام ایتان از نظت سیاسی و ت

تتتیب، موضوع اعزام بدین های شیمیایی قتار گتفت(د.کارناپ یت گ(  و استفاده از سالحان

های گتوهی گهان قتار رهای اروپایی در صدر اابار رسانهمجتوحان شیمیایی ایتانی به کشو

ها ستازیت شدند تا آاتین ابتها را به بیمارستانگتفت و صدها گزارشگت و ابتنگار به سوی 

هایی مب(ی بت ، زمزمه،یتدربهال این اقدامات، گوش ش(وندگان و اوان(دگان اود بتسان(د. به دنب

 .شیمیایی در گوشه و ک(ار گهان بتااست یافزارهاگ( محکومیت کاربتد 

 7 تعداد 70نفت، در سال  2 دتعدا 72نفت، در سال  06 حدود 73بت اساس آمار موگود، در سال 

از مجتوحین شیمیایی که شدت  نفت 02 تعداد 2276و در سال  نفت 39 تعداد 77نفت، در سال 

کشورهای انگلیا، فتانسه، آلمان، اتتیش، هل(د، سوئد، سوییا، گتاحت آنان بیشتت بود، به 

 ت(د.های ویژه قتار گتفتحت متاقبت بلژیک، ژاپن، اسپانیا و امتیکا اعزام و

کل  اقدامات سیاسی تبلیغی گمهوری اسالمی ایتان در سطح گهانی و مکاتبات آن با دبیت

های پزشکان و متخصصان بیمارستان اظهارنظتسازمان ملل در ک(ار انتشار اابار روزانه متبوب به 

بودند، مب(ی بت وگود شواهد ها بستتی های شیمیایی در آنکشورهای اروپایی که مصدومان سالح

ناپ یتی از ع(اصت شیمیایی گاز اتدل، بوتان، فسفت و... در اون و ادرار مصدومان تحت انکار

 های گتوهی گهان داشت.ای در محافل سیاسی و رسانهستتدهمعالجه، بازتاب گ

متیکا، انگلیا، آفشارها به حدی زیاد بود که بسیاری از کشورهای حامی عتاق از گمله 

هایی استعمال گازهای شیمیایی را علیه نیتوهای گمهوری با انتشار ااالعیه ن فدرال و...فتانسه، آلما

 .اسالمی ایتان تییید و محکوم کتدند

   های شیمیایی از سوی عتاق در گ(  علیه ایتان، ابعاد ، مسئله کاربتد سالحبیتتت نیبد

که حافظ ک(وانسیون المللی، مان(د صلیب ستخ گهانی، های بینالمللی به اود گتفت و سازمانبین

غیتمستقیم، عتاق را به استفاده از  اوربهو  قوانین گ(گی است، وارد صح(ه شده ژنو درباره

استفاده از مواد سمی در » تسلیحات سمی در گ(  با ایتان متهم کتدند. ابن اعالم این سازمان

   اما  «است. گبهه گ(  با احتتام به اصول انسانیت م(افات دارد و نقض قوانین و عتف گ( 

 د. م توسل عتاق به گازهای شیمیایی نشمانع از تداو یک از این اقداماتهیچ
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-گیتی گزایت مج(ون به کاربتد سالحالمللی، بتای بازپارغم وگود فشار س(گین بینها علیعتاقی

 مهادامه دادند و کوشیدند به هت نحو ممکن، از ادا 2273های شیمیایی در روزهای پایانی سال 

اسف(د ماه م(طقه االئیه را هدف حمالت  22و  22ها در روزهای عملیات ایبت گلوگیتی ک((د. آن

با حضور کارش(اسان  زمانهماسف(د ماه،  22و  32، 32، 23، 27شیمیایی قتار دادند و در روزهای 

