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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 582 times of
experimental, limited, massive and extremely extensive chemical attacks on Iranian
warriors and civilians since Mehr of 1359 (September 1980) to Shahrivar of 1367
(September 1988), which resulted in the deaths of more than 10,000, severe injuries
and in need of sustained treatment about 100,000 and the mild injury about 250,000
people.
Keywords: Iran-Iraq War, Chemical Weapons, Imposed War, Chemical Weapons,
Saddam Hussein.
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چکیده
استفاده از سالحهای شیمیایی بهع)وان یکی از مسثتتتین ابزارهای بازدارندگی ،مقابله و نیز اهتم فشار در دست
رژیم بع

عتاق علیه ایتان در اول گ)

که «میزان کاربتد سالحهای شیمیایی در گ)

هشتساله این دو کشور بوده است .در این مقاله بتای پاسخ به این سسال
تحمیلی علیه ایتان ،چگونه بوده است؟» با مطالعه اس)اد و کتب بتگای

مانده از دوران دفاع مقدس و با گمعآوری دادهها از روش کتابخانهای کوشیده شده است تا توان تسلیحات شیمیایی
کشور عتاق در دوران دفاع مقدس ،میزان تلفات شیمیایی ناشی از حمالت شیمیایی حزب بع

علیه متدم ایتان ،نقش

حقوق و مجامع بینالمللی در کاهش و یا مقابله با این تتف)د دشمن و نهایتاً آمار تلفات متدم ایتان در عملیاتهای
مختلف گ)

و بمبارانهای شیمیایی شهتها و روستاها مورد بترسی قتار گیتد.

حکومت عتاق علیتغم حمایتهای بینالمللی و توان تسلیحاتی بتتت ،بدلیل مقاومات ماتدم و رزم)ادگان ایتانای
در رسیدن به اهداف اصالی ااود ناکاام ماناد .از ایانرو باا کماک گاتفتن از کشاورهای غتبای ،اساتخدام دانشام)دان
متخصآ و صتف هزی)ههای گزاف بتای ساات کاراانههای ساات مواد شیمیایی ،باه یکای از پلیادتتین تتف)ادهای
بازدارندگی در مقابله با توان نظامی حمالت ایتانیها دست زد .دولت بع

عتاق از مهت ماه  2203تا شهتیور مااه 2276

بیش از  063بار حملهی شیمیایی آزمایشی ،محدود ،گستتدهی حجیم و فوق گستتده بت علیاه رزم)ادگان و غیتنظامیاان
ایتانی انجام داد که نتیجهی این حمالت شهادت بیش از  22هازار نفات ،مصادومیت شادید و نیازم)اد ماداومت درماان
حدود  222هزار نفت و مصدومیت افیف قتیب به  302هزار نفت بوده است.
کلیدواژهها :گ)

ایتان و عتاق ،سالح شیمیایی ،گ)

تحمیلی ،گ) افزار شیمیایی ،صدام حسین.

 -2دانشجوی کارش)اسی ارشد رشته تاریخ انقالب اسالمی دانشگاه گامع امام حسین
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مقدمه و بیان مسئله
ایتان و عتاق بهع)وان یکی از مهمتتین گ)

گ)

کشورمان است که از آن بهع)وان "گ)
حی

های قتن بیستم ،از مقااع بزرگ تاریخ

تحمیلی" و یا "دفاع مقدس" یاد میشود؛ مقدس از آن

که اهداف و آرمانهای آن نیز مقدس بودهاند .متدم ایتان که به تازگی از ب)د استبداد و

استکبار رهایی یافته بودند ،با هدایت و رهبتی مدبتانه امام امی)ی و ایستادگی و مجاهدت
تاریخی اود ،استقالل و آزادی را به دست آوردند که عامل ستاوردگی و شکست ابتقدرتهای
عالم گتدید .با پیتوزی انقالب اسالمی و آغاز ااتالفات سیاسی ،تتورهای مختلف ،اغتشاشها،
آشوبها و حمالت مختلف به م)اان کشور بخصوص استانهای متزی و ...استکبار دلخوش به
شکست زوده)گام این انقالب و زمی)هسازی ورود دوباره اود به این ستزمین بوده است .با شتوع
تهاگم حکومت صدام با اهداف مختلف از گمله نابودی نظام نوپای گمهوری اسالمی و اشغال
م)اان نفتی اوزستان ،حمایت همه گانبه نظامی و سیاسی کشورها و سازمانهای مختلف از کشور
عتاق آغاز شد.
نظام نوپای ایتان که در حال مبارزه با م)ازعات داالی ،آرایش سااتارهای سیاسی و نظامی و
ساماندهی اوضاع کشور بود ،ه)وز آمادگی دفاع مستحکم از متزهای اود را نداشت اما به لطف
مجاهدت های متدم ستاست کشور با تمام توان مقابل دشمن ایستادگی کتده و یک ذره از ااک
ستزمین اود را به دشمن واگ ار نکتد .گ)گی که به فتموده رهبت معظم انقالب (مدظلهالعالی
«این گ)

علیه انقالب اسالمی ایتان و بهم)ظور واژگون سااتن نظام انقالبی ایتان و از بین بتدن

انقالب اسالمی سازماندهی شد( ».آیتاهلل اام)های (مدظلهالعالی 2:2276 ،
میتوان گفت که ت بیت انقالب اسالمى مدیون دوران دفاع مقدس میباشد .امام امی)ی
درباره این گ)

میفتمای)د« :گ)

در عین حال که ناگوار بود و شهتهای ما را اتاب کتد ،ولی

بتکاتی داشت که اسالم به دنیا معتفی شد و ای)که چه اشخاصی و قدرتهایی در مقابل اسالم
ایستادند و چه کسانی از اسالم میتتس)د؛ و چه قدرتهایی علیه اسالم قیام کتدند .همهی اینها در
گ)

معلوم شد( ».امام امی)ی2273 ،
ایستادگی و رشادتهای رزم)دگان ایتان هزی)ههای س)گین گانی و مالی بت آنان تحمیل کتد؛
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چتا که دشمن از همه نوع تجهیزات و سالحهای مختلف استفاده کتده و همزمان از حمایت سایت
کشورها و مجامع بینالمللی نیز بتاوردار بود .حضور گهادی و انقالبی متدم ایتان در صح)ههای
نبتد ،توازن نظامی گ)

را به سمت ایتان بتتتی داد که همین باع

تتس و نگتانی حکومت

صدام و حامیان وی شد .ل ا با کمک گتفتن از سایت دول غتبی شتوع به کاربتد سالحهای
شیمیایی بهع)وان یک عامل بازدارنده در بتابت نیتوهای ایتانی کتده است .حکومت عتاق که دیگت
توان مقابله با حمالت رزم)دگان را نداشت از انواع سالحهای شیمیایی بتای مهار آنان استفاده کتد
و حتی این حمالت شیمیایی را به بمباران روستاها و شهتها هم کشاند .استفاده از سالحهای
شیمیایی مغایت دستورات اسالم است و به فتموده امام امی)ی« اگت ما نیز سالح شیمیایی تولید
ک)یم ،آنگاه چه تفاوتی بین ما و صدام اواهد بود؟!» (رفیندوست2232،
حمالت شیمیایی عتاق در اوایل گ)

بهاور آزمایشی ،در ادامه گ)

بهاور گستتده و پتحجم انجام شد و از سال چهارم گ)

محدود و درنهایت

به بعد ،عالوه بت م)اان نظامی ،م)اان

غیتنظامی و شهتوندان ایتان و کُتد عتاق نیز هدف حمالت شیمیایی قتار گتفت)د( .ستدار نیکخواه
بهتامی2237 ،
این مقاله با هدف بترسی توان شیمیایی عتاق در اول دوران دفاع مقدس ،میزان استفاده از
سالحهای شیمیایی توسا عتاق ،میزان تلفات این حمالت ،حامیان حکومت عتاق و نقش مجامع
بینالمللی تدوین گتدیده و در قالب این سسال که «میزان کاربتد سالحهای شیمیایی حزب بع
در گ)

تحمیلی ،چگونه بوده است؟» به بترسی این مقوله میپتدازد .همچ)ین تاریخچه استفاده

از سالحهای شیمیایی ،گتوههای مورد هدف حمالت شیمیایی و اقدامات بینالمللی در مقابله با
بکارگیتی سالحهای شیمیایی بترسی اواهد شد.

روش تحقیق
در این تحقین از روش اس)ادی استفاده شده است و تمتکز اصلی بتکتب ،اس)اد و آثار دوران
دفاع مقدس میباشد.
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ادبیات نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
بعضی از تحقیقات و مقاالتی که در اصوص بترسی کاربتد سالحهاای شایمیایی در گ)ا
عتاق علیه ایتان صورت گتفته است به شتح زیت میباش)د:
ردیف

سال

عنوان

تحقیق

پژوهشگر

مقاله کاربتد تسلیحات شیمیایی در گ)
8

1315

2

1384

3

1317

4

1315

ایتان و عتاق از م)ظت حقوق بینالملل
کیفتی

مدرس
سبزواری،
ساسان و
شتیفی ،حسین

مقاله رونوشت شیمیایی تجاوز ،بترسی
کاربتد تسلیحات شیمیایی از سوی عتاق

یکتا ،حسین

سالحهای شیمیایی و صالحیت زمانی

مهدی و

دیوان کیفتی بینالمللی در رسیدگی به این

زمانی ،سید
قاسم

مقاله تیملی بت احقاق حقوق قتبانیان سالح-
های شیمیایی در پتتو صالحیت مدنی

نژندیم)ش،

گهانی :با تیکید بت قتبانیان ایتانی کاربتد

هیبتاله

سالحهای شیمیایی گ)

عتاق علیه ایتان.

عمومی ،سال هجدهم،
شماره 03

سیاسی معاصت ایتان ،سال
چهارم ،شماره 27

مقاله تیملی بت گتمانگاری استفاده از

گ)ایت با نگاهی به گ)

فصل)امه پژوهش حقوق

ماه)امه اندیشه و تاریخ

عبدالمالکی،

عتاق و ایتان

مجله/فصلنامه

مجله پژوهشهای حقوق
و گزا و گتمش)اسی ،بهار
و تابستان  ،2236شماره 22
مجله پژوهش حقوق
عموی ،بهار  ،2230شماره
 02علمی-پژوهشی

تعریف مفاهیم
جَنگ :گ)

از نظت لغوی به مع)ای نبتد ،گدال و قتال ،رزم ،کارزار ،ستیزه ،بتآورد ،حتب،

زد و اورد و پیکار میان چ)د نفت و یا میان سپاهیان چ)اد کشاور اسات .از نظات اصاطالحی گ)ا
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درگیتی مسلحانهای است میان دو یا چ)د کشور که گهت تحقن اهداف سیاسی و یا نظامی ااود،
پا از بینتیجه بودن م اکتات و مساعدتهای دیپلماسی ،با بکارگیتی تمام تاوان نظاامی ااتفین
مخاصمه از راه زمین ،دریا و هوا بتای پیتوزی صورت میگیتد.
جنگ تحمیلی :گ)گی است که حزب بع

کشور عتاق به پشتوانه قدرتهای استکبار

گهانی بتای مدت هشت سال از سال  2203تا  2276بت گمهوری اسالمی تحمیل کتد و در پایان بت
اثت ایستادگی و رشادتهای ملت ایتان م)جت به پیتوزی رزم)دگان اسالم شد .امام امی)ی
بهع)وان رهبت انقالب اسالمی ایتان و فتماندهی کل قوا از آن با ع)وان دفاع مقدس یاد کتدهاند.
سالح شیمیایی :ابزار یا موادی که به وسیله آنها انسانها و یا موگودات زنده را هدف قتار
میده)د .در اثت تماس مستقیم این مواد با هت قسمت از بدن گاندار ،بدن وی آلوده شده و گاندار
به انواع بیماریهای عمومی و یا انحصاری آن ماده مبتال میشود .عوامل شیمیایی تتکیباتی هست)د
که در صورت کاربتد مسثت علیه انسان ،حیوان یا گیاه ،م)جت به متگ یا ضایعات قابل توگه دائمی
یا موقتی در سااتار اندامی آنها میگتدند.
از نظت نظامی گ)

افزارهای شیمیایی به شش گتوه سمی و کش)ده ،ناتوانک))ده ،دودزا،

آتشزا ،استفاده بتای ک)تتل اغتشاشها و ضدگیاه و شعلهها تقسیم میشوند.

ادبیات تحقیق
تاریخچه استفاده از سالح شیمیایی
تاریخچه استفاده از مواد تولید شده شیمیایی ،میکتوبی و بیولوژیکی بت علیه نیتوهای انسانی
و م)ابع غ ایی سابقهای هزاران ساله داشته و به دوران پیش از میالد مسیح باز میگتدد .اقوام
مختلف بتای تختیب روحیه دشمن و شکست ستیعتت آنان ،از هت وسیلهی ممکن ،مطابن با دانش
و پیشتفت ف)ون عصت اویش ،استفاده میکتدند .یونانیان در گ)

های داالی و اارگی ،بهویژه

با ایتانیان ،از نوعی مواد آتشزا ،با اشتعال ناقآ گوگتد و زغال استفاده میکتدند که به
مسمومیت افتاد م)جت میشد .در گ)
اگساد قتبانیان گ)

های پیش از میالد نیز رومیها گ)ازه متعفن حیوانات و

را که ناقل انواع بیماریها چون ااعون و تیفوس بودند ،با م)ج)ین به میان
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اردوگاه دشمن اود پتتاب میکتدند یا آنها را در چاهها ،روداانهها و ستچشمههای مورد
استفاده دشمن میانداات)د.
 اسپارتانها در گ)

پله پونز (سالهای  922تا  929پیش از میالد از اسیدهای گوگتدی

(از گمله دیاکسید سولفور استفاده میکتدند.
 سال  2297م قوم تارتار در شهت کافا ( Feodissiaنام امتوزی با پتتاب کتدن اگساد
متدگان ناشی از ااعون ،توانست)د مقاومت شهت را از بین ببتند.
 در گ)

های صلیبی ،چاهها را با الشه انسانها و حیواناتی که در گتیان بیماری

واگیتدار متده بودند ،آلوده میکتدند.
 سال  2902م تتکان ع مانی در حمله به قسط)ط)یه ،گودالهایی حفت کتدند ،ولی
مدافعان شهت در همان گودالها دود گوگتد پخش کتدند که باع

افگی نیتوهای

تتک شد.
 سال  2907م در حمله تتکها به نواحی بلگتاد ،متدم آن م)طقه بت روی موشها پودر
کش)دهای ریخت)د ،سپا آنها را آتش زده و به سوی مهاگمان پتتاب میکتدند.
 سال  2622م مهاگمان روس مان)د روش قوم تارتار بتای به زانو در آوردن لشکت سوئد،
از میکتوب ااعون استفاده کتدند.
 استفاده از چ)ین گ)

افزارهایی گاهی بیست و صداتت و گاهاً پ)هانی صورت

میگتفت .بهع)وان م ال سال  2672م انگلیسیها پا از مصون کتدن اود نسبت به
بیماری آبله با واکسی)اسیون ،مالفهها و پتوهای بیماران مبتال به ویتوس آبله را بتای
رهبتان متخاصم ستاپوستان شمال آمتیکا در «اوهایو» فتستادند که م)جت به متگ
عدهای از ستاپوستان شد.
 سال  2636م ناپلئون ب)اپارت در گ)

