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 های کشتارجمعی قابلیت حمل سالح

ها   نگرانیها  غلرم عارف،  خاطر قا یلت حیل بمهک افزارها   الس لک  ه جن 
 ،هگا هسگ ند   حردید اح یالی ایگج سگمح   هایی به در معرض ا  را  را  دولت عید 

شگدت وحشگ زد  سگاخت      ، اسرائلل را  گه 1991اند؛ مطیبی به در سال  ایجاد برد 
هگا    د بگه از بمهگک  برلل را حردید فارس، اسرائ را. قبل از  مران خیل دولت ع

در حضور  1990برد  صدام در دوم زوریل  شلیلایی عیله زن بشور اس واد  خواهد
ارگر  »سران ارحش خود، سخنانی ایراد برد به از رادیو  غداد پخش شگد  او روگت:   

ها  خود نلیی از   اسرائلل  خواهد عیله عرا. دست  ه اقدامی  زند،  ا زحش موشک
 (1375)برمی، «سوزانلم      زن بشور را می

هگا    بردن سگمح  دنبال  هبه  ها  اخلر  از بشورها  دیگر در دههطورویه    ه
ا ، در سگطح منطقگه غگرب زسگلا مگ رم       هگا  هسگ ه   بش ارجیعی ازجییگه سگمح  

الواقگع در  لشگ ر م گون حوللدشگد  در        فگی اسگت ایران  اسممی است، جیرور  شد 
بننگد    ایگران مکیگل و حکیلگل    اسممی ممافل عییی غر ی،  رنامه موشکی جیرور 

  اسممی  است به جیرور  است  ایج درحالی بشور دانس ه شد  ا  ایج هس ه   رنامه
ا  نبگود  و نخواهگد    ها  هسگ ه  دنبال حوللد سمح ایران هیوار  اعمم برد  است  ه

هگا نبگود     دنبال ایج سمح  ود  ایران در ملدان عیل نلز نشان داد  است به هررز  ه
ا  نلگز  گر هیگلج  گاور      خامنگه  اهلل زیگت خیلنی و  اهلل است  رهبران ایران اعم از زیت

 هس ند 
ا   دوست یکگی از فرمانگدهان قراررگا  سگسا  ایگران در مصگاحبه       ممسج رفلب

نگار زمریکایی اعمم برد، هنگامی به نلروهگا    روزنامه 2،اخ صاصی  ا ررت پورحر
ا  را در داخگل عگرا. زغگاز     ایرانی نخس لج حییه عرا. را دفع بردند و رگدحییه 

حسلج شروع  ه اس واد  از حسیلمات شلیلایی عیلگه نلروهگا  ایرانگی     صدام بردند،
هایی از م خصصان  گرا  بگار در حگوز  حیگام نلازهگا        روید ررو  برد  ایشان می
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