 مج(ون کتدند که بت اساسسازمان ملل در م(طقه، شدیدتتین حمالت شیمیایی را متوگه گزایت 

 تن از نیتوهای ایتان در این حمالت مصدوم شدند. 3022رسمی، حدود آمار غیت

 تن از نیتوهای رزم(ده در نتیجه است(شاق تتکیبات گاز 092، اسف(د ماه 23ت(ها در حمله 

 تن از این نیتوها تحت تیثیت گاز اعصاب 262ام همین ماه،  22مجتوح شدند و در  زاو تاول اتدل

 مصدوم شدند. شدتبهو  هقتار گتفت  تابون)

اسف(د ماه، افزون بت حمله شیمیایی به م(طقه عملیاتی ایبت،  36و  39، 32ها در روزهای عتاقی

نفت و در  202م(اان البیضه، حسی(یه و گفیت را نیز هدف حمالت شیمیایی قتار دادند که در البیضه 

 .نفت مصدوم شدند 02حسی(یه، 

آغاز شد ا سخ(گوی وزارت اارگه آمتیکا  2273ف(د پا از عملیات ایبت ا که سوم اس

 ها در مارسدر پی آن نیز آمتیکایی .اعالم کتد عتاق در گ(  از گاز سمی استفاده کتده است

 کتدند.کارگیتی سالح شیمیایی را محکوم   به73(د م )اسف2369

نی از نگتا لیبه دلگتفت که آمتیکا واک(ش آمتیکا در بتابت عتاق در حالی صورت می

شکست عتاق در گ(  و شکست آمتیکا در ااورمیانه، به دنبال بتقتاری ارتباب با عتاق بود. به 

اطاب  2362نوامبت  2ای مورخ ا نظامی وزارتخانه در نامهلیل گاناتان هوو، از اداره سیاسیهمین د

تای حفظ ک(د و بروزمته از سالح شیمیایی استفاده می صورتبهعتاق »به گت  شولتز نوشت: 

. ولی بتای کاخ سفید های شیمیایی باید به این مسئله اشاره ک(یماعتبار سیاستمان در اصوص سالح

 229فتمان ریاست گمهوری شماره ل ا در  «ها بود.اهمیت صدام در مقابله با ایتان بیش از این

جه پا از واک(ش ای به این مسئله نشد. در نتیریگان، اشاره نوامبت همان سال به امضاء 37مورخ 

های شیمیایی، بالفاصله رامسفلد در سفت دوم اود آمتیکا در محکوم کتدن استفاده عتاق از سالح

تالش یتی ارتباای با گاین موضعمایل بود به صدام توضیح بدهد که  72به عتاق در فتوردین سال 



 های شیمیایی حزب بعث عراق در جنگ تحمیلی علیه ایرانبررسی میزان کاربرد سالح

157 

انگیزه اصلی »وید: گمی. آرمیتاژ بعدها در همین زمی(ه ندارد بتای گستتش م(اسبات دو کشور

واش(گتن به بتقتاری رابطه با عتاق و نگتانی از پیتوزی ایتان در گ(  با عتاق سبب گتدید دولت 

 «آمتیکا واک(ش دراور توگهی نشان ندهد.
 

 های سازمان مل( و شورای امنیتواکنش

 های شیمیایی، به دراواست رسامیبا ادامه گ(  و افزایش استفاده حکومت عتاق از سالح

یاب ساازمان ملال متحاد متشاکل از چهاار کارشا(اس گمهوری اسالمی ایتان اولین گتوه حقیقت

کل سازمان ملل باه    به دستور دبیتم .2369)مارس  2273های شیمیایی در اسف(د ماه بتگسته سالح

  .ایتان اعزام شدند

های شیمیایی ببتداری از م(اان آلوده و مشاهده بماین هیئت ضمن معای(ه مصدومین و نمونه

تسالیم  م .2369ماارس  37روز  آنگازارش  به سازمان ملال اعاالم و اود را ، گزارشم(فجت نشده

شورای ام(یت شد. در این گزارش کاربتد گاز ااتدل و عامال اعصااب )تاابون  علیاه رزم(ادگان 