با ایتالیا تالش کتد تا بیماری تب متداب را به

ستبازان ایتالیایی ستایت دهد.
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 در نبتد بوئت ) 2323 - 2663( (boer warم بین انگلستان و بوئتها (مهاگتین هل)دی
ساکن آفتیقای گ)وبی ارتش انگلستان از توپهای حاوی اسید پیکتیک استفاده کتد
که اثت تهوعزا داشت و موگب افگی میشد.
 آلمانیها در اکتبت  2329م از گلولههای حاوی گاز اشکآور در نوشاپل بت علیه
فتانسویها استفاده کتدند .نازیها همچ)ین گاز کلت را نخستین بار در سال  2320م در
یِپتِس بلژیک ،علیه ستبازان مستعمتاتی فتانسه و پیاده نظام کانادایی ،که هیچ ماسکی
بتای حفاظت از اود نداشت)د ،به کار بتدند.
 در اول گ)

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

که در اثت آن حداقل  327222نفت کشته و نزدیک  272227222نفت هم مجتوح شدند؛
البته گدا از اثتات دراز مدتی که این مواد شیمیایی بت بدن انسانها و نسلهای آی)ده
گ اشته است.
 سال  ،2320در ای گ)

گهانی اول ،آلمانها به کاربتد عامل بیماری وبا در ایتالیا و

ااعون در پتتزبورگ روسیه متهم شدند .انگلیسیها نیز ادعا نمودند که آلمانها در اول
گ)

از بمبهای حاوی ااعون استفاده نمودند و فتانسویها مدعی بودند که آلمانها

عتوسکها و آبنباتهای آلوده به عوامل میکتوبی را بت روی رومانی ریخت)د.
 سال  2330در ک)فتانا الع سالح ژنو ،پتوتکلی به امضاء غالب کشورهای گهان در
آمد که در آن کاربتد سالح شیمیایی و بیولوژیکی م)ع شد .علیتغم تهیه این پتوتکل
اعضاء امضاء ک))ده زیاد بتای آن اهمیتی قائل نشدند؛ به گونهای که سال  2320اتدل
ازتی توسا آلمانها س)تز شد ،سال  2320ایتالیا در حمله به اتیوپی بهاور وسیع از گاز
اتدل و فسژن بهته گست و سال  2326ژاپن در عملیات گ)گی اود علیه چین از
گازهای اتدل و لویزایت استفاده کتد.

 -2گ)

گهانی اول از  36ژوئیه  2329تا  22نوامبت  2326میالدی ،متداد  2332تا آبان .2336
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 با آغاز گ)

گهانی دوم 2تحقین و تولید عوامل شایمیایی و بیولوژیاک همچ)اان اداماه

یافت و انبارهای بزرگی از سموم مختلف گ)گی در کشورها ذایته شد .ارتشهای دنیاا
از نظت حفاظتی نواقآ اود را اصالح نموده و همه آماده یاک گ)ا

شایمیایی بودناد.

آلمانیها نیز موفقیت گدیدی در دستیابی به گازهای اعصاب از گملاه تاابون ،ساارین و
سومان که هت کدام از قبلی اطتناکتت بوده ،بدست آوردند .در ایان مادت ه)اوز هایچ
کشوری ش)ااتی از سالح گدید اعصاب نداشت .پا از اشغال آلمان ،مشخآ شد کاه
آلمان دارای سالح گدید شیمیایی میباشد.
 علیرغم ای)که گازهای اعصاب تا ااتمه گ)

ت)ها در ااتیار ارتاش آلماان باود ،ولای

تتس از استفاده سایت کشورها و مقابله به م ل متفقین ،باع

شد تا در اول گ)

گهانی

دوم موارد استفاده از این سالح مشاهده نشود.
 در گتیان گ)

گهانی دوم اتاقهای گاز آلمانیها فعالیت میکتدند .در  29ژوئیه

 2393اگازه صادر شد تا در بتای اردوگاهها از زندانیان بتای آزمایش عوامل شیمیایی
استفاده ک))د .تا پایان گ)

حدود  0/0میلیون زندانی بت اثت بهکارگیتی انواع عوامل

سمی بهوسیله شتکت آلمانی دگش مسموم شدند.
 علیتغم تیکیدهای مجدد و امضاء پتوتکلهای مختلف بهم)ظور عدم تولید گازهای
گ)گی ،پا از گ)

گهانی دوم همچ)ان تحقین پیتامون انواع مختلف گازهای گ)گی

و روشهای دیگت تولید آنها ادامه یافت و هت روز تتکیبات گدیدتت ش)اسایی و تولید
میشدند .پا از گ)

گهانی دوم عواملی همچون ایجاد نظام دوقطبی ،استقالل

کشورهای استعمار شده و همچ)ین پیشتفت علم و تک)ولوژی باع

گستتش سالحهای

شیمیایی در سطح گهانی و آغاز رقابت در تولید و انبار کتدن مواد شیمیایی در بین
کشورهای دنیا از گمله آمتیکا شد.
 2302 م انگلیسیها از ماده «فتیوتوکسین» در ماالیا علیه استقاللالبان این ستزمین
استفاده کتدند.
 -2گ)

گهانی دوم  2سپتامبت  2323تا  3سپتامبت  2390میالدی 3 ،شهتیور  2226تا  22شهتیور  2239شمسی.
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 در گ)

ویت)ام 2آمتیکاییها بهصورت گستتدهای از عوامل ضد گیاه به مقدار بیش از

 02،222تن استفاده کتدند که در واقع اولین کاربتد آن در گ)
میرفت و باع
ویت ک)

های دنیا به شمار

از بین رفتن محصوالت غ ایی ،نابودی گ)گلها و در نتیجه گتس)گی

ها میشد .این مواد شیمیایی آثار ژنتیکی م)فی بسیاری روی چ)دین نسل از

متدم ویت)ام گ اشت.
 سال  2370م کشور مصت در گ)

با یمن از گاز اتدل استفاده کتد که تا سالها پا

از آن بهاور بینالمللی ش)ااته نشد.
 سال  2377آمتیکا چ)دین مورد بمبهای حاوی گاز  BZرا بهصورت آزمایشی در
ویت)ام ،کامبو و الئوس به کار گتفت .بخش عمدهای از این مواد را آلمانها در ااتیار
آمتیکاییها قتار دادند .تحت تیثیت این ماده مهلک دیاکسیندار ،پا از دهها سال ه)وز
در ویت)ام بچههای معلول به دنیا میآی)د.
 سال  2363م ارتش شوروی ،در اشغال افغانستان از سالحهای شیمیایی استفاده کتد.
 سال  2363م رژیم اشغالگت قدس ،از عامل بیولوژیکی علیه داتتان اتدسال فلسطین
استفاده کتد.
 سال  2362م رژیم نژادپتست آفتیقای گ)وبی از یک نوع ماده سمی علیه نیتوهای
سواپو در نامیبیا بهته گتفت.

انواع سالحهای شیمیایی
بمبهای شیمیایی در سه نوع گامد ،مایع و گاز وگود دارند:
 حالت گامد :در ارتفاعات و در م)اان بتفی استفاده میشوند .با آب شدن بتف در آن
حل شده و پایین میآی)د و باع مسمومیت افتاد زیادی میشوند.

 -2گ)

ویت)ام از  2نوامبت  2300تا  22آوریل .2360
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 حالت مایع :از بمبهای حالت مایع بتای حل کتدن در آب روداانهها و م)ابع استفاده
میشود.
 حالت گاز :کاربتد بیشتتی دارند و در م)اان مختلف ،بخصوص مکانهای وسیع و باز
استفاده میشود.
سالحهای شیمیایی مت)اسب با اثتی که بت بدن افتاد میگ ارند ،به سه دسته تقسیمب)دی
میشوند:
 دسته اول سالحهایی که اثتات آنان روی پوست افتاد میباشد :مان)د گاز اَتدل،
گوگتد و اَتدل نیتتوژن.
 دسته دوم سالحهایی که اثتات آنان روی سیستم عصبی بدن میباشد :مان)د گاز سارین.
 دسته سوم سالحهایی که اثتات آنان روی سیستم ت)فا بدن افتاد میباشد :مان)د گاز
کلتین ،فسفوژن ،فسفوکلتین.

قراردادها و معاهدات بینالمللی در زمینه سالحهای شیمیایی
نخستین قتارداد بینالمللی محدودسازی استفاده از سالحهای شیمیایی سال  2760م مابین
کشورهای فتانسه و آلمان در شهت استتاسبورگ فتانسه تهیه شد .در این موافقت)امه دو کشور درباره
مم)وعیت کاربتد گلولههای سمی به توافن رسیدند.
سال  2677م روسها گلولهای ساات)د که در بتاورد با هت گسم سخت و ارتقاء آن در سال
بعد ،با بتاورد با هت گسم نتم نیز بخش محتتقه آن اتابی بسیاری به وگود میآورد .مکانیزم
سادهی ساات و کاربتد آن ،اود روسها را به این فکت انداات که از این گولهها در گ)
استفاده نگتدد .در تاریخ  22دسامبت  2676م به ابتکار تزار روسیه ک)فتانسی در شهت سن
پطتزبورگ تشکیل شد که قطع)امه آن به «اعالمیه سن پطتزبورگ» معتوف گتدید .در این اعالمیه
استفاده از بتای ابزارهای گ)گی را که رن ،و آزاری بینتیجه و بیهوده به بار میآورد ،م)ع شد .با
پ یتش این اعالمیه که مسید حقوق عُتفی نیز بوده است ،کاربتد پتتاب شوندههای دارای ماهیت
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اسارت زیاد م)ع گتدید .این اعالمیه بتای م)ع کاربتد پتتاب شوندههای انفجاری زیت 922
در زمان گ)

گتم2

ت)ظیم شد.

چ)د سال بعد و در سال  2669م «ک)وانسیون بتوکسل» درباره حقوق و قوانین گ)
سموم یا سالحهای سمی و نیز سالحها ،پتتابهها و موادی را که باع

 ،کاربتد

مصدومیت و رن ،غیتمعمول

میشود ،مم)وع اعالم کتد.
اواات قتن نوزدهم ،سال  2633م به پیش)هاد نیکالی دوم ،امپتااور روسیه ،نخستین ک)فاتانا
معتوف به ک)فتانا صلح در شهت الهه (هل)د تشکیل شاد و م)جات باه امضاای موافقتناماهای در
مم)وعیت استفاده از پتتابههای گ)گی محتوی گازهای سمی شد .در دومین ک)فتانا الهه که سال
 2326و به دعوت امپتااور روسیه در شهت الهه با شتکت  90کشاور گهاان تشاکیل شاد؛ در ایان
بتای بهکارگیتی لوازم و امکانات مختلف باتای

ک)فتانا بت محدودیت کشورهای در حال گ)
صدمه رساندن به دشمن تیکید شد.

در این ک)وانسیون ،م)ع قبلی استفاده از ساالحهاای سامی در گ)ا
ب)دهای (الف و (ر این ک)وانسیون در مورد گ)

تیییاد شاد .در مااده 32

های زمی)ی تصتیح شده که حن هات دو ااتف

متخاصاام در بااهکااارگیتی وسااایلی کااه بااه دشاامن صاادمه بزن)ااد ،نامحاادود نیساات و بااهکارگیتی
گ)

افزارها و پتتاب ک))دهها با هدف ایجاد آسیب غیت عقالیی بهویژه استفاده از سام یاا گ)ا

-

افزارهای سمی مم)وع است.
در ماده  2این معاهده آمده است« :در صورتی که دشمن مقترات ک)فتانا را نقض ک)د به
حسب مورد موظف به پتداات غتامت است ».دو نقدی که بت معاهده این ک)وانسیون وارد بود
یکی عدم قید نام متگع تعیین ک))ده غتامت یا متگعی که وظیفه تعیین نوع و مقدار غتامت و
دریافت آن را داشته باشد؛ و دیگتی عدم اشارهی صتیح به م)ع تولید ،انباشت و ذایته مواد
شیمیایی و سمی و انتقال تک)ولوژی آن میباشد؛ که بهاور کمتن

به موضوع کاربتد آنها اشاره

 -2گلولههای انفجاری؛ گلولههایی با وزن کمتت از  922گتم با پوششی سخت اما باه شاکلی کاه هساته را کاامالً نمیپوشااند یاا باا
پوششی دارای شکاف ،همچ)ین پتتاب شوندههایی که دارای مواد تتکیدنی صدا دار آتش زا بوده و باع
میگتدید.
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شده بود؛ اما این اشاره کوتاه مانع از کاربتد گ)

افزارهای شیمیایی در گ)

گهانی اول نگتدید

و همین موضوع ،ضعف و کاربتدی نبودن ک)فتانا  2326الهه را به اثبات رساند.
با وگود توافق)امههای بینالمللی ذکت شده ،میزان تلفات ناشی از سالحهای شیمیایی در
گ)

گهانی اول به اندازهای بود که همگان نسبت به اطتات چ)ین سالحهایی به شدت ابتاز

نگتانی کتده و همین باع

شد پا از گ)

 ،کشورهای پیتوز در ماده  62معاهده ورسای (2323

میالدی ب)دی را با ع)وان "مم)وعیت هتگونه استفاده از گازهای افهک))ده سمی و سایت گازها و
تمام مایعات مشابه و مشتقات آنها" را تصویب ک))د.
از گمله ایتادات اعالمیه ک)فتاناهای دوگانه صلح الهه و رژیم مم)وعیت ناشی از آنها،
نبودن تعتیف دقیقی از مواد و سالحهای شیمیایی بود .در ادامه ثابت شد که مقترات ک)فتانا
الهه در ارتباب با م)ع و محدودیت عملی سالحهای شیمیایی بسیار گ)

و مبهم است و عامل سوء

استفاده از این مواد ،سوء بتداشت از قطع)امههاست؛ بهع)وان م ال فتانسه گازهای اشکآور را از
گمله گازهای افهک))ده و آسیبرسان محسوب نمیکتد؛ یا آلمانها در گتیان گ)

گهانی اول

گاز کلت را به وسیله سیل)درهایی به گبهه های نبتد حمل و در آنجا انتشار دادند و مدعی بودند که
تخلفی از مقترات ک)وانسیون و اعالمیه ک)فتاناهای  2633و  2326الهه نشده است؛ چتا که در
این اس)اد استفاده از گلولههای م)تشت ک))ده گازهای افهک))ده مم)وع شده است.
از دیگت ایتادات این ک)فتاناها ،نبود مقترات مخصوص بازرسی کشورها و همچ)ین
رعایت نکتدن تضمین و ت)بیه روش)ی در مفاد ک)فتاناها بود.
حمالت وسیع و تلفات باالی سالحهای شیمیایی بکار گتفته شده در گ)

