


 فصل یبزدّن

 اقدامات دشمن جهت تىسعه و ادامه جنگ

 اظتفبدُ گعتردُ ػراق  از ػَاهل شیویبئی •
 (در هٌبطك ػولیبتی ٍ شْرّبی حلبچِ ػراق ٍ ظردشت ایراى ) 

حوالت ٍظیغ َّائی ٍ هَشىی بِ شْرّب ٍ هراوس  •
 حیبتی ، حعبض ٍ هْن

حولِ بِ ًفت وش ّب تَظط ػراق ٍ تبثیر آى در  •
 اهٌیت خلیح فبرض ٍ التصبد ایراى

 (دفبع هتحرن ) ّدَم هددد بِ ظرزهیي خوَْری اظالهی ایراى •



نمونه حمالت شيميايي عراق عليه جبهه ها و مناطق مسکوني 
 (بدون شرح ) ايران همراه با سکوت معنا دار مجامع جهاني  



 ّدف از وبربرد ظالح ّبی شیویبئی تَظط رشین بؼثی ػراق

ایدبد رػب ٍ ٍحشت ٍ  •
ػولیبت رٍاًی در بیي 

 هردم ٍ رزهٌدگبى
وبّش تَاى رزهی  •

 .ا.ا.ًیرٍّبی هعلح ج

هتَلف وردى •
پیشرٍی رزهٌدگبى  

 اظالم



 ّدف از وبربرد ظالح ّبی شیویبئی تَظط رشین بؼثی ػراق

 5 پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1391شهریور 



 از وبربرد ظالح ّبی شیویبئی تَظط رشین بؼثی ػراقتصَیری 

 6 پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1391شهریور 



ًوًَِ حوالت ٍظیغ َّائی ٍ هَشىی ارتش بؼث ػراق بِ شْرّب ٍ اهبوي حیبتی ، 
 حعبض ٍ هْن

 شْر  127هَرد حولِ َّائی ٍ هَشىی بِ  2769تؼداد 



 اّداف ػودُ دشوي در بوببراى َّائی
 تسلسل در همبٍهت هردم در حوبیت از خٌگ•

 خبرج شدى از بي بعت ًبردّبی زهیٌی•
 ا بِ لبَل صلح تحویلی.ا.ٍادار وردى هعئَالى ًظبم همدض ج•



تصَیری از حوالت ٍظیغ َّائی ٍ هَشىی دشوي بِ 
 هدارض در اًدیوشه



 دالیل حولِ بِ ًفت وش ّب تَظط ػراق ٍ تبثیر آى در
 اهٌیت خلیح فبرض ٍ التصبد ایراى 

 

بِ صدٍر ًفت ٍ ًیبز بِ اهٌیت . ا.ا.ٍابعتگی وشَر ج - 1
 .وبفی

ًباهي خلَُ دادى خلیح فبرض برای وشَرّبی هٌطمِ  – 2
 .ٍ فراهٌطمِ ای

ایدبد بعتر هٌبظب برای دخبلت وشَرّبی اظتىببری  -3
 .هبًٌد اهریىب ٍ اًگلیط

 . ٍابعتِ بَدى التصبد ایراى بِ صدٍر ًفت – 4
 ...  حولِ بِ خسایر خبرن ، ظیری ٍ  -5



 تصَیری از خٌگ ًفت وش ّب ٍ تْدید اهٌیت خلیح فبرض



 خٌگ ًفت وش ّب ٍ تْدید اهٌیت خلیح فبرض



هْوتریي الداهبت اهریىب در خلیح فبرض بر ػلیِ خوَْری 
 اظالهی ایراى

 ووه ّبی اطالػبتی بِ ارتش بؼث ػراق•

 حولِ بِ ظىَّبی ًفتی ًصر ٍ ظلوبى•

 حولِ بِ َّاپیوبی هعبفربری•

ِ ّبی پیىبى ٍ خَشي•  حولِ بِ ًبٍچ

 
 



 
 ّدَم هددد بِ ظرزهیي خوَْری اظالهی ایراى

 
تب  1364حوالت از اظفٌد •

وِ اشغبل  1365اردیبْشت 

شْر هْراى هربَط بِ ایي 

 .دٍرُ اظت

پبظخ لدرتوٌداًِ  •

رزهٌدگبى اظالم بِ  

 .دشوي
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 :تْیِ ٍ تٌظین
 پصٍّشگبُ ػلَم ٍ هؼبرف دفبع همدض

www.dsrc.ir 

 11پبیبى فصل 