 .ایتانی مورد تائید قتار گتفت

ای بادون ذکات ناام صدور بیانیه با م .2369 مارس 22در پی این گزارش، شورای ام(یت روز 

ژنو دعاوت  2330بکار بتنده سالح شیمیایی، اتفین گ(  را به پایب(دی به پتوتکل  ع(وانبهعتاق 

ایی هاای شایمیحاین بیانیه اولین واک(ش شورای ام(یت سازمان ملل به موضوع استفاده از سال .نمود

 .در گ(  ایتان و عتاق بود

آور نبوده و فاقد ضمانت اگتایی است، آن هام بادون امه الزامصدور بیانیه که بتاالف قطع(

کاری، هیچ تیثیتی بت اداماه روناد گ(ایاات گ(گای رژیام عاتاق ذکت نام کشور ااای و با محافظه

مود های شیمیایی استفاده نتتی از انواع سالحهای بعد ارتش عتاق در مقیاس وسیعنداشت و در ماه

قتباانی  2270  و آغااز ساال 79)بهمن6 ، والفجت72های بدر )اسف(دو رزم(دگان ایتانی در عملیات

 د.نشد این حمالت شیمیایی

ادامه این روند باع  دراواست مجدد گمهوری اسالمی ایتان بتای اعزام کارش(اسان 

های اروپایی بستتی بودند، شد. این سازمان ملل و معای(ه مصدومین شیمیایی ایتان که در بیمارستان
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گزارش کارش(اسی که در آن کاربتد سالح شیمیایی علیه ایتان تییید شد بود، در آوریل بار نیز 

 .سازمان ملل به شورای ام(یت تسلیم شد کل تیدبم توسا 2360

های شیمیایی، در و استفاده مکتر عتاق از سالح 2279در بهمن  6پا از عملیات والفجت

سازمان ملل به ایتان اعزام شد. هیئت    سومین گتوه کارش(اسی2367)مارس 2279اسف(د ماه 

ادی از استای تعد های اهواز و تهتان وارستانبیم شیمیایی اعزامی پا از مصاحبه با مصدومین

به  ل و اعصاب علیه رزم(دگان ایتان،اتد هایگازعتاق از  کاربتد دییتیمب(ی بت عتاقی، گزارشی 

 .ارائه نمودند سازمان ملل و سپا شورای ام(یت

های بیمارساتان درتصااویت مصادومین شایمیایی ایاتان انتشار این گازارش و انعکااس  در پی

بتای اولین باار از  2367مارس  32رای ام(یت در بیانیه وش افکار عمومی گهان تیتیثتحت  ،اروپایی

بکار بتنده سالح شیمیایی علیه ایتان نام بتد اما همچ(اان از صادور قطع(اماه و اقادام  ع(وانبهعتاق 

 .لی علیه این گ(ایت گ(گی امت(اع ورزیدعم

از گازهاای کشا(ده اعصااب و  عاتاق 2277)شتق بصته ، در فتوردین6در عملیات کتبالی 

متکز تصافیه آب اتمشاهت  اعصاب گازهای کاتیوشا حاوی سارین استفاده کتده است. با موشک

مباران شیمیایی کتد. در پای را مورد حمله قتار داده و م(اان وسیعی از کتدستان ایتان و عتاق را ب

باه  2277ها چهارمین گتوه کارش(اسی سازمان ملل در اردیبهشت استفاده مجدد عتاق از این سالح

و اطت اساتفاده ایتان سفت کتد. در گزارش کارش(اسان اعزامی بت استفاده مکتر ارتش عتاق تیکید 

ناان و کودکاان را گوشازد های مختب بات علیاه ماتدم غیات نظاامی بخصاوص زبیشتت از این سالح

ژنو توساا ارتاش عاتاق بااز  2330اما شورای ام(یت علیتغم مشاهده نقض مکتر پتوتکل  ؛کتدند

م 2366مای  29هیچ اقدام عملی بتای متوقاف ساااتن گ(ایاات عاتاق صاورت ناداد و اای بیانیاه 