گهانی اول

همتاه با اثتات غیت انسانی و متعاقب آن واک)ش کشورهای گهان ،م)جت به انعقاد یکی از معتوف-
تتین معاهدات بینالمللی در اصوص کاربتد سالحهای شیمیایی یع)ی «پتوتکل  2330ژنو» شد
که در آن کاربتد گازهای افهک))ده ،سمی یا سایت گازها و نیز شیوههای گ)

میکتوبی مم)وع

شد.
در مقدمه پتوتکل  2330ژنو اشاره شده که «استفاده از گازهای افهک))ده و سمی و همچ)ین
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تمامی مایعات و مواد و تجهیزات مشابه ،از سوی وگدان عمومی گهان متمدن محکوم شده و
بتای از قدرتهای بزرگ نیز در گ)

های میان اود ،استفاده از این گازها و تجهیزات را مم)وع

کتدهاند و این مم)وعیت باید به نحو فتاگیت در حقوق بینالملل پ یتفته شود »...بت این اساس،
دولتهای متعهد اعالم کتدهاند که مم)وعیت کاربتد سالحهای شیمیایی را ،بهموگب پتوتکل ژنو
باکتتیولوژیک نیز قابل تستی میدان)د .اک ت

میپ یتند و این مم)وعیت را به روشهای گ)

کشورهای گهان از گمله ایتان و عتاق این پتوتکل را امضا کتدند؛ ایتان در  3تیت  0( 2226نوامبت
 2333و عتاق در  6سپتامبت .2322
پتوتکل ژنو "کاربتد" سالحهای شیمیایی را در گ)

مم)وع اما گستتش ،تولید ،انباشت و

مالکیت چ)ین سالحهایی را مم)وع نمیکتد .در پتوتکل  2330ژنو حن مقابله به م ل و اقدامات
تالفی گویانه بتای بسیاری از کشورهای عضو محفو ماند .تعدادی از کشورهای عضو این
پتوتکل اعالم داشت)د که مقترات پتوتکل در رابطه با عدم کاربتد سالحهای شیمیایی و میکتوبی
را فقا در مقابل کشورهایی که عضو این پتوتکل باش)د رعایت میک))د .عدهای دیگت هم
پتوتکل را با این شتب و قید امضاء کتدند که کشورهای دیگت علیه آنها از سالحهای شیمیایی
استفاده نکتده باش)د.
در این س)د نه اثت ی از نظارت و بترسی اعمال و نقض پتوتکل وگود دارد و نه حتی ت)بیهی
علیه ناقض آن؛ هیچگونه مم)وعیت و یا حتی محدودیتی بتای تولید ،توسعه و ذایتهسازی
سالحهای شیمیایی و میکتوبی نیز پیش بی)ی نشده است.
ایتادات واردشده بت متن این پتوتکل باع

شده تا کلیه کشورهای عضو این پتوتکل بتوان)د

بدون هیچگونه محدودیتی به توسعه ،تولید ،نوسازی و ذایتهسازی انواع سالحهای شیمیایی و
بیولوژیکی بپتدازند و بخش اعظمی از ستمایهگ اریهای اود را در امت تحقیقات سالحهای
شیمیایی و میکتوبی و کشف گ)

افزارهای گدید با اثتات کش)دهتت بگ ارند .وگود این پتوتکل

چه از نظت حقوقی و چه از نظت سیاسی نتوانست بتوز گ)
بکارگیتی گ)

شیمیایی را محو کتده و از بین ببتد.

افزارهای شیمیایی توسا نیتوهای ایتالیایی در اتیوپی ،ژاپ)یها علیه چی)یها و

استفاده نیتوهای مسلح السالوادر ،در ناحیه غتب السالوادر از عوامل میکتوبی بهصورت بمب،
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نمونههایی بتاین مدعاست.
پا از تصویب پتوتکل ژنو بسیاری از کشورها از توسل به این سالحها امت)اع ورزیدند ،اما
نه بخاات الزامات حقوقی ،بلکه به دلیل ت)فت و انزگار متدم گهان از این سالحها .اثتات مع)وی و
ااالقی پتوتکل و تتس از اقدام مقابله به م ل کشورها نیز موگب این بازدارندگی استفاده از
سالحهای شیمیایی میشد.
از دیگت ایتادات پتوتکل «ژنو» عدم وضع قاعدهای در زمی)ه الزام پیوستن کشورها به آن بود.
مم)وعیت قید شده در این پتوتکل مخصوص کشورهای عضو بود و کشورهای غیت عضو را در بت
نمیگتفت .ه)گام کاربتد سالحهای شیمیایی بین دو کشور عضو و غیت عضو پتوتکل ،چگونگی
بتاورد با متخلف (کشور غیت عضو پیش بی)ی نشده بود.
سال  2362در راستای بتاتف کتدن نواقصات پتوتکل  2330ژنو ،کمیته الع سالح سازمان
ملل (که بعدها به ک)فتانا الع سالح تبدیل شد متن نهایی ک)وانسیون م)ع توسعه ،تولید و انباشت
و کاربتد سالحهای بیولوژیک (میکتوبی که به ک)وانسیون سالحهای بیولوژیک

)(BWC

معتوف است را آماده کتد.
م اکتات متبوب به تهیه متن ک)وانسیون سالحهای شیمیایی بهصورت گدی آغاز شد و بعد
از مدتها م اکتات فشتده در «ک)فتانا الع سالح» ،ستانجام متن نهایی ک)وانسیون سالحهای
شیمیایی در سال  2333آماده و مورد توافن اعضاء واقع شد .ک)وانسیون بینالمللی م)ع
گ)

افزارهای شیمیایی ) (Chemical Weapons Conventionمهمتتین معاهده بینالمللی م)ع

تولید ،انباشت و استفاده از سالحهای کشتار گمعی و گ)

افزارهای شیمیایی است که در تاریخ

 22ژانویه  2332میالدی در پاریا و نیویورک به تصویب نمای)دگان  270کشور عضو سازمان
ملل متحد رسید و از تاریخ  33آوریل  2336میالدی ،الزماالگتا شد .ضامن اگتای ک)وانسیون
بینالمللی م)ع گ)

افزارهای شیمیایی ،سازمان م)ع سالحهای شیمیایی ) (OPCWیا همان

)(Organisation for the Prohibition of Chemical Weaponsاست که در سال  2336میالدی
و با الزماالگتا شدن ک)وانسیون م)ع تسلیحات شیمیایی ایجاد شد .مقت این سازمان در شهت الهه
هل)د واقع شده و تشکیالت آن تحت نظت دولتهای امضاءک))ده ک)وانسیون م)ع تسلیحات شیمیایی
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اداره میشود .تا سپتامبت  3222میالدی  232کشور به ک)وانسیون بینالمللی م)ع گ)

افزارهای

شیمیایی پیوست)د.
سیر استفاده حکومت صدام از سالحهای شیمیایی
توان رزمی کشور عتاق در ابتدای گ)

با ایتان ،مبت)ی بت استتاتژی زمین پایه بود؛ به گونه-

ای که از ارتش  323هزار نفتی عتاق ،اغلب آنان ( 323222نفت در نیتوی زمی)ی ارتش نقش
ستون فقتات آن را داشت)د.
عتاق در اوایل دهه  2362فعالیتهای تحقیقاتی اود را در ارتباب با توسعه سالحهای
شیمیایی آغاز کتد؛ اما مطابن اعالم مقامات دولت این کشور ،فعالیتهای گستتدا رژیم بع

در

ارتباب با تولید سالح های شیمیایی در مقیاس ص)عتی ،تیمین و تولید مواد اولیه و همچ)ین اگزاء و
تجهیزات متتبا با این تسلیحات ،عمدتاً در سالهای  2363تا  2332انجام گتفت .حکومت عتاق
در زمان صدام حسین به اتز گستتدهای از سالحهای شیمیایی بتای مقابله با مخالفان (از گمله
سال  2369علیه کتدهای این کشور 2و در گ)

با ایتان استفاده کتد.

از حدود سال  2366م ،رژیم عتاق با گمعآوری بتای از استادان دانشگاه و صتف بودگه
الزم به گمعآوری ااالعات درباره سالحهای شیمیایی ا میکتوبی و رادیواکتیو پتداات و در هت
سه زمی)ه ،موفقیتهایی را به دست آورد.
ااالعاتی که دولت عتاق به بازرسان سازمان ملل متحد ارائه کتد ،حکایت از آن دارد که
بیش از  02درصد کل زراداانه سالحهای شیمیایی این کشور در دهه (2362یع)ی در حین گ)
با ایتان استفاده شده است.
عتاق در سال  ،2362توانایی چ)دانی بتای تولید عوامل شیمیایی نداشت که با انتقال مقادیتی
از عوامل شیمیایی از ذاایت شوروی ،همتاه با اتید از کشورهای اروپایی و امتیکا این ضعف را
گبتان کتد .سال  2363قتارداد اتید تجهیزات ف)ی از کمپانی «دری رایخ» در آلمان غتبی م)عقد
کتد.
 -2گ)

دوم کتدها و حکومت عتاق از آوریل  2369تا مارس  2360به اول انجامید.
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حکومت عتاق از سال 2369م بهاور گستتده از تابون استفاده کتد ،اما این ماده گتان و پیدا
کتدن مواد الزم بتای ساات آن هم سخت بود؛ ل ا بیشتت به ستاغ گاز وی ایکا 2رفت که
قدرت و دوام بیشتتی داشت .صدام در سال  2366حدود  9تن از این گاز را در ااتیار داشت .ماده
شیمیایی که در حجم وسیعتتی در دستتس عتاق قتار داشت ،گاز سارین بود .از سال  2272ه.ش
استفاده گستتده عتاق از گاز اعصاب ،گاز تاولزا و گازهای عامل اون آغاز شد.
در فاصله سالهای  2272تا آات سال  ،2270عتاق سالحهای شیمیایی را در مقیاسی به کار
گتفت که از گ)

گهانی اول به بعد بیسابقه بود .در این دوره ،واحدهای شیمیایی ویژه که

مسئول متاقبت ،ساات و حمل و نقل مهمات شیمیایی بودند ،در تمامی یگانهای نیتوهای مسلح
عتاق گا افتادند .واحدهایی از نیتوی زمی)ی و هوایی عتاق میموریت شلیک این نوع سالح را به
عهده گتفت)د.
گزارش دولت انگلستان از وضعیت بتنامه تسلیحاتی عتاق ،حکایت از آن دارد که عتاق در
دهه  2362و در او فعالیتهای تسلیحاتی اود ،قادر بود انواع مختلف عوامل شیمیایی شامل
عوامل تاولزا (گاز اتدل و عوامل اعصاب (گاز توبان ،گاز سارین و گاز ویایکا را تولید
نماید.
ارتش عتاق در پیتوی از الگوی واحدهای شیمیایی اتحاد گماهیت شوروی ،به واحدهای
نظامی شیمیایی اود چ)ان م)زلت و موقعیتی بخشید که تقتیباً به شکل یک ارتش رزمی مستقل
درآمد .واحدها و زیت واحدهای مسئول دفاع شیمیایی ،تشعشع و اکتشاف شیمیایی ،تحلیل اوضاع
گوی و آلودگیزدایی را تشکیل دادند .هت سپاه یک گتدان ،هت تیپ یا لشکت مستقل یک گتوهان
و هت ه)گی یک دسته شیمیایی داشت.

رژیم بعث برای دستیابی به توان شیمیایی اقدامات زیر را انجام داد:
 -2بتقتاری م)اسبات تجاری با کشورهای غتبی بهم)ظور اتید فنآوری ،مواد و تجهیزات
متبوب به گ)

افزار شیمیایی

 VX - 2نوعی ماده شیمیایی سمی و متگبار اعصاب است.
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 -3عقد قتارداد اتید تجهیزات ف)ی گوناگون با شتکتهای تولیدک))ده وسایل شیمیایی در
آلمان غتبی
 -2اتید تتکیبات شیمیایی متبوب به تولید عوامل اعصاب از کشورهای غتبی
 -9تیسیا کاراانههای ساات و تولید گ)

افزار شیمیایی

بتنامه سالح های کشتار گمعی عتاق به گفته دکتت حسین شهتستانی از دانشم)دان هستهای
عتاق از سال  03( 2362آغاز و در بخش شیمیایی در سال  2272( 2363با کمک تعدادی از
شتکت های آمتیکایی با استفاده از گاز اعصاب و سارین توسعه یافت .ولی اقدام عتاق بتای کسب
توانم)دی ( BWبیولوژیک به نوشته دکتت گتاهان پییتسون ،از محققان ساات عوامل
گ)

های بیولوژیک در دپارتمان صلح دانشگاه بتادفورد انگلیا ،از سال  2202( 2369آغاز

شد .یک سال بعد در  2360عتاق اگتای  66پتوژه تحقین و توسعه را در متکز آل سلمان آغاز
کتد.
در سال  2279( 2360عتاق قادر به تولید انبوه عوامل میکتوبی سیاهزام و سم بوتولیسم
بود .گیمز ولسی ،رئیا سابن سیا معتقد است که میکتوب سیاهزام در بسیاری از آزمایشگاههای
آمتیکا قابل دستتسی بود و از سوی کشورهای مختلف و از گمله عتاق در دهه  62توزیع شد.
عتاق تا اواات سال  2279حدود  22تن از انواع گازها را در ماه تولید میکتد؛ که در اواات
سال  2270این ظتفیت تولید به بیش از  02تن در ماه افزایش یافت .در پایان سال  2276عتاق
توانست بیش از  62تن گاز اتدل و  7تن از هت یک از گازهای تابون و سارین تولید ک)د.
توانم)دی عتاق در تولید گازهای شیمیایی با مشارکت و حمایت بسیاری از شتکتهای
آمتیکایی ،اروپایی و سایت کشورها صورت گتفت.
ابن گزارشات ارسالی به سازمان ملل پا از پایان تجاوز عتاق به کویت ،کشور عتاق از
 202شتکت آلمانی ،آمتیکایی و انگلیسی تجهیزات نظامی دریافت میکتد که آلمان با 36
شتکت اصوصی و دولتی ،آمتیکا با  39و انگلیا با  22شتکت فعال بیشتتین مشارکت را
داشت)د.
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روزنامه الکتتونیکی القبا از قول کارش)اسان و گزارش ارسالی از عتاق ،آمار دیگتی را ارائه
کتده است .بتابت این گزارش  33شتکت آلمانی ،عتاق را به سالحهای هستهای مجهز کتدند و در
رأس تیمین ک))دگان  33شتکت آمتیکایی 32 ،شتکت انگلیسی 32 ،شتکت فتانسوی 26 ،شتکت
اتتیشی 22 ،شتکت بلژیکی 20 ،شتکت ایتالیایی 22 ،شتکت سوئیسی 6 ،شتکت اسپانیایی2 ،
شتکت ژاپ)ی 9 ،شتکت ه)دی 0 ،شتکت کتهای و  2شتکت چی)ی و تعدادی از شتکتهای
آرژانتی)ی ،بتزیلی ،مصتی ،اردنی و  92شتکت روسی و اکتای)ی در لیست فتوش)دگان سالحهای
شیمیایی و هستهای به عتاق قتار دارند.