ویاژه هشایمیایی توساا عاتاق علیاه ایاتان بااز اداماه و تشادید کااربتد ساالح   2277یبهشت )ارد

 غیتنظامیان ابتاز نگتانی نمود.
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به دلیل فقدان محکومیت گدی و اقادامات ی شورای ام(یت در چ(د نوبت، هابیانیه با وگود صدور

گونه مانعی باه حماالت شایمیایی ااود اداماه عملی از سوی شورای ام(یت، رژیم عتاق بدون هیچ

 شد.ای بت علیه آنان تصویب نمیو هیچ قطع(امهداد می

آمار  ، چگونگی این حادثه،2277پا از فاگعه بمباران شیمیایی شهت ستدشت در تیت ماه         

ارسال شد اما شورای ام(یت سازمان ملل متعددی به های رسمی شهدا و مصدومین آن ای گزارش

 .های مکتر ایتان، هیچ هیئت کارش(اسی بتای بترسی این حادثه اعزام نشدتغم دراواستعلی

  در گلسه 2276ماه شهتیور  9) 2366اوت  37شورای ام(یت در تاریخ پا از پایان گ( ،         

ای را که توسا آلمان فدرال، ایتالیا، ژاپن و انگلستان پیش(هاد شده بود اتح قطع(امه 3630شماره 

ی هاقتبانی سالح ع(وانبهتصویب کتد و در آن بتای اولین بار از ایتان  732تحت ع(وان قطع(امه 

 شیمیایی در گ(  نام بتد.

 :متن این قطع(امه چ(ین است

  :2276 شهتیور 9) 2366آگوست  37مورخ  3630مصوبه شورای ام(یت در گلسه 

 30و  32های   اود، با بترسی گزارش2366) 723شورای ام(یت، با یادآوری قطع(امه 

ی استفاده از های اعزامی دبیت کل گهت بترسی ادعاهاهیئت 2366آگوست  23گوالی و 

با ابتاز تیسف عمین از نتای،  های شیمیایی در م(اقشه میان گمهوری اسالمی ایتان و عتاق،سالح

ایتان و عتاق تداوم یافته و  های شیمیایی در م(اقشهها مب(ی بت ای(که استفاده از سالحتحقیقات هییت

است، با ابتاز نگتانی عمین از اطت  ای علیه ایتانیان شدت و تکتار بیشتتی پیدا کتدهچ(ین استفاده

، با در نظت گتفتن م اکتات گاری در ک(فتانا های شیمیایی در آی(دهاحتمالی از سالح استفاده

های شیمیایی و نیز سالح کتدن و انبار تولید توسعه، مسثتالع سالح راگع به مم(وعیت کامل و 

های اود بتای پایان دادن به هتگونه شها، با عزم راسخ گهت شدت بخشیدن به تالآن نابودی

 :المللی استهای شیمیایی در حال حاضت و در آی(ده که در مغایتت با تعهدات بیناستفاده از سالح

های شیمیایی در م(اقشه ایتان و عتاق را که مغایت با تعهدات مطابن با استفاده از سالح .2

می و دیگت گازها و مواد میکتوبی در گ(  سک((ده،پتوتکل مم(وعیت استفاده از گازهای افه
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 .نمایدمحکوم می داً یشدشورای ام(یت است، 723ی و قطع(امه 2330ژوئن  26مصوب 

نماید که در پاسخ به ادعاهای ارائه شده به وی از سوی هت دولت را تشوین می کل تیدب .3

ژنو  2330احتمالی پتوتکل های شیمیایی و میکتوبی یا سمی و نقض عضو مب(ی بت استفاده از سالح

تحقیقاتی به عمل آورد تا شواهد را  عاًیستالمللی عمومی و دیگت قوانین متبوب در حقوق بین

 .بترسی و نتای، را گزارش نماید

اواهد که نظارت شدیدی بت صادرات محصوالت شیمیایی که ها میتمامی دولت از .2

کشورهای درگیت  ژهیوبهتفته شود، اعمال نمای(د. های شیمیایی به کار گتواند گهت تولید سالحمی

مغایتت داشته و  دییتیالمللی مورد های شیمیایی با تعهدات بینها از سالحدر زمانی که استفاده آن

 .امت در دست باشد نیا شواهد متق(ی دال بت ای

از ، در صورت تکتار هتگونه استفاده کل تیدبگیتد با توگه به تحقیقات می میتصم .9

المللی از سوی هت کا و در هت زمان که های شیمیایی در آی(ده و مغایتت آن با تحقوق بینسالح

 یمسثتمورد بترسی قتار داده و مطابن با م(شور ملل متحد اقدامات م(اسب و  عاًیستباشد، مسئله را 

 .را اتخاذ نماید

از م(اسبات سیاسی گدیدی  ، ایتان وارد فازپا از پ یتش قطع(امه توسا امام امی(ی

 فتا رسیده وقت اثبات مظلومیت ایتان و مطالبه غتامت گ(گی از عتاق در مجامع گهانی شد. اک(ون

 بود.

ه در االل م(ازعه و نیاز به ابعاد اسارات وارد: »که اعالم شد 036 قطع(امه هفت در ب(د

گتدد و در دین میگیتی تصالمللی پا از ااتمه درم(اسب بینهای های بازسازی با کمکتالش

شود که یک هییت از کارش(اسان را بتای مطالعه موضوع می دراواستاین اصوص از دبیت کل 

اما پا از پایان گ(  و پ یتش قطع(امه، ایتان به  «بازسازی و گزارش به شورای ام(یت تعیین ک(د.

 دالیل بسیاری در اگتا و پیگیتی این ب(د ناتوان ماند.

متجاوز به ااک ایتان ش(ااته شد. با این وگود، تالش  ع(وانبه عتاق 2262آذر  26در 

 ایتان دولت حمایت بدونهای گهانی گانبازان شیمیایی در عتصه دادگاهبسیاری از مدافعان حقوق 
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های گ(گی اود بازماند، از وصول بسیاری از غتامت کهنیا با شکست مواگه شد و ایتان عالوه بت

ایتان حتی  های غتبی حمایت ک(د.ه کشورالمللی علیهای بیند در دادگاهنتوانست از اتباع او حتی

ها بتای مجازات عامالن این گ(ایات بتگزار کتده بودند، شتکت که دیگت کشور هاییدر دادگاه

-موضع صلحااالعی مقامات ایتانی یا بیها  بخاات م حضور ایتان در این دادگاهشاید عد. نکتد

 .بود گویانه ایتان
 

 های شیمیایی عراقسرانجام سالح
که این گ(   آن را اشغال نمودبه کشور کویت حمله کتد و  2332حکومت عتاق سال 

 د. نامیده ش 2فارس،یالگ(  اول  ع(وانبه

ای بتای تضعیف این اقدام عتاق تهدیدی بتای م(افع کشورهای غتبی از گمله آمتیکا و بهانه

های مختب و دانش (  با ایتان با دستیابی به انواع سالحارتش عتاق بود؛ ارتشی که پا از گ

 رفت.نظامی تهدیدی بتای غتب به شمار می

با شتوع این حمله شورای ام(یت دست به کار شد و در همان ساعات اولیه حمله با صدور قطع(امه 

ضمن محکوم کتدن این تهاگم، اواستار اتو  فوری و بدون قید و شتب عتاق از کویت  772

های گستتده، بایکوت ضمن تحتیم 772شورای ام(یت با صدور قطع(امه  چ(د روز بعد نیز .دش

کاملی را در روابا تجاری، اقتصادی و مالی عتاق ایجاد کتد و توسل به زور را بتای مقابله با این 

 شد و عمالًایل حمل و نقل از گمله هوایی میها شامل کلیه وسکشور را مجاز شمتد. این تحتیم