هدف عراق از بکارگیری سالحهای شیمیایی
با توگه به ای)که نقطه ثقل قدرت نظامی ایتان در تهاگم به عتاق شامل نیتوهای پیاده و
اگتای عملیات شبانه بود ،ل ا عتاقیها قادر به دفاع در بتابت این تاکتیکها نبودند و بتای
گلوگیتی از پیشتوی نیتوهای ایتانی و ایجاد پتاک)دگی در میان آنها از سالحهای شیمیایی
استفاده کتدند .اهداف عتاق از بکارگیتی سالحهای شیمیایی بت علیه ایتان به شتح زیت میباشد:


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



مهار پیامدهای سیاسی-استتاتژیک نفوذ و پیشتوی نیتوهای ایتانی



تیثیتات روحی ا روانی سالحهای شیمیایی و آثار کاربتد آن در ایجاد پتاک)دگی
نیتوهای مقابل



از میان بتدن قدرت مقاومت یا پیشتوی آنها و ااتالل در سازمان رزم

ادیت حمزه رئیا پیشین اتحهای هستهای عتاق در مورد تیثیت این سالح بت روی نیتوهای
ایتان میگوید« :در گ)

اوالنی عتاق با ایتان ،روشن شد که به وحشت اندااتن نیتوهای ایتان

از اتین استفاده از سالح شیمیایی ،بهمتاتب مسثتتت از تمام توپخانه و بمباران هوایی بود که ما
میتوانستیم بکار بگیتیم».
وزیت ازانهداری و تجارت اارگی رژیم عتاق در نوزدهم سپتامبت  ،2369ای مصاحبهای با
روزنامه کویتی االنباء ،در پاسخ به سسالی در مورد استفاده عتاق از سالحهای شیمیایی علیه ایتان،
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گفت« :بهاورکلی میگویم که عتاق در صورت لزوم از این قبیل سالحها یقی)اً استفاده اواهد
کتد تا از حی یت و شین متدم اود و نیز از متزهای کشورش و ملت عتب دفاع نماید».
اقدامات نیروهای ایرانی برای مقابله با حمالت شیمیایی
در سالهای ابتدایی گ)

که ایتانیها پیشبی)ی حمالت شیمیایی عتاقیها را نمیکتده و

ه)وز آمادگی الزم بتای مقابله با این حمالت را نداشت)د ،اثتات م)فی زیادی به دلیل غافلگیتی بت
رزم)دگان ایتانی وارد آمد .با افزایش حمالت شیمیایی عتاقیها و توسل بیشتت به این
گ)

افزارها ،ایتان گهت مقابله با این حمالت بتای نیتوهای رزم)ده اود اقداماتی را تدارک

دید .یگانهای ویژه سالحهای شیمیایی تشکیل شد و آموزشهای الزم ارائه شد .تمام رزم)دگان
قبل از ورود به گبهه و اطوب مقدم توسا یگانهای ویژه ،آموزشهای الزم را دیدند و تجهیزاتی
مان)د "لباس کامل"" ،ماسک محافظ" و "آمپولها و پودرهای ضد عوامل شیمیایی" در
ااتیارشان قتار میگتفت.
در بخش عملیات پداف)دی نیز تیپها و گتدانهای مستقلی تشکیل شد؛ از گمله "تیپ 229
حجت بنعدی از قتارگاه نوح"" ،تیپ  39امام سجاد"" ،تیپ  222والعادیات از قتارگاه کتبال"،
"تیپ  32نصتت از قتارگاه نجف اشتف" و گتدانهای مستقل پداف)د شیمیایی از قتارگاه رمضان،
حمزه سیدالشهدا و صتاب مستقیم.
یگانهای فوق وظیفه کشف ،ا) یسازی و رفع آلودگی در سطح م)اان عملیاتی را به عهده
داشت)د .استفاده از کیتها و محلولهای ش)اسایی ،که با تغییت رن

میزان آلودگی و نوع آلودگی را

مشخآ میکتدند ،نمونهبتداری از ااک و آزمایش بت روی تکههای امپارهها ،بمبها و راکت-
ها از گمله فعالیتهای ش)اسایی م)اان آلوده و تشخیآ نوع عامل شیمیایی بود.
استفاده عراق از جنگافزارهای شیمیایی در جنگ علیه ایران
تهاگم ارتش عتاق به متزهای گمهوری اسالمی ایتان در  22شهتیور ماه  2203م)جت به
اشغال بخشهای وسیعی از ااک ایتان توسا این کشور در اول ماههای اولیه گ)

گتدید که

این امت ناشی از عدم آمادگی نیتوهای مسلح گمهوری در آن شتایا ویژه پا از وقوع انقالب
اسالمی بود.
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در سالهای نخست گ)

 ،عتاق با تکیه بت موانع ابیعی و س)گتهای مقاوم اود گلوی پیشتوی و

حمالت نیتوهای ایتان را گتفت .با گ شت عملیاتهای ابتدایی ایتانیها و نقش محوری موانع و
س)گتها بتای بازدارندگی نیتوهای ایتانی ،پا از چ)د عملیات ،نیتوهای ایتانی شتوع به عملیات-
های شبانه ،غافلگیتی ،عبور از مکانهای صعبالعبور و روداانه و ...کتدند .در این شتایا دیگت
عتاق به س)گتهای سااتگی اود و نقش موانع ابیعی تکیه نکتده و شتوع به استفاده از سالحهای
شیمیایی بهع)وان عامل بازدارنده کتد.
ایتان با تجدید قوای نیتوهای رزم)ده و آغااز عملیاات آف)ادی علیاه ارتاش عاتاق بهتادری،
سااتزمینهای اشغالشااده اااود را آزاد کااتد کااه او آن آزادسااازی اتمشااهت ااای عملیااات
بیتالمقدس در اتداد  2272بود .پا از این سلساله عملیااتهاای نظاامی موفقیاتآمیزی توساا
ایتان انجام شاد کاه ضامن کشاانیدن گبهاه نباتد باه اااک دشامن ،تهدیادی گادی باتای نقااب
استتاتژیک درون ااک عتاق از گملاه ب)ادر مهام بصاته و گزایات نفاتایز مج)اون در گ)اوب و
ارتفاعات مهم کتدستان عتاق به شمار میرفت.
در چ)ین شتایطی و با تغییت موازنه نظامی گ)

به سود ایاتان ،ارتاش عاتاق کاه ااود را در

آستانه سقوب میدید به کاربتد وسیع سالحهای شایمیایی علیاه رزم)ادگان و ماتدم بیدفااع ایاتان
روی آورد.
عدم پایب)دی عتاق به معاهدات بینالمللی ،سکوت گوامع بینالمللی از گمله سازمان ملل،
ناتوانی دیپلماسی ایتان در گهت تحقن اثبات مظلومیت اود و اثبات استفاده عتاق از سالحهای
شیمیایی همگی باع

استفاده بیشتت عتاق از سالحهای مختلف شیمیایی بت علیه ایتانیها شد و

تلفات بسیار س)گی)ی را بت ایتان تحمیل کتد.
حمالت شیمیایی عتاق در اوایل گ)

بهاور آزمایشی ،در ادامه گ)

بهاور گستتده و پتحجم انجام شد و از سال چهارم گ)

محدود و درنهایت

به بعد ،عالوه بت م)اان نظامی ،م)اان

غیتنظامی و شهتوندان ایتان و کُتد عتاق نیز هدف حمالت شیمیایی قتار گتفت)د.
حکومت بع

عتاق ضمن گستتش تدریجی استفاده از سالحهای شیمیایی ،انواع
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اطتناکتت و کش)دهتت این عوامل را نیز به کار گتفت و روز به روز از مشتقات بسیار اطتناک-
تتی در اطوب مقدم علیه نیتوها و غیتنظامیان و همچ)ین از عوامل تیایتی و ماندگارتت تاولزاها
در اطوب عقبه و پشتیبانی استفاده کتد .با ادامه روند گ)

ارتش عتاق با هدف افزایش قتبانیان و

تشدید وحشت تاکتیک حمالت شیمیایی شبانه با هواپیما ،بالگتد و هواپیماهای سبک را به کار
گتفت.
استفاده عتاق از گ)

افزارهای شیمیایی در گ)

علیه ایتان در سه مقطع متمایز انجام شد.

مقطع اول اآغاز جنگ تا سوم خرداد 1361
دوره نخست از آغاز تهاگم بتق آسای ارتش عتاق به ااک گمهوری اسالمی ایتان در 22
شهتیور ماه سال  33(2203سپتامبت  2362تا پایان مقطع آزادسازی م)اان اشغالی ،بهویژه آزادی
اتمشهت در سوم اتداد ماه سال  2272بود که ای آن ،نیتوهای عتاقی بهاور پتاک)ده و بتای
درهم شکستن مقاومت های پتاک)ده نیتوهای رزم)ده ایتان و هموار کتدن مسیت پیشتوی به داال
ااک کشور ما از سالحهای شیمیایی استفاده میکتدند.
نوع عوامل شیمیایی مورد استفاده در این دوره ،گازهای سادهای همچون گاز اشکآور و
گازهای موسوم به باران زرد بود که نوعی علفکش به حساب میآید.
این گازها از نظت عملیاتی ،پایداری در محیا و اثت بخشی نظامی بسیار ضعیف بودند،
بهگونهای که گاهی اوقات ،نیتوهای ایتانی متوگه قتار گتفتن در معتض اینگونه حمالت نمی-
شدند .ابن آمار موگود ،مجموع تلفات نیتوهای ایتانی در این دوره با وگود فقدان هتگونه
تجهیزات حفاظتی و ا) یسازی ،بیش از ده شهید و یک یا دو مجتوح نیست.
اولین حمله شیمیایی ثبت شاده توساا ساازمان ملال در گ)ا

ایاتان و عاتاق متباوب باه تااریخ

 2203/22/32بتابت باا  22ژانویاه  2362اسات کاه در م)طقاهای باین هاللاه و نیاازر واقاع در 02
کیلومتتی غتب ایالم توسا عتاق علیه نیتوهای ایتانی انجام شد.
عتاق در سال  2272چهار بار در م)اان هویزه ،ارتفاعات اهللاکبت ،پل نادری و اتمشهت اقدام به
استفاده از گلولههای شیمیایی کتد که عمدتاً توسا توپخانه یا امپارهانداز پتتاب میشدند.
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مقطع دوم امرداد  1361تا پایان سال 1365
ارتش عتاق ای سالهای  2203تا  2273در گبهههای غتب و میانی بهصورت محدود از
سالحهای شیمیایی استفاده نمود ،اما وسیعتتین حمالت شیمیایی را در سالهای  2273تا  2276بت
علیه رزم)دگان و متدم غیت نظامی بکار بتد .عتاق در عملیات ایبت (اسف)د  73در گزایت مج)ون ،
عملیات بدر (اسف)د  72در گزایت مج)ون  ،عملیات والفجت (6بهمن  79تا فتوردین  70در فاو
کتبالی  9و  0و ( 6دی ماه  70تا فتوردین  77در شتق بصته و شلمچه از سالحهای شیمیایی
استفاده کتد.
در این مقطع که عملیاتهای نفوذی ایتان با هدف ت)بیه متجاوز آغاز شده بود ،ارتش عتاق
با تاکتیکهای نظامی دفاعی در زمین ،از گ)

افزارهای شیمیایی در نقش سالح تدافعی استفاده

کتد تا به کمک آن ،عملیاتهای تهاگمی متکی به انبوه نیتوهای پیاده ایتان را ا) ی نماید .در
اول سالهای این مقطع ،ارتش عتاق بیش از  322بار مواضع نیتوها ،متاکز پشتیبانی و تدارکاتی و
حتی شهتها و م)اان غیتنظامی ایتان را هدف حمالت شیمیایی قتار داد؛ که حدود  99هزار نفت
تلفات اعم از کشته و مجتوح را در پی داشت.
در عملیات رمضان ،متداد ماه  ،2272بتای نخستین بار سالح شیمیایی نقش بازدارندگی به
اود گتفت و نیتوهای ایتان را از دستیابی به اهداف عملیاتی بازداشت .این تجتبه موفن عتاق در
استفاده از گازهای شیمیایی بتای مقابله با پیشتوی ستیع و غافلگیتانه نیتوهای پیاده ایتان در داال
ااک آن کشور ،باع

ایجاد رسته گ)

های شیمیایی در سازمان رزم ارتش عتاق شد.

به دنبال عدم فتح در عملیات رمضان ،ایتان در  3مهتماه سال  ،2272عملیات مسلم بن عقیل
در سومار؛ در  22آبان ماه سال  ،2272عملیات محتم در ارتفاعات متزی حمتین ایالم و در
 2272/22/26عملیات بزرگ والفجت مقدماتی را در محور چزابه فکه اگتا کتد .عتاق ای این
شش ماه و در واک)ش به این عملیاتها ،حدود ده بار از سالحهای شیمیایی علیه نیتوهای ایتانی
استفاده کتد.
در زمستان سال  2363( 2272م عتاق قتاردادی بتای اتید تجهیزات گوناگون با یک

141

بررسی میزان کاربرد سالحهای شیمیایی حزب بعث عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران

شتکت سازنده وسایل ف)ی شیمیایی در آلمان فدرال به نام «دری رایخ» م)عقد کتد و بتای ساات
عوامل شیمیایی پیچیده و تتکیبی ،میزان دراور توگهی از مواد شیمیایی را از م)ابع غتبی ،به ویژه
ایاالت متحده امتیکا ،انگلستان و آلمان فدرال اتیداری کتد.
با پایان سال  2272عتاق تجتبه دفع چهار عملیات کوچک و بزرگ نیتوهای ایتان را با
استفاده از گازهای شیمیایی داشت و با گستتش محدوده کاربتد و حجم عوامل شیمیایی ،مدیتیت
و رسته گ)

های شیمیایی به اور رسمی به سازمان رزم ارتش آن کشور اضافه شد.

سال  ،2273عتاق  90بار از گازهای شیمیایی در گبهههای مختلف گ)

استفاده کتد که

چهار بتابت سال  2272بود .ت)وع مواد شیمیایی و گستته عملیاتی حمالت شیمیایی عتاقیها افزایش
یافت و حتی م)اان غیتنظامی را نیز شامل میشد .هدف اصلی عتاق در این مقطع از گ)
افزایش هزی)ههای گ)

بت ایتانیها ،فشار بت آنها و وادار کتدن به پ یتش پایان گ)

دستیابی به بتتتی نظامی در صح)ه گ)

،

بدون

بود.