  .کتدا گهان اار  را قطع میروابا عتاق ب

قطع(امه صادر کتد که از لحا   23در چهار ماه اول تهاگم عتاق به کویت، شورای ام(یت 

سابقه از تاریخ تیسیا سازمان ملل متحد تا آن زمان بی یتگ اریتیثقااعیت، تسلسل، ستعت و 

 .ه رسیدقطع(ام 39ها بعدها به بوده است؛ که تعداد این قطع(امه

ضمن مجاز شمتدن توسل به زور و  2332نوامبت  33در تاریخ  766شورای ام(یت با صدور قطع(امه 

که مب(ای حمله گستتده نیتوهای آمتیکا و  -اقدامات قهتآمیز علیه عتاق، بتای اتو  از کویت

 

 .2332فوریه  36تا  2332اوت  3تاریخ  -2
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تاق موضوع الع سالح عتاق، پتداات اسارت توسا عتاق و... را به ع  -متحدین به عتاق گتدید

  .تحمیل نمود

آمتیکا و ائتالفی از کشورهای دیگت، به کویت و سپا به عتاق حمله کتدند و  2332سال 

پوشی ایاالت ز اتو  عتاق از کویت و پایان چشمارتش عتاق را از کویت بیتون راندند. پا ا

-حهدام سالهای شیمیایی توسا عتاق، حکومت صدام حسین مجبور به انمتحده از کاربتد سالح

 های کشتارگمعی اود شد.

های شیمیایی استفاده ک(د ولی پا از موفن نشد از این سالح فارس،یال عتاق در گ( 

افزارهای شیمیایی و ی گ( با قبول کتد که همهدر این گ(  بتاساس توافق(امه آتششکست 

های اود را بدهد. اهزرسی از پایگبیولوژیکی اود را از بین بتده و به بازرسان سازمان ملل اگازه با

-، باقی میشدتوسا عتاق اگتا نمیهای سازمان ملل علیه عتاق، تا زمانی که تمام شتوب تحتیم

 ماند.

عتاق در ابتدا، بخشی از توان شیمیایی اود را بتای استفاده احتمالی علیه ایتان، در صورت 

، از تتس تبعات سفار،یالدرگیتی مجدد، نگه داشت اما کمی پا از شکست کامل در گ(  

 .ها را م(هدم کتدهای مم(وعه، این سالحنگهداری سالح
 

 مدل مفهومی
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 گیرینتیجه
حکومت عتاق علیه گمهوری  سالههشت گ(  های شیمیایی در اولسالحاستفاده از 

سکوت مجامع  .مقابله و نیز اهتم فشار بود ،یکی از مسثتتتین ابزارهای بازدارندگی ع(وانبه اسالمی

های این حکومت بت علیه نظام نوپای گمهوری های استکبار با سیاستو همسوئی قدرت یالمللنیب

بت علیه نیتوهای ایتانی مختب  موادع  تمایل بیشتت این رژیم در استفاده از این بااسالمی ایتان، 

یمیایی ک(یم که ت(وع مواد شهای پایانی مشاهده میکه با ادامه گ(  و در سال یاگونهبهشد 

 حمالت شیمیاییتت شد. استفاده شده توسا عتاق و قدرت اثت گ اری آنان بسیار بیشتت و اطتناک

گستتده و  اوربهگ(  محدود و درنهایت  آزمایشی، در ادامه اوربهدر اوایل گ(   عتاق

، م(اان غیتنظامی و تحجم انجام شد و از سال چهارم گ(  به بعد، عالوه بت م(اان نظامیپُ

 د.حمالت قتار گتفت(این یز هدف تد عتاق نشهتوندان ایتان و کُ

المللی و توان تسلیحاتی های بینعلیتغم حمایت عتاقحکومت با شتوع گ(  تحمیلی، 

و با  دن به اهداف اصلی اود ناکام ماندبتتت، در پی مقاومت متدم و رزم(دگان ایتانی در رسی

های گزاف بتای شم(دان متخصآ و صتف هزی(هدام دانکمک گتفتن از کشورهای غتبی، استخ

ابله با های ساات مواد شیمیایی، به یکی از پلیدتتین تتف(دهای بازدارندگی در مقساات کاراانه

بار  063 بیش از 2276ماه تا  شهتیور  2203 ماه از مهت کتد. ها روتوان نظامی حمالت ایتانی

بت علیه رزم(دگان و  م و فوق گستتدهی حجیی شیمیایی آزمایشی، محدود، گستتدهحمله

هزار  222هزار نفت شهید، حدود  22ی این حمالت بیش از نتیجه که انجام داد غیتنظامیان ایتانی

 .بودهزار نفت دچار مصدومیت افیف  302نفت مصدوم شدید و نیازم(د مداومت درمان و قتیب به 

س(گتهای مقاوم اود گلوی  ، عتاق با تکیه بت موانع ابیعی وهای نخست گ( در سال

ها و نقش های ابتدایی ایتانییاتگتفت. با گ شت عملتوی و حمالت نیتوهای ایتان را میپیش

 محوری موانع و س(گتها بتای بازدارندگی نیتوهای ایتانی، پا از چ(د عملیات، نیتوهای ایتانی

و روداانه و... دیگت عتاق  رالعبوصعبهای ای شبانه، غافلگیتی، عبور از مکانهشتوع به عملیات

های ه و شتوع به استفاده از سالحبه س(گتهای سااتگی اود و نقش موانع ابیعی تکیه نکتد

ت بی(ی حمالها پیشهای ابتدایی که ایتانی. در سالعامل بازدارنده کتدند ع(وانبهشیمیایی 

را نداشت(د و اثتات م(فی مالت آمادگی الزم بتای مقابله با این حکتدند ها را نمیشیمیایی عتاقی
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ها و توسل لگیتی بت رزم(دگان ایتانی وارد شد. با افزایش حمالت شیمیایی عتاقبه دلیل غاف زیادی

اود اقداماتی را  دهم(مقابله با این حمالت بتای نیتوهای رز ، ایتان گهتافزارهاگ( تت به این بیش

-میهای الزم را ای شکیل شد و آموزشهای شیمیایی تحهای ویژه سالتدارک دیده و یگان

 نمودند.

، ک(وانسیون بتوکسل ،پطتزبورگاعالمیه سن مان(د المللیهای بینعلیتغم وگود توافق(امه

هتگز این قتاردادها  ژنو 2330پتوتکل ، معاهده ورسای ، مواد موگود درک(فتانا صلح الهه

های شیمیایی را نگتفت و کشورهای عامل قوی و بازدارنده گلوی استفاده از سالح ع(وانبه

. ایتان اندزدههای انسانی را رقم متخاصم و یا تحت حمایت استکبار در گوشه و ک(ار گهان فاگعه

اما با وگود رعایت تمام تعهدات از اتف ایتان،  کتدند ءرا امضا2330پتوتکل و عتاق هت دو 

شت سال گ(  علیه رزم(دگان و حکومت عتاق به این پتوتکل پایب(د نبود و هتگز در اول ه

المللی علیه اقدامات این کشور صورت نگتفت. گ(اه ایتان، اقدام گدی توسا مجامع بینمتدم بی

المللی از گمله سازمان ملل، ناتوانی المللی، سکوت گوامع بینعدم پایب(دی عتاق به معاهدات بین

های شیمیایی همگی ه عتاق از سالحود و اثبات استفاددیپلماسی ایتان در گهت تحقن مظلومیت ا

یار س(گی(ی شد و تلفات بسها ای مختلف شیمیایی بت علیه ایتانیهباع  استفاده بیشتت عتاق از سالح

 کتد. را بت ایتان تحمیل 

کتده ها استفاده یایی بتعلیه ایتانیهای شیمهایی که از سالحلحکومت عتاق در تمام سا

امه تولید و و این حمایت آنان باع  گتایش بیشتت به اد دار بودت از حمایت استکبار بتاوراس