در تاریخ  0و  6آبان  2273شهت بانه و روستاهای ااتاف آن مورد حمله قتار گتفت که نتیجه آن 3
نفت شهید و  02نفت مجتوح بود 27 .آبان حوالی پ)جوین توسا هواپیما بمباران شد که به شهادت
 26تن و مجتوح شدن  72تن انجامید.
سال  72میزان حمالت شیمیایی نسبت به سال قبل کاهش نسبی( 29مورد و ت)وع مواد مورد
استفاده شده بیشتت شد .عموماً این حمالت در م)طقه عملیاتی گ)وب مخصوصاً در گزایت مج)ون
انجام شد و هواپیماها نقش غالبی را در پتتاب بمبهای شیمیایی ایفا کتدند .سال  72در اثت
حمالت شیمیایی  2032نفت از نیتوهای اودی مجتوح و  32نفت شهید شدند .حمالت متعدد به
گزیته شمالی مج)ون در  72/23/32که به شهادت  23تن و مجتوح شدن  20تن انجامید و همچ)ین
حمله به اسکله شمالی شاعلی از شدیدتتین حمالت بود.
سال  2279بهرغم ای)که تعداد موارد حمله شیمیایی گزارش شده  362مورد بود 22 ،نفت از نیتوهای
اودی مجتوح و  27نفت شهید شدند که میزان مجتوحین نسبت به سال قبل از آن تقتیباً 3بتابت شد.
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با شتوع عملیات والفجت 6در م)طقه فاو در تاریخ  ،79/22/32عتاق بار دیگت استفاده از سالح
شیمیایی را تشدید کتد و در بهمن و اسف)د ماه مجموعاً 26مورد عملیات آف)د شیمیایی علیه
نیتوهای ایتان گزارش شده که عموماً در م)طقه فاو ،آبادان و استوآباد بوده است .وسعت
تهاگمات شیمیایی رژیم عتاق در بهمن  2279در تاریخ گ)

های شیمیایی گهان بیسابقه است .با

آف)د والفجت  6در 32بهمن  2279که م)جت به سقوب شهت ب)دری فاو شد ،نیتوهای عتاقی به کاربتد
مواد سمی شیمیایی انبوه که تا آن زمان نظیت آن با چ)ین ابعاد گستتدهای دیده نشده بود ،اقدام
کتدند .از شتوع عملیات آف)دی والفجت  6تا اواسا اسف)د  2279بیش از 6هزار گلوله توپ و
امپاره حاوی مواد سمی علیه مواضع نیتوهای ایتانی شلیک شد و در اول 32روز به اور مداوم
هواپیماهای عتاقی بیش از  2222بمب شیمیایی در صح)ه عملیات والفجت  6فتو ریخت)د.
بیمارستانها و متاکز درمانی،که در کلیه گ)

ها و بت اسااس اصاول اولیاه انساانی و قاوانین

بینالمللی باید از حمالت نظامی مصون باش)د ،نیز از حمالت شیمیایی عتاق مصون نماندناد .رژیام
عتاق نه ت)ها این متاکز را بارها مورد بمباران و موشکباران قتار میداد ،بلکاه پاا را فتاتات نهااده و
بتای از این مت اکز را هدف بمباران شیمیایی قتار داد .دو نمونه از بارزتتین ایان گ)ایاات عبارت)اد
از:
بمباران شیمیایی بیمارستان صحتایی حضتت فااماه در آباادان (ششام و هشاتم اساف)د  2279و
بمباران شیمیایی بیمارستان صحتایی  036سومار (دهم دی ماه . 2270
حمالت شیمیایی عتاق در سال  2270با افزایش حمالت ایتان در این سال افزایش یافت به
اوری که موارد بمباران تقتیباً دو بتابت سال قبل و به  63مورد رسید و میزان حمالت انجام شده در
زمستان ،همزمان با انجام دو عملیات مهم کتبالی چهار و پ) ،در شتق بصته از شدت بیشتتی
بتاوردار بود .عموماً گغتافیای م)اان بمباران شده نشان میداد که م)اان مورد بمباران در این سال
تابعی از م)اان عملیاتی ایتان است ،بهاوریکه در فتوردین ماه همزمان با ادامه عملیات کتبالی 6
محور فاو عموماً مورد حمله قتار گتفت و در اردیبهشت و اتداد م)طقه مهتان و حا آباد در
گبهههای میانی ،در شهتیور ماه م)طقه عملیاتی کتبالی  3و محور عمومی حا عمتان و همچ)ین
محورهای عملیاتی کتبالی 9در گزیته می)و ،اتمشهت و آبادان مورد حمله شیمیایی واقع شده
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است .با توگه به عملیات ارتش (کتبالی 7در محور سومار این م)طقه نیز مورد بمباران قتار
گتفت و در بهمن و اسف)د نیز همزمان با کتبالی پ) ،در شلمچه و شتق بصته عمدتاً این محور
بمباران شیمیایی گتدید.

مقطع سوم اابتدای سال  1366تا پایان جنگ
مقطع سوم گ)

شیمیایی بین عتاق و ایتان از آغاز سال  2277شتوع شد و تا پایان گ)

و

پ یتش قطعنامه  036و حتی پا از آن تا تابستان سال  2276ادامه یافت .در این مقطع حمالت
شیمیایی عتاق بیوقفه ادامه یافت و در بیشتت موارد توأم با بمببارانها و گلولهبارانهای انفجاری
بود تا تیثیتات و صدمات سالحهای شیمیایی را چ)د بتابت ک)د .در سالهای پایانی گ)

حکومت

عتاق عالوه بت حمالت شیمیایی به شهتها و روستاهای نزدیک متز ،با راهاندازی عملیات روانی به
قصد تشدید فشار بت مسئوالن کشور ،شهتهای بزرگ و متاکز استانهای ایتان را تهدید به
بمبباران و موشک باران شیمیایی کتد؛ تهدیدی که اگتای آن دور از انتظار نبود و در پ یتش
قطعنامهی  036از گانب ایتان مسثت بود.
روستاهای ااتاف شهت بانه (فتوردین  ، 77بمباران شهت ستدشت(تیت ماه  ، 2277عملیات
والفجت ( 22اسف)د  77و فتوردین  76در کتدستان عتاق -حلبچه  ،شهت حلبچه (اسف)د ، 77
روستاهای ااتاف متیوان (اسف)د  77و فتوردین  ، 76شهت نودشه (فتوردین  ، 76روستاهای
ااتاف ستپل ذهاب (متداد  ، 76شهت اش)ویه (متداد  76و تکهای متعدد ارتش عتاق از
فتوردین  76تا پایان گ)

(متداد  76در گبهههای مختلف ،هدف حمالت شیمیایی عتاق واقع

شدند.
با ادامه گ)

در مقطع پایانی ،ارتش عتاق که دیگت به تسلیحات شیمیایی مجهز و توان

کافی بتای استفاده مت)وع از این مواد شیمیایی را بدست آورده بود پا از بتاتف کتدن ضعف-
های تاکتیکی اود در زمی)ه کاربتد گازهای شیمیایی و دستیابی به عوامل شیمیایی مضاعف
توانست از آنها بهم)زله یک سالح تهاگمی بتای بازپاگیتی م)اان تحت ک)تتل نیتوهای ایتان
استفاده ک)د.
ارتش عتاق موفن شد از این سالحها بهع)وان بخشی از عملیاتهای هماه)
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بهار سال2276علیه نیتوهای ایتان در فاو ،شلمچه و گبهههای غتب و شمال استفاده نمایاد و عماالً
نیتوهای ایتانی را به عقبنشی)ی از مواضع تصتف شده مجبور ک)د.
فتوردین سال  2277به دنبال عملیاتهای پی در پی ،قوای گمهوری اسالمی ایتان در گبهه-
های غتب و گ)وب ،بار دیگت عتاق سالحهای شیمیایی را در مقیاس وسیع به اادمت گتفات .در
فتوردین این سال  6مورد بمباران شیمیایی توساا عاتاق گازارش شاد کاه  7ماورد آن در م)طقاه
عملیاتی کتبالی  6در شتق بصته بوده است .انجام این عملیات در محدوده استتاتژیک شتق بصته
بود که عکاالعمل شدید عتاق را به دنبال داشت و به بمبارانهاای گساتتده شایمیایی م)جات شاد؛
بهاوریکه عتاق بین تاریخهای  26تا 32فتوردین اقدام به  7مورد بمباران گستتده شیمیایی م)طقاه
با هواپیما و امپارهانداز نمود که در مجموع به شهادت  32تن و مجتوح شدن بایش از  229تان از
نیتوهای ایتان م)جت شد .یکی از دالیل کاهش صدمات نیتوهای ایاتان در ایان عملیاات ،افازایش
کیفی و کمی تجهیزات پداف)دی ایتان بود.
به دنبال این عملیات و با تغییت تاکتیک نظامی ایتان مب)ی بت تغییت م)طقه عملیاتی از گ)وب باه
شمال و ادامه عملیات در م)اان شمال غتب و کتدستان عاتاق ،بعاد از ایان تااریخ شااهد بمبااران
گستتده شیمیایی این م)اان توسا عتاق هستیم بهاوریکه تا مهتماه  77مجموعاً  22مورد بمبااران
شاایمیایی در روسااتاهای کتدنشااین اسااتان ساالیمانیه و اربیاال عااتاق ،م)طقااه عملیاااتی کااتبالی 22
(ماؤوت  ،روستای بوالحسن و ستول و گومه ،بانه ،روستای قته باغ در شمال عتاق ،روساتای کلاه
وش در حومه ستدشت ،م)اان عملیاتی نصت( 9ارتفاعات ماؤوت  ،فتح ( 6حلبچه انجام شاده کاه
این حمالت عمدتاً با هواپیما صورت گتفت.
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نمونهای از عملیاتهایی که نیتوهای عتاقی از بمبهای شیمیایی علیاه ماتدم و رزم)ادگان ایتانای
استفاده کتدهاند:
ردیف

نام عملیات

تاریخ

پس از والفجر ( ۲تیر تا مرداد )2۲و والفجر3

1

(مرداد- )2۲
مناطق حاج عمران ،شیوه رش ،تمرچین ،رودخانه

2۲/5/11

3

دوازده بار حمله با توپ ،خمپاره و هواپیما عمدتاً در

از تاریخ

غرب کشور از جمله مناطق نظامی و غیر نظامی
پیرانشهر ،بازی دراز ،مریوان ،بانه ،پنجوین و پاوه

132۲/1/4

پنجوین
4

والفجر  - 2مناطق العزیر و شط علی

 ،گازهای تهوعآور و
تاولزا

 132۲/5/11تا

والفجر  - 4منطقه عمومی سلیمانیه و محور

استفاده
گاز خردل

دویرج و مناطق اطراف

۲

عوامل مورد

نتایج
بیش از  ۲22مصدوم و
 ۲نفر شهید
مصدوم شدن جمعی از

گاز خردل

رزمندگان و مردم
غیرنظامی

مهر و آبان 2۲

گاز خردل و اعصاب

 3تا  5اسفند 2۲

گاز خردل

شهادت ۲2نفر و
سیصد نفر مصدوم
مصدومیت شدید
ششصد تا هفتصد نفر

گاز تاولزا از جمله
خردلهای سولفوره و
موستارد و نیتروژنه+گاز
اعصاب تابون و

5

والفجر ( ۸فتح فاو)

2

عملیات خیبر

1

عملیات بدر

 24/11/۲2تا

سارین+سیانید+عامل

شهادت  1222نفر و

24/1۲/12

خفهکننده

مصدومیت  1۲هزار نفر

فسژن+ناتوان-
کننده+عامل
اعصاب+vxترکیبات
عاملها

گاز خردل +گاز
اسفند  2۲تا

اعصاب +گاز

شهادت 12نفر و

23/1/12

خفهکننده

مصدومیت  3522نفر

فسژن+تابون
گاز خردل
 23/1۲/11تا

(ناچیز)+گاز

 ۲2تا  32نفر شهید و

23/1۲/۲1

اعصاب+سیانور+عامل

 1522نفر مصدوم

خارشزا
۸

کربالی ۸

 22/1/1۸تا
22/1/۲1
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سارین+سیانور+خفه
کننده
شهادت  132نفر –
1

بمباران شهر سردشت

22/4/1

12

در عملیات والفجر  - 12بمباران شهر حلبچه

22/1۲/۲2

11

بمباران شیمیایی شهر نودشه کرمانشاه

1۲

نبرد دوم فاو

21/1/۲۸

سیانور ،خردل و

مصدومیت و

اعصاب

مسمومیت بیش از ۸
هزار نفر

خردل ،اعصاب(تابون،
سارین یا سومان)
سیانوژن ،لویزیت
 22/1۲/۲2و
 21/1/1و 21/1/13

خردل و اعصاب

 5هزار شهید و  1هزار
نفر مجروح شیمیایی
بیش از  1۲2نفر شهید
و مجروح

گاز اعصاب ،سیانید

سقوط شهر فاو  -بیش

در خطوط مقدم و گاز

از  2هزار شهید و

خردل در پشت جبهه

مصدوم

13

مقاومت رزمندگان در پدخندق جزایر مجنون

21/4/4

-

سقوط جزایر مجنون

14

هشت نقطه در منطقه غرب اشنویه

21/5/11

گاز خردل

بیش از  ۲هزار و 2۲2
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

ایتان بود .ساعت  27:22روز یکش)به هفتم تیت ماه سال  ،2277حمله هوایی ارتش بع

به شهت

ستدشت آغاز شد .هواپیماهای گ)گی ارتش عتاق 6 ،بمب شیمیایی اتدل در نقاب مختلف شهت
انداات)د که دو بمب در بازار شهت و دو بمب در دیگت به م)اان مسکونی اصابت کتدند .سه بمب
دیگت نیز در باغهای مجاور شهت فتود آمد.
ابن آمارها از شهت دوازده هزار نفتی آنتوز ستدشت 6230 ،نفت مصادوم شادند کاه حادود
 9022نفت از آنان نیاز به درمان فوری داشات)د و  2022نفات مجاتوح نیااز باه بساتتی باا ابازار ویاژه
پزشکی در بیمارستانها.
آمار شهدای حمله به شهت ستدشت  222نفت بود کاه بیسات نفات از آنهاا در هماان دقااین و
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ساعات نخستین پا از بمباران شهید شدند .ده نفت در حین انتقال از ستدشت و  222نفت ای مدت
یک ماه پا از حادثه بهتدری ،در بخشهای متاقبت ویژه بیمارستانهای مختلف کشور به شهادت
رسیدند .با گ شت چ)دین سال ،ه)وز صدها مجتوح و بازمانده آن حمالت شیمیایی از بیماریهای
مختلف رن ،میبتند.
گزارشات متعددی به انضمام تصاویت دلختاش قتبانیان این فاگعه گ)گی به شورای ام)یت
سازمان ملل ارسال شد ،اما سازمان ملل اقدامی گدی به عمل نیاورد.
حمله شیمیایی عتاق به ستدشت 3 ،ماه پا از آن صورت گتفت که واش)گتن ،حتی تالش
اک تیت اعضای شورای ام)یت را بتای صدور یک بیانیه (و نه قطع)امه در محکومیت استفاده از
سالحهای شیمایی از سوی عتاق ،وتو کتده بود .نتیجه این بیتفاوتی نسبت به استفاده عتاق از
سالحهای شیمیایی ،بمباران شیمیایی شهت حلبچه و کشته شدن بیش از  0هزار انسان را به همتاه
داشت که پت تلفاتتتین بمباران شیمیایی یک شهت در تاریخ گهان به شمار میآید.