و میکتوبی های شیمیایی هایی که از سالحگ(  سایتشد. در های مختب میاستفاده از این سالح

قدرت نظامی، هایی حضور داشت(د که به پشتوانه همواره ابتقدرت سواستفاده شده است در یک

بدون پایب(دی به تعهدات اود مب(ی  اندداشتهالمللی ه بت مجامع بینسیاسی و یا تیثیتات و نفوذی ک

-تت رقم میبت عدم استفاده از این مواد مختب کشتارهای زیادی را در کشورهای مظلوم و ضعیف

-بین یهاو رسانهها های ایتان در سطح روزنامهزدند. در دوران دفاع مقدس علیتغم روش(گتی

ژنو پایب(د بود  2330یتان، اما ایتان همچ(ان به تعهدات اود در پتوتکل المللی و اثبات مظلومیت ا

ابن دستورات دی(ی  و هتگز از این مواد شیمیایی استفاده نکتد چتا که به فتموده امام امی(ی

 های شیمیایی غیتقابل قبول بود.تولید این سالح
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 پیشنهادات
های رزم(دگان ایتانی که قتبانی سالحمظلومیت گستتده متدم غیت نظامی شهتها و روستاها و 

های مختب نباید هتگز از حافظه تاریخی اند و عمن فجایع این نوع سالحشیمیایی حزب بع  شده

ها  پاک گتدد. باید در راستای روش(گتی افکار عمومی متدم گهان نسبت به آثار متدم و رسانه

انی؛ و اگت روزی کشوری رو به استفاده ای باشد بتای صلح گهها قدم بتداشت تا زمی(هاین سالح

المللی اواستار صلح و های بینها نموده است، افکار عمومی گهان گلوتت از سازماناز این سالح

ها باش(د و دیگت هیچ متخاصمی از تتس افکار عمومی و انزوای گهانی توقف استفاده از این سالح

های استا گهت تبیین بهتت مظلومیت قتبانیان سالحهای مختب استفاده ن(ماید. در این راز این سالح

 گتدد تا:شیمیایی در اول دفاع مقدس پیش(هاد می

اند، با توگه به مظلومیت متدمان شهتها و روستاهایی که مورد حمالت شیمیایی قتار گتفته

یع های سی(مایی، فیلم کوتاه و فیلم مست(د بیشتتی گهت بترسی این فجاسیمای کشور فیلموصدا

گتی کشورهای متخاصم نمایان چهته مظلومیت این متدم و اوی وحشی تا سااته و پخش نماید

 گتدد.

ی است گهت بتگزاری اهای حمالت شیمیایی در سایت کشورها زمی(هفتاگیت بودن آسیب

استفاده از  ها و مضتاتبترسی آسیب المللی با حضور نمای(دگان سایت کشورها وهای بینهمایش

ای شیمیایی توسا کشورهای استکبار و استفاده از ع(صت تبلیغات بتای اثتگ اری بت مجامع هسالح

 ها.المللی اثتگ ار و قانونی گهت م(ع استفاده از این سالحبین

های گتامیداشت و یادواره اند بتنامهدر تقویم شهتهایی که مورد حمله شیمیایی قتار گتفته

 جانده شود.شهدای این حمالت گ(گهت بزرگداشت 

هایی با ها و پژوهشهای ستاست کشور گهت فتااوان و استقبال از مقالهاز ظتفیت دانشگاه

های مختلف بخصوص گ(  تحمیلی های شیمیایی و کاربتد آنان در گ( موضوع بترسی سالح

 استفاده گتدد.

و...  های عکا، کاریکاتور، دل(وشته، یادداشتاستفاده از ظتفیت ه(ت بخصوص نمایشگاه

های شیمیایی و بیانگت مظلومیت متدمانی ک((دگان سالحتواند نمایانگت چهته واقعی استفادهمی

 اند.باشد که مورد حمله شیمیایی واقع شده
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