بمباران شیمیایی شهر حلبچه
با آغاز عملیات والفجت  222توسا ایتان در محور حلبچه-سلیمانیه ،ایتان عالوه بات اهاداف
سیاسی ،سه هدف عمده نظامی هم مدنظت داشت :آزادسازی حلبچه ،اتمال ،دوگیله ،بیاره و اویله
از دست نیتوهاای عتاقای ،فتاهمساازی مقادمات تصاتف ساد درب)ادیخان و انساداد عقباه اصالی
نیتوهای عتاقی در استان سلیمانیه.
ستعت عمل ایتانیها در اگتای عملیات ،دستتسی ستیع یگانها به اهداف ،غافلگیتی
دشمن و عقب ماندن از اهدافش سبب شد م)طقهای به وسعت  2222کیلومتت متبع (دشتزور
شامل  2شهت و بالﻎ بت  62روستا ابتدا محاصته و سپا تصتف شود .پیش از تصتف حلبچه،
نیتوهای ایتان در حال پیشتوی به سمت سد «درب)دیخان» و نیتوگاه «دوکان» بودند؛ تیسیساتی که
آب و بتق بغداد ،عمدتاً از آن تیمین میشد.
ارتش عتاق با استفاده از سالحهای شیمیایی مانع پیشتوی نیتوهای ایتان به سمت این
 -2عملیات والفجت  22در تاریخ  2277/23/39تا  2277/23/33انجام شد.
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تیسیسات شد و در واک)ش به استقبال متدم کُتد م)طقه از رزم)دگان ایتانی و گبتان آنچه در این
م)طقه از دست داد ،شهتها و بتای روستاهای این م)طقه را در ابعاد وسیعی بمباران شیمیایی کتد.
در پی محاصته کامل م)طقه دشت زور و ناامیدی دشمن از اتو نیتوهایش از این م)طقه ،از
حدود ساعت22صبح روز  37اسف)د  2277هواپیماهای عتاقی شهت حلبچه و روستاهای اااتاف آن
را در ابعاد وسیعی گلوله باران کتدند که م)جت به شهادت و مصدومیت بسایاری از ماتدم م)طقاه و
رزم)دگان گتدید.
حمله شیمیایی عتاق به شهت حلبچه در حالی صورت گتفت که اوضااع ایان شاهت و رفات و
آمد متدم کامالً عادی بود .متدم شهت دگیله در حاال ورود باه شاهت حلبچاه و رزم)ادگان مشاغول
بازرسی متاکز دولتی بودند.
بمبباران گاده ها و سپا شهتهای اتمال ،حلبچه و دگیلاه (سایتوان و روساتاهای اااتاف
بدون وقفه تا حدود ساعت  2بعد از ظهت ادامه یافت و از ساعت  2به بعاد ایان م)ااان را باه وسایله
بمبهای شیمیایی بمباران شد.
پا از بمباران حلبچه ،شورای ام)یت به مدت  6هفته موضعی در مقابال ایان حملاه نگتفات.
حتی پا از آن هم ،از مقصت دانستن حکومت بع

اودداری کتد و در عوض ،به محکوم کاتدن

ادامه استفاده از سالح های شایمیایی در م)اقشاه میاان گمهاوری اساالمی ایاتان و عاتاق پتدااات.
شااورای ام)یاات ،در ادامااه از «هاات دو اااتف» اواساات از «اسااتفاده بیشااتت از سااالحهااای شاایمیایی
اودداری ک))د».
ابتگزاری فتانسه دو هفته پا از این فاگعه ،روز  2276/2/23اعالم کتد« :حلبچه شهتی از
کتدستان عتاق که به تصتف ایتان درآمده و ای روزهای  36و  36اسف)د ماه توسا عتاق بمباران
شیمیایی شده م)جمد است و ساک)ان آن در اوابی عمین فتورفتهاند».
نیویورکتایمز آمتیکا در  2276/2/27نوشت« :این عمل از هت گهت و به هت مفهوم یک
گ)ایت گ)گی است که با انکارهای سست و رسمی عتاق و ع ر و بهانههای غیترسمی در مورد
استفاده از یک سالح ناگوانمتدانه ،درآمیخته است».
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اقدامات سیاسی-تبلیغی ایران
اقدامات در سطح داخلی
با تشکیل نظام گمهوری اسالمی و مشکالت بسیار موگود ،گ)گی بزرگ از گانب دشم)ی
مجهز و موردحمایت ابتقدرتها بت آن تحمیل شد .متدم ایتان با فقت ،تحتیم ،بیکاری ،نبود
زیتسااتهای آموزشی ،رفاهی و ...دست و پ)جه نتم میکتدند که حمله به متزهای کشور همتاه
با بمباران شهتها و روستا ها نیز اضافه شد .متدم ایتان محکم و با تمام توان از گبههها حمایت
کتدند و این مقاومت متدمی ،شوق حضور در گبههها و امید به آی)دا گ)
های دشمن می شد .حزب بع

باع

شکست نقشه-

که در رسیدن به اهداف اولیه اود ناکام مانده و با اعزام بسیجیان و

نیتوهای سپاه پاسداران در عملیاتهای گ)گی شکستهای متوالی را متحمل شده بود ،را به
استفاده از سالح شیمیایی در عملیاتهای نظامی بهع)وان عامل بازدارنده در مقابل ایتانیان روی
آورد .با ادامه روند ناکامی حزب بع
کتده و در چ)د مقطع از گ)

در میدان رزم ،شهتها و روستاهای ایتان را بمباران شیمیایی

با این حمالت شیمیایی سعی در ایجاد رُعب و وحشت عمومی و

تالش بتای ناامن سازی شهتها و نهایتاً فشار بت دولت متکزی ایتان داشت.
گمهوری اسالمی که همزمان با گ)

درگیت اقدامات اتابکارانه م)افقین ،تفتقه اندازیهای

دشمن در بین اقوام مختلف ،تشکیل سااتار م)ظم و ثابت سیاسی کشور ،رفع محتومیت و
سازندگی در م)اان کمتت بتاوردار و ...بود ،گاهاً اابار حمالت شیمیایی عتاق را به دلیل نگتانی
از ایجاد تتس و وحشت عمومی در میان متدم رسانهای نمیکتد .این سکوت ابتی داالی همتاه
با سکوت و بیتوگهی قدرتهای گهانی گهت بتگسته کتدن تخلفات گ)گی عتاق باع

استفاده

بیشتت عتاق از این سالحهای مختب میشد .بهع)وان م ال سکوت ابتی حمله شیمیایی به شهت
ستدشت باع

شد تا در م)ابع موگود گ)

ایتان و عتاق ،اشارات مختصتی به این حمله شیمیایی

شود.
ایتان که تمام پتوتکلهای م)ع استفاده از سالحهای شیمیایی را پ یتفته و پایب)د به آنها
مانده بود ،با توگه به حمایتهای قوی که در عتصه بینالمللی از حکومت عتاق میشد ،امید
زیادی به نهادهای بین المللی و بخصوص سازمان ملل نداشت؛ ل ا بیشتت به اقدامات تبلیغی رو کتده
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و با استفاده از ظتفیت رسانههای داالی و اارگی بخصوص نشتیهها و روزنامهها و پوشش ابتی
حمالت شیمیایی در عملیاتها و مصاحبه با مصدومان این حمالت ،سعی در روش)گتی و
تیثیتگ اری بت افکار عمومی در کشورهای مختلف و نهایتاً مطالبهگتی عمومی متدمی داشت.
عالوه بت انتشار متوالی اابار روزانه مصدومان ،از پزشکان و ابتنگارانی که به بهانههای مختلف در
ایتان حضور مییافت)د ،دعوت میشد تا مجتوحان شیمیایی را مشاهده نمای)د و بتوان)د در زمان
بتگشت از ایتان ،نقش روش)گتی این فجایع عتاق را داشته باش)د .بهع)وان م ال روزنامه گاردین
در مقالهای به تاریخ  0آذر سال  ،2273به نقل از سه پزشک انگلیسی ،که بتای شتکت در
ک)فتانا گهانی پزشکی به تهتان سفت کتده و مقامات ب)یاد شهید آنها را بت بالین مجتوحان
شیمیایی بستتی در بیمارستانهای تهتان حاضت کتده بودند ،نوشت:
« شواهدی را که دولت ایتان بتای اثبات ادعای اود ارائه داده ،آنها را متقاعد کتده که
عتاق بتای مقابله با حمله اایت نیتوهای ایتان سالحهای شیمیایی و گازهای سمی را علیه نیتوهای
ایتان به کار گتفته است».
در پی حمله شیمیایی وسیع عتاق در عملیات ایبت در اسف)د ماه  ،2273ششصد تا هفتصد نفت
از نیتوهای ایتان گمعی گتدان شهید کامیاب از تیپ  233نجف اشتف از سپاه چهارم قدس
(نیتوهای اتح لبیک یا امی)ی  ،در م)طقه شاعلی از ناحیه صورت ،بهویژه چشمها بهشدت
مجتوح شدند ،گمهوری اسالمی ایتان تهدید کتد اگت سازمان ملل موضع قااعی در قبال استفاده
از سالحهای شیمیایی اتخاذ نک)د ،این کشور بتای دفاع از اود ،مقابله به م ل اواهد کتد.
حجتاالسالم هاشمی رفس)جانی ،رئیا مجلا شورای اسالمی ،در اطبههای نماز گمعه
تهتان در  2اسف)د ماه سال  ،2273اطاب به سازمان ملل هشدار داد اگت عتاق به استفاده از سالح-
های شیمیایی ادامه دهد ،ممکن است ایتان به استفاده از این سالحها مجبور شود .وی گفت« :ما
در حال حاضت ،به عدم استفاده از تسلیحات شیمیایی متعهدیم ،اما نمیدانم این تعهد تا چه مدت
پایدار بماند ...در صورت عدم اتخاذ یک موضع قااع از سوی سازمان ملل ،این سازمان متتکب
گ)ایتی علیه بشتیت میشود که حتی آب زمزم نیز نمیتواند آن را پاک ک)د».
در پی استفاده عتاق از سالح شیمیایی در عملیات ایبت دکتت علیاکبت والیتی ،وزیت امور
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اارگه وقت ایتان ،در نامهای به دبیت کل سازمان ملل از وی اواست تا بتای بترسی مسئله استفاده
عتاق از سالحهای شیمیایی ،گتوه کارش)اسی را به ایتان اعزام نماید.
مسئوالن گمهوری اسالمی ایتان با اینکه بتای متوقف کتدن این حمالت امیدی به شورای
ام)یت و اعضای دائمی حاکم بت این شورا نداشت)د ،حداقل بتای ثبت این فجایع در تاریخ و
رساندن آن به گوش گهانیان ،به اقدامات متعددی دست زدند که از گملهی آنها ،ارسال گزارش
حمالت عتاق بتای دبیت کل سازمان ملل و دراواست اعزام کارش)اس بتای بترسی آثار این
گ)ایات بود.
در این نامه ،تیکید شده بود که ای چهار سال گ)

 ،حدود هفت هزار نفت از نیتوهای

ایتانی در اثت بهکارگیتی سالحهای شیمیایی از سوی عتاق کشته یا مجتوح شدهاند .این
دراواست ایتان با پ یتش دبیتکل همتاه بود؛ ب)ابتاین ،تصمیم گتفته شد از  33تا  33اسف)د ماه
سال  22( ،2273تا  23مارس  ، 2369یک هیئت کارش)اسی به ایتان اعزام شود.
اقدامات در سطح بینالمللی
به دنبال تشدید حمالت شیمیایی عتاق علیه م)اان نظامی و غیت نظامی ،ایتان بتای نخستین بار
در  7آبان ماه سال  36( 2273اکتبت  2362ای نامهای رسمی اطاب به دبیت کل سازمان ملل اعالم
کتد که عتاق در گ)

علیه نیتوهای ایتان از سالحهای شیمیایی استفاده کتده است ،ل ا تقاضای

اعزام گتوه کارش)اسی گهت بترسی موضوع را داشت.
شش روز بعد با تداوم حمالت شیمیایی عتاق ،گمهوری اسالمی ایتان این تقاضا را تکتار
کتد ،اما دراواستهای مکتر ایتان در سازمان ملل با بیاعت)ایی روبهرو شد و دبیتکل در مقابل
تقاضای ایتان سکوت ااتیار کتد.
دولت عتاق وقتی با اقدام بیسابقه ایتان در توسل به دبیتکل بتای گلوگیتی از گستتش
کاربتد سالحهای شیمیایی روبهرو شد ،حمالت شیمیایی اود را کاهش داد .از سوی دیگت ،بتای
تحتالشعاع قتار دادن اقدام سیاسی ایتان ،ای نامهای به دبیتکل ،ادعا کتد که ایتان علیه نیتوهای
عتاقی از سالح شیمیایی استفاده کتده است و اعزام گتوه کارش)اسی به آن کشور را اواستار شد.
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با وگود این ،زمانی که دولت عتاق متوگه شد بتای دراواستهای ایتان در مجامع بینالمللی
گوش ش)وایی وگود ندارد ،محدودیت بکارگیتی گ)

افزارهای شیمیایی را ک)ار گ اشت و با

آغاز نخستین زمزمههای شتوع عملیات بزرگ دیگتی از سوی نیتوهای ایتان ،در اوایل اسف)د ماه
سال  ،2273تهدید کتد« :در صورت نیاز ،از سالحهای گدیدی استفاده اواهد کتد که بتای
ایتانیان ناش)ااته است».
از آذر ماه سال  2273که گمهوری اسالمی ایتان بتای نخستین بار ای نامهای از دبیتکل
بتای گلوگیتی از تکتار استفاده عتاق از گازهای شیمیایی استمداد البید ،تعدادی از روزنامهها و
نشتیات تخصصی گهان نسبت به موضوع حساس شده و به در مقاالتی در اینباره اقدام کتدند.
ایتان به دلیل نادیده گتفتن تجاوز عتاق از سوی شورای ام)یت سازمان ملل ،با این سازمان
چ)دان ارتباب نداشت و از مکاتبه با آن اودداری میکتد و عمده قوای سیاسی و تبلیغاتی اود را
متوگه افکار عمومی گهان و معدود دولتهای همپیمان اود میکتد .درحالی که اتف عتاقی به
شدت در سطح مجامع بینالمللی و م)طقهای فعال بود و با بتاورداری از حمایت گستتده قدرت-
های بزرگ ،از ابزارها و فتصتهای سیاسی و دیپلماتیک به نفع اود استفاده میکتد.
در چ)ین شتایطی بود که عتاق بتای ا) ی کتدن اقدامات سیاسی-تبلیغی ایتان در مورد
کاربتد سالحهای شیمیایی وارد عمل شد و ریاضالقیسی ،نمای)ده دائمی عتاق در سازمان ملل،
اتهامات ایتان را مب)ی بت استفاده عتاق از سالحهای شیمیایی در گ)

با این کشور به شدت نفی و

اتهامات مزبور را اکاذیب و قلب حقاین توصیف کتد.
همزمان با تهدیدهای مسئوالن ایتانی و ارسال نامههای متوالی ،ایتان به ابتکار دیگتی دست
زد و با گلب موافقت بتای از کشورهای اروپایی از گمله بلژیک ،هل)د ،سوئیا ،سوئد،
انگلستان ،فتانسه و اتتیش ،تعدادی از مجتوحان شیمیایی را بتای مداوا به این کشورها اعزام کتد.
نخستین گتوه از این مجتوحان در روز  2اسف)د ماه به آمستتدام وارد شد و پ) ،تن از آنان در
بیمارستان عمومی شهت ف)ت ،پ) ،نفت دیگت در بیمارستان دانشگاه انزشت و پ) ،نفت پا از اعزام به
ل)دن به یک متکز درمانی انتقال یافت)د.
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این اقدام ایتان از نظت سیاسی و تبلیغی بسیار مسثت واقع شد و گهانیان در مقابل واقعیتهای
انکارناپ یت گ)

و استفاده از سالحهای شیمیایی قتار گتفت)د .بدینتتتیب ،موضوع اعزام

مجتوحان شیمیایی ایتانی به کشورهای اروپایی در صدر اابار رسانههای گتوهی گهان قتار
گتفت و صدها گزارشگت و ابتنگار به سوی بیمارستانها ستازیت شدند تا آاتین ابتها را به
گوش ش)وندگان و اوان)دگان اود بتسان)د .به دنبال این اقدامات ،بهتدری ،،زمزمههایی مب)ی بت
محکومیت کاربتد گ)

افزارهای شیمیایی در گوشه و ک)ار گهان بتااست.

بت اساس آمار موگود ،در سال  73حدود  06نفت ،در سال  72تعداد  2نفت ،در سال  70تعداد 7
نفت ،در سال  77تعداد  39نفت و در سال  2276تعداد  02نفت از مجتوحین شیمیایی که شدت
گتاحت آنان بیشتت بود ،به کشورهای انگلیا ،فتانسه ،آلمان ،اتتیش ،هل)د ،سوئد ،سوییا،
بلژیک ،ژاپن ،اسپانیا و امتیکا اعزام و تحت متاقبتهای ویژه قتار گتفت)د.
اقدامات سیاسی تبلیغی گمهوری اسالمی ایتان در سطح گهانی و مکاتبات آن با دبیت کل
سازمان ملل در ک)ار انتشار اابار روزانه متبوب به اظهارنظت پزشکان و متخصصان بیمارستانهای
کشورهای اروپایی که مصدومان سالحهای شیمیایی در آنها بستتی بودند ،مب)ی بت وگود شواهد
انکار ناپ یتی از ع)اصت شیمیایی گاز اتدل ،بوتان ،فسفت و ...در اون و ادرار مصدومان تحت
معالجه ،بازتاب گستتدهای در محافل سیاسی و رسانههای گتوهی گهان داشت.
فشارها به حدی زیاد بود که بسیاری از کشورهای حامی عتاق از گمله آمتیکا ،انگلیا،
فتانسه ،آلمان فدرال و ...با انتشار ااالعیههایی استعمال گازهای شیمیایی را علیه نیتوهای گمهوری
اسالمی ایتان تییید و محکوم کتدند.
بدین تتتیب ،مسئله کاربتد سالحهای شیمیایی از سوی عتاق در گ)

علیه ایتان ،ابعاد

بینالمللی به اود گتفت و سازمانهای بینالمللی ،مان)د صلیب ستخ گهانی ،که حافظ ک)وانسیون
ژنو درباره قوانین گ)گی است ،وارد صح)ه شده و بهاور غیتمستقیم ،عتاق را به استفاده از
تسلیحات سمی در گ)
گبهه گ)

با ایتان متهم کتدند .ابن اعالم این سازمان «استفاده از مواد سمی در

با احتتام به اصول انسانیت م)افات دارد و نقض قوانین و عتف گ)

هیچیک از این اقدامات مانع از تداوم توسل عتاق به گازهای شیمیایی نشد.
153

است ».اما

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

عتاقیها علیرغم وگود فشار س)گین بینالمللی ،بتای بازپاگیتی گزایت مج)ون به کاربتد سالح-
های شیمیایی در روزهای پایانی سال  2273ادامه دادند و کوشیدند به هت نحو ممکن ،از ادامه
عملیات ایبت گلوگیتی ک))د .آنها در روزهای  22و  22اسف)د ماه م)طقه االئیه را هدف حمالت
شیمیایی قتار دادند و در روزهای  32 ،32 ،23 ،27و  22اسف)د ماه ،همزمان با حضور کارش)اسان
سازمان ملل در م)طقه ،شدیدتتین حمالت شیمیایی را متوگه گزایت مج)ون کتدند که بت اساس
آمار غیترسمی ،حدود  3022تن از نیتوهای ایتان در این حمالت مصدوم شدند.
ت)ها در حمله  23اسف)د ماه 092 ،تن از نیتوهای رزم)ده در نتیجه است)شاق تتکیبات گاز
اتدل و تاولزا مجتوح شدند و در  22ام همین ماه 262 ،تن از این نیتوها تحت تیثیت گاز اعصاب
(تابون قتار گتفته و بهشدت مصدوم شدند.
عتاقیها در روزهای  39 ،32و  36اسف)د ماه ،افزون بت حمله شیمیایی به م)طقه عملیاتی ایبت،
م)اان البیضه ،حسی)یه و گفیت را نیز هدف حمالت شیمیایی قتار دادند که در البیضه  202نفت و در
حسی)یه 02 ،نفت مصدوم شدند.
پا از عملیات ایبت ا که سوم اسف)د  2273آغاز شد ا سخ)گوی وزارت اارگه آمتیکا
اعالم کتد عتاق در گ)

از گاز سمی استفاده کتده است .در پی آن نیز آمتیکاییها در مارس

2369م (اسف)د  73بهکارگیتی سالح شیمیایی را محکوم کتدند.
واک)ش آمتیکا در بتابت عتاق در حالی صورت میگتفت که آمتیکا به دلیل نگتانی از
شکست عتاق در گ)

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

همین دلیل گاناتان هوو ،از اداره سیاسیا نظامی وزارتخانه در نامهای مورخ  2نوامبت  2362اطاب
به گت شولتز نوشت« :عتاق بهصورت روزمته از سالح شیمیایی استفاده میک)د و بتای حفظ
اعتبار سیاستمان در اصوص سالحهای شیمیایی باید به این مسئله اشاره ک)یم .ولی بتای کاخ سفید
اهمیت صدام در مقابله با ایتان بیش از اینها بود ».ل ا در فتمان ریاست گمهوری شماره 229
مورخ  37نوامبت همان سال به امضاء ریگان ،اشارهای به این مسئله نشد .در نتیجه پا از واک)ش
آمتیکا در محکوم کتدن استفاده عتاق از سالحهای شیمیایی ،بالفاصله رامسفلد در سفت دوم اود
به عتاق در فتوردین سال  72مایل بود به صدام توضیح بدهد که این موضعگیتی ارتباای با تالش
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بتای گستتش م)اسبات دو کشور ندارد .آرمیتاژ بعدها در همین زمی)ه میگوید« :انگیزه اصلی
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».

واکنشهای سازمان مل) و شورای امنیت
با ادامه گ)

و افزایش استفاده حکومت عتاق از سالحهای شیمیایی ،به دراواست رسامی

گمهوری اسالمی ایتان اولین گتوه حقیقتیاب ساازمان ملال متحاد متشاکل از چهاار کارشا)اس
بتگسته سالحهای شیمیایی در اسف)د ماه ( 2273مارس  .2369م به دستور دبیت کل سازمان ملل باه
ایتان اعزام شدند.
این هیئت ضمن معای)ه مصدومین و نمونهبتداری از م)اان آلوده و مشاهده بمبهای شیمیایی
م)فجت نشده ،گزارش اود را به سازمان ملال اعاالم و گازارش آن روز  37ماارس  .2369م تسالیم
شورای ام)یت شد .در این گزارش کاربتد گاز ااتدل و عامال اعصااب (تاابون علیاه رزم)ادگان
ایتانی مورد تائید قتار گتفت.
در پی این گزارش ،شورای ام)یت روز  22مارس  .2369م با صدور بیانیهای بادون ذکات ناام
عتاق بهع)وان بکار بتنده سالح شیمیایی ،اتفین گ)

را به پایب)دی به پتوتکل  2330ژنو دعاوت

نمود .این بیانیه اولین واک)ش شورای ام)یت سازمان ملل به موضوع استفاده از سالحهاای شایمیایی
در گ)

ایتان و عتاق بود.
صدور بیانیه که بتاالف قطع)امه الزامآ ور نبوده و فاقد ضمانت اگتایی است ،آن هام بادون

ذکت نام کشور ااای و با محافظهکاری ،هیچ تیثیتی بت اداماه روناد گ)ایاات گ)گای رژیام عاتاق
نداشت و در ماههای بعد ارتش عتاق در مقیاس وسیعتتی از انواع سالحهای شیمیایی استفاده نمود
و رزم)دگان ایتانی در عملیاتهای بدر (اسف)د ، 72والفجت(6بهمن 79و آغااز ساال  2270قتباانی
این حمالت شیمیایی شدند.
ادامه این روند باع

دراواست مجدد گمهوری اسالمی ایتان بتای اعزام کارش)اسان

سازمان ملل و معای)ه مصدومین شیمیایی ایتان که در بیمارستانهای اروپایی بستتی بودند ،شد .این
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بار نیز گزارش کارش)اسی که در آن کاربتد سالح شیمیایی علیه ایتان تییید شد بود ،در آوریل
2360م توسا دبیت کل سازمان ملل به شورای ام)یت تسلیم شد.
پا از عملیات والفجت 6در بهمن  2279و استفاده مکتر عتاق از سالحهای شیمیایی ،در
اسف)د ماه (2279مارس  2367سومین گتوه کارش)اسی سازمان ملل به ایتان اعزام شد .هیئت
اعزامی پا از مصاحبه با مصدومین شیمیایی بیمارستانهای اهواز و تهتان و تعدادی از استای
عتاقی ،گزارشی مب)ی بت تییید کاربتد عتاق از گازهای اتدل و اعصاب علیه رزم)دگان ایتان ،به
سازمان ملل و سپا شورای ام)یت ارائه نمودند.
در پی انتشار این گازارش و انعکااس تصااویت مصادومین شایمیایی ایاتان در بیمارساتانهای
اروپایی ،تحت تیثیت افکار عمومی گهان شورای ام)یت در بیانیه  32مارس  2367بتای اولین باار از
عتاق بهع)وان بکار بتنده سالح شیمیایی علیه ایتان نام بتد اما همچ)اان از صادور قطع)اماه و اقادام
عملی علیه این گ)ایت گ)گی امت)اع ورزید.
در عملیات کتبالی (6شتق بصته  ،در فتوردین 2277عاتاق از گازهاای کشا)ده اعصااب و
سارین استفاده کتده است .با موشکهای کاتیوشا حاوی گاز اعصاب متکز تصافیه آب اتمشاهت
را مورد حمله قتار داده و م)اان وسیعی از کتدستان ایتان و عتاق را بمباران شیمیایی کتد .در پای
استفاده مجدد عتاق از این سالحها چهارمین گتوه کارش)اسی سازمان ملل در اردیبهشت  2277باه
ایتان سفت کتد .در گزارش کارش)اسان اعزامی بت استفاده مکتر ارتش عتاق تیکید و اطت اساتفاده
بیشتت از این سالحهای مختب بات علیاه ماتدم غیات نظاامی بخصاوص زناان و کودکاان را گوشازد
کتدند؛ اما شورای ام)یت علیتغم مشاهده نقض مکتر پتوتکل  2330ژنو توساا ارتاش عاتاق بااز
هیچ اقدام عملی بتای متوقاف ساااتن گ)ایاات عاتاق صاورت ناداد و اای بیانیاه  29مای 2366م
(اردیبهشت  2277از اداماه و تشادید کااربتد ساالح شایمیایی توساا عاتاق علیاه ایاتان باهویاژه
غیتنظامیان ابتاز نگتانی نمود.
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با وگود صدور بیانیههای شورای ام)یت در چ)د نوبت ،به دلیل فقدان محکومیت گدی و اقادامات
عملی از سوی شورای ام)یت ،رژیم عتاق بدون هیچگونه مانعی باه حماالت شایمیایی ااود اداماه
میداد و هیچ قطع)امهای بت علیه آنان تصویب نمیشد.
پا از فاگعه بمباران شیمیایی شهت ستدشت در تیت ماه  ،2277چگونگی این حادثه ،آمار
شهدا و مصدومین آن ای گزارشهای رسمی متعددی به شورای ام)یت سازمان ملل ارسال شد اما
علیتغم دراواست های مکتر ایتان ،هیچ هیئت کارش)اسی بتای بترسی این حادثه اعزام نشد.
پا از پایان گ)

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

شماره  3630اتح قطع)امه ای را که توسا آلمان فدرال ،ایتالیا ،ژاپن و انگلستان پیش)هاد شده بود
تحت ع)وان قطع)امه  732تصویب کتد و در آن بتای اولین بار از ایتان بهع)وان قتبانی سالحهای
شیمیایی در گ)

نام بتد.

متن این قطع)امه چ)ین است:
مصوبه شورای ام)یت در گلسه  3630مورخ  37آگوست  9( 2366شهتیور : 2276
شورای ام)یت ،با یادآوری قطع)امه  2366( 723اود ،با بترسی گزارشهای  32و 30
گوالی و  23آگوست  2366هیئتهای اعزامی دبیت کل گهت بترسی ادعاهای استفاده از
سالحهای شیمیایی در م)اقشه میان گمهوری اسالمی ایتان و عتاق ،با ابتاز تیسف عمین از نتای،
تحقیقات هییتها مب)ی بت ای)که استفاده از سالحهای شیمیایی در م)اقشه ایتان و عتاق تداوم یافته و
چ)ین استفاده ای علیه ایتانیان شدت و تکتار بیشتتی پیدا کتده است ،با ابتاز نگتانی عمین از اطت
استفاده احتمالی از سالحهای شیمیایی در آی)ده ،با در نظت گتفتن م اکتات گاری در ک)فتانا
الع سالح راگع به مم)وعیت کامل و مسثت توسعه ،تولید و انبار کتدن سالحهای شیمیایی و نیز
نابودی آنها ،با عزم راسخ گهت شدت بخشیدن به تالشهای اود بتای پایان دادن به هتگونه
استفاده از سالحهای شیمیایی در حال حاضت و در آی)ده که در مغایتت با تعهدات بینالمللی است:
 .2استفاده از سالح های شیمیایی در م)اقشه ایتان و عتاق را که مغایت با تعهدات مطابن با
پتوتکل مم)وعیت استفاده از گازهای افهک))ده،سمی و دیگت گازها و مواد میکتوبی در گ)
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مصوب  26ژوئن  2330و قطع)امهی  723شورای ام)یت است،شدیداً محکوم مینماید.
 .3دبیت کل را تشوین می نماید که در پاسخ به ادعاهای ارائه شده به وی از سوی هت دولت
عضو مب)ی بت استفاده از سالحهای شیمیایی و میکتوبی یا سمی و نقض احتمالی پتوتکل  2330ژنو
و دیگت قوانین متبوب در حقوق بینالمللی عمومی ستیعاً تحقیقاتی به عمل آورد تا شواهد را
بترسی و نتای ،را گزارش نماید.
 .2از تمامی دولتها میاواهد که نظارت شدیدی بت صادرات محصوالت شیمیایی که
میتواند گهت تولید سالحهای شیمیایی به کار گتفته شود ،اعمال نمای)د .بهویژه کشورهای درگیت
در زمانی که استفاده آنها از سالحهای شیمیایی با تعهدات بینالمللی مورد تییید مغایتت داشته و
یا شواهد متق)ی دال بت این امت در دست باشد.
 .9تصمیم میگیتد با توگه به تحقیقات دبیت کل ،در صورت تکتار هتگونه استفاده از
سالحهای شیمیایی در آی)ده و مغایتت آن با تحقوق بینالمللی از سوی هت کا و در هت زمان که
باشد ،مسئله را ستیعاً مورد بترسی قتار داده و مطابن با م)شور ملل متحد اقدامات م)اسب و مسثتی
را اتخاذ نماید.
پا از پ یتش قطع)امه توسا امام امی)ی ،ایتان وارد فاز گدیدی از م)اسبات سیاسی
شد .اک)ون وقت اثبات مظلومیت ایتان و مطالبه غتامت گ)گی از عتاق در مجامع گهانی فتا رسیده
بود.
در ب)د هفت قطع)امه  036اعالم شد که« :ابعاد اسارات وارده در االل م)ازعه و نیاز به
تالشهای بازسازی با کمکهای م)اسب بینالمللی پا از ااتمه درگیتی تصدین میگتدد و در
این اصوص از دبیت کل دراواست میشود که یک هییت از کارش)اسان را بتای مطالعه موضوع
بازسازی و گزارش به شورای ام)یت تعیین ک)د ».اما پا از پایان گ)

و پ یتش قطع)امه ،ایتان به

دالیل بسیاری در اگتا و پیگیتی این ب)د ناتوان ماند.
در  26آذر  2262عتاق بهع)وان متجاوز به ااک ایتان ش)ااته شد .با این وگود ،تالش
بسیاری از مدافعان حقوق گانبازان شیمیایی در عتصه دادگاههای گهانی بدون حمایت دولت ایتان
158

بررسی میزان کاربرد سالحهای شیمیایی حزب بعث عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران

با شکست مواگه شد و ایتان عالوه بت اینکه از وصول بسیاری از غتامتهای گ)گی اود بازماند،
حتی نتوانست از اتباع اود در دادگاههای بینالمللی علیه کشورهای غتبی حمایت ک)د .ایتان حتی
در دادگاههایی که دیگت کشورها بتای مجازات عامالن این گ)ایات بتگزار کتده بودند ،شتکت
نکتد .شاید عدم حضور ایتان در این دادگاهها بخاات بیااالعی مقامات ایتانی یا موضع صلح-
گویانه ایتان بود.

سرانجام سالحهای شیمیایی عراق
حکومت عتاق سال  2332به کشور کویت حمله کتد و آن را اشغال نمود که این گ)
بهع)وان گ)

اول الی،فارس 2نامیده شد.

این اقدام عتاق تهدیدی بتای م)افع کشورهای غتبی از گمله آمتیکا و بهانهای بتای تضعیف
ارتش عتاق بود؛ ارتشی که پا از گ)

با ایتان با دستیابی به انواع سالحهای مختب و دانش

نظامی تهدیدی بتای غتب به شمار میرفت.
با شتوع این حمله شورای ام)یت دست به کار شد و در همان ساعات اولیه حمله با صدور قطع)امه
 772ضمن محکوم کتدن این تهاگم ،اواستار اتو فوری و بدون قید و شتب عتاق از کویت
شد .چ)د روز بعد نیز شورای ام)یت با صدور قطع)امه  772ضمن تحتیمهای گستتده ،بایکوت
کاملی را در روابا تجاری ،اقتصادی و مالی عتاق ایجاد کتد و توسل به زور را بتای مقابله با این
کشور را مجاز شمتد .این تحتیمها شامل کلیه وسایل حمل و نقل از گمله هوایی میشد و عمالً
روابا عتاق با گهان اار را قطع میکتد.
در چهار ماه اول تهاگم عتاق به کویت ،شورای ام)یت  23قطع)امه صادر کتد که از لحا
قااعیت ،تسلسل ،ستعت و تیثیتگ اری از تاریخ تیسیا سازمان ملل متحد تا آن زمان بیسابقه
بوده است؛ که تعداد این قطع)امهها بعدها به  39قطع)امه رسید.
شورای ام)یت با صدور قطع)امه  766در تاریخ  33نوامبت  2332ضمن مجاز شمتدن توسل به زور و
اقدامات قهتآمیز علیه عتاق ،بتای اتو از کویت -که مب)ای حمله گستتده نیتوهای آمتیکا و

 -2تاریخ  3اوت  2332تا  36فوریه .2332
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متحدین به عتاق گتدید -موضوع الع سالح عتاق ،پتداات اسارت توسا عتاق و ...را به عتاق
تحمیل نمود.
سال  2332آمتیکا و ائتالفی از کشورهای دیگت ،به کویت و سپا به عتاق حمله کتدند و
ارتش عتاق را از کویت بیتون راندند .پا از اتو عتاق از کویت و پایان چشمپوشی ایاالت
متحده از کاربتد سالحهای شیمیایی توسا عتاق ،حکومت صدام حسین مجبور به انهدام سالح-
های کشتارگمعی اود شد.
عتاق در گ)

الی،فارس موفن نشد از این سالحهای شیمیایی استفاده ک)د ولی پا از

شکست در این گ)

افزارهای شیمیایی و

بتاساس توافق)امه آتشبا قبول کتد که همهی گ)

بیولوژیکی اود را از بین بتده و به بازرسان سازمان ملل اگازه بازرسی از پایگاههای اود را بدهد.
تحتیمهای سازمان ملل علیه عتاق ،تا زمانی که تمام شتوب توسا عتاق اگتا نمیشد ،باقی می-
ماند.
عتاق در ابتدا ،بخشی از توان شیمیایی اود را بتای استفاده احتمالی علیه ایتان ،در صورت
درگیتی مجدد ،نگه داشت اما کمی پا از شکست کامل در گ)
نگهداری سالحهای مم)وعه ،این سالحها را م)هدم کتد.
مدل مفهومی
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نتیجهگیری
استفاده از سالحهای شیمیایی در اول گ)

هشتساله حکومت عتاق علیه گمهوری

اسالمی بهع)وان یکی از مسثتتتین ابزارهای بازدارندگی ،مقابله و نیز اهتم فشار بود .سکوت مجامع
بینالمللی و همسوئی قدرتهای استکبار با سیاستهای این حکومت بت علیه نظام نوپای گمهوری
اسالمی ایتان ،باع

تمایل بیشتت این رژیم در استفاده از این مواد مختب بت علیه نیتوهای ایتانی

شد بهگونهای که با ادامه گ)

و در سالهای پایانی مشاهده میک)یم که ت)وع مواد شیمیایی

استفاده شده توسا عتاق و قدرت اثت گ اری آنان بسیار بیشتت و اطتناکتت شد .حمالت شیمیایی
عتاق در اوایل گ)

بهاور آزمایشی ،در ادامه گ)

پُتحجم انجام شد و از سال چهارم گ)

محدود و درنهایت بهاور گستتده و

به بعد ،عالوه بت م)اان نظامی ،م)اان غیتنظامی و

شهتوندان ایتان و کُتد عتاق نیز هدف این حمالت قتار گتفت)د.
با شتوع گ)

تحمیلی ،حکومت عتاق علیتغم حمایتهای بینالمللی و توان تسلیحاتی

بتتت ،در پی مقاومت متدم و رزم)دگان ایتانی در رسیدن به اهداف اصلی اود ناکام ماند و با
کمک گتفتن از کشورهای غتبی ،استخدام دانشم)دان متخصآ و صتف هزی)ههای گزاف بتای
ساات کاراانه های ساات مواد شیمیایی ،به یکی از پلیدتتین تتف)دهای بازدارندگی در مقابله با
توان نظامی حمالت ایتانیها رو کتد .از مهت ماه  2203تا شهتیور ماه  2276بیش از  063بار
حملهی شیمیایی آزمایشی ،محدود ،گستتدهی حجیم و فوق گستتده بت علیه رزم)دگان و
غیتنظامیان ایتانی انجام داد که نتیجهی این حمالت بیش از  22هزار نفت شهید ،حدود  222هزار
نفت مصدوم شدید و نیازم)د مداومت درمان و قتیب به  302هزار نفت دچار مصدومیت افیف بود.
در سالهای نخست گ)

 ،عتاق با تکیه بت موانع ابیعی و س)گتهای مقاوم اود گلوی

پیشتوی و حمالت نیتوهای ایتان را میگتفت .با گ شت عملیاتهای ابتدایی ایتانیها و نقش
محوری موانع و س)گتها بتای بازدارندگی نیتوهای ایتانی ،پا از چ)د عملیات ،نیتوهای ایتانی
شتوع به عملیاتهای شبانه ،غافلگیتی ،عبور از مکانهای صعبالعبور و روداانه و ...دیگت عتاق
به س)گتهای سااتگی اود و نقش موانع ابیعی تکیه نکتده و شتوع به استفاده از سالحهای
شیمیایی بهع)وان عامل بازدارنده کتدند .در سالهای ابتدایی که ایتانیها پیشبی)ی حمالت
شیمیایی عتاقیها را نمیکتدند آمادگی الزم بتای مقابله با این حمالت را نداشت)د و اثتات م)فی
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زیادی به دلیل غافلگیتی بت رزم)دگان ایتانی وارد شد .با افزایش حمالت شیمیایی عتاقها و توسل
بیشتت به این گ)

افزارها ،ایتان گهت مقابله با این حمالت بتای نیتوهای رزم)ده اود اقداماتی را

تدارک دیده و یگانهای ویژه سالحهای شیمیایی تشکیل شد و آموزشهای الزم را ای می-
نمودند.
علیتغم وگود توافق)امههای بینالمللی مان)د اعالمیه سنپطتزبورگ ،ک)وانسیون بتوکسل،
ک)فتانا صلح الهه ،مواد موگود در معاهده ورسای ،پتوتکل  2330ژنو هتگز این قتاردادها
بهع)وان عامل قوی و بازدارنده گلوی استفاده از سالحهای شیمیایی را نگتفت و کشورهای
متخاصم و یا تحت حمایت استکبار در گوشه و ک)ار گهان فاگعههای انسانی را رقم زدهاند .ایتان
و عتاق هت دو پتوتکل 2330را امضاء کتدند اما با وگود رعایت تمام تعهدات از اتف ایتان،
حکومت عتاق به این پتوتکل پایب)د نبود و هتگز در اول هشت سال گ)

علیه رزم)دگان و

متدم بیگ)اه ایتان ،اقدام گدی توسا مجامع بینالمللی علیه اقدامات این کشور صورت نگتفت.
عدم پایب)دی عتاق به معاهدات بینالمللی ،سکوت گوامع بینالمللی از گمله سازمان ملل ،ناتوانی
دیپلماسی ایتان در گهت تحقن مظلومیت اود و اثبات استفاده عتاق از سالحهای شیمیایی همگی
باع

استفاده بیشتت عتاق از سالحهای مختلف شیمیایی بت علیه ایتانیها شد و تلفات بسیار س)گی)ی

را بت ایتان تحمیل کتد.
حکومت عتاق در تمام سالهایی که از سالحهای شیمیایی بتعلیه ایتانیها استفاده کتده
است از حمایت استکبار بتاوردار بود و این حمایت آنان باع
استفاده از این سالحهای مختب میشد .در سایت گ)

گتایش بیشتت به ادامه تولید و

هایی که از سالحهای شیمیایی و میکتوبی

استفاده شده است در یکسو همواره ابتقدرتهایی حضور داشت)د که به پشتوانه قدرت نظامی،
سیاسی و یا تیثیتات و نفوذی که بت مجامع بینالمللی داشتهاند بدون پایب)دی به تعهدات اود مب)ی
بت عدم استفاده از این مواد مختب کشتارهای زیادی را در کشورهای مظلوم و ضعیفتت رقم می-
زدند .در دوران دفاع مقدس علیتغم روش)گتیهای ایتان در سطح روزنامهها و رسانههای بین-
المللی و اثبات مظلومیت ایتان ،اما ایتان همچ)ان به تعهدات اود در پتوتکل  2330ژنو پایب)د بود
و هتگز از این مواد شیمیایی استفاده نکتد چتا که به فتموده امام امی)ی ابن دستورات دی)ی
تولید این سالحهای شیمیایی غیتقابل قبول بود.
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پیشنهادات
مظلومیت گستتده متدم غیت نظامی شهتها و روستاها و رزم)دگان ایتانی که قتبانی سالحهای
شیمیایی حزب بع

شدهاند و عمن فجایع این نوع سالحهای مختب نباید هتگز از حافظه تاریخی

متدم و رسانه ها پاک گتدد .باید در راستای روش)گتی افکار عمومی متدم گهان نسبت به آثار
این سالحها قدم بتداشت تا زمی)های باشد بتای صلح گهانی؛ و اگت روزی کشوری رو به استفاده
از این سالحها نموده است ،افکار عمومی گهان گلوتت از سازمانهای بینالمللی اواستار صلح و
توقف استفاده از این سالحها باش)د و دیگت هیچ متخاصمی از تتس افکار عمومی و انزوای گهانی
از این سالحهای مختب استفاده ن)ماید .در این راستا گهت تبیین بهتت مظلومیت قتبانیان سالحهای
شیمیایی در اول دفاع مقدس پیش)هاد میگتدد تا:
با توگه به مظلومیت متدمان شهتها و روستاهایی که مورد حمالت شیمیایی قتار گتفتهاند،
صداوسیمای کشور فیلمهای سی)مایی ،فیلم کوتاه و فیلم مست)د بیشتتی گهت بترسی این فجایع
سااته و پخش نماید تا چهته مظلومیت این متدم و اوی وحشیگتی کشورهای متخاصم نمایان
گتدد.
فتاگیت بودن آسیبهای حمالت شیمیایی در سایت کشورها زمی)های است گهت بتگزاری
همایشهای بینالمللی با حضور نمای)دگان سایت کشورها و بترسی آسیبها و مضتات استفاده از
سالحهای شیمیایی توسا کشورهای استکبار و استفاده از ع)صت تبلیغات بتای اثتگ اری بت مجامع
بینالمللی اثتگ ار و قانونی گهت م)ع استفاده از این سالحها.
در تقویم شهتهایی که مورد حمله شیمیایی قتار گتفتهاند بتنامههای گتامیداشت و یادواره
گهت بزرگداشت شهدای این حمالت گ)جانده شود.
از ظتفیت دانشگاههای ستاست کشور گهت فتااوان و استقبال از مقالهها و پژوهشهایی با
موضوع بترسی سالحهای شیمیایی و کاربتد آنان در گ)

های مختلف بخصوص گ)

تحمیلی

استفاده گتدد.
استفاده از ظتفیت ه)ت بخصوص نمایشگاههای عکا ،کاریکاتور ،دل)وشته ،یادداشت و...
میتواند نمایانگت چهته واقعی استفادهک))دگان سالحهای شیمیایی و بیانگت مظلومیت متدمانی
باشد که مورد حمله شیمیایی واقع شدهاند.
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.
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 -36روز مبارزه با سالحهای شیمیایی و میکتوبی .www.tebyan.net
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