پیام معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران به مناسبت روز جهانی بزرگداشت قربانیان
سالح های شیمیایی  9اردیبهشت  19-2991آوریل 1129

جای خرسندی است که روز  92آوریل که مصادف با سالروز اجرایی شدن کنوانسیون منع
سالح های شیمیایی در سال  7221میباشد ،براساس مصوبه کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون
سالحهای شیمیایی و تصویب سازمان ملل متحد بعنوان روز بزرگداشت قربانیان سالح های شیمیایی
نامگذاری شده است.
سالحهای شیمیایی در طول یکصدسال گذشته موجب مرگ و مصدومیت هزاران نفر گردیده
است و بدلیل ماهیت غیر انسانی و درد و رنج بی پایان قربانیان این سالح ها همواره مورد نفرت و
انزجار جهانیان می باشد.
جمهوری اسالمی ایران با داشتن بیش از هزاران شهید شیمیایی و همچنین بیش از 000ر00
مصدوم شیمیایی بزرگترین قربانی این سالح ها در تاریخ میباشد.
هزاران نفر از رزمندگان و مردم بیدفاع کشورمان در طول سالهای جنگ تحمیلی در اثر بیش از
 050حمله شیمیایی و کاربرد انواع سالح های ممنوعه شیمیایی به شهادت رسیدند و یا مبتال به
عوارض و بیماری های ناتوان کننده و صعب العالج شده اند.
روز جهانی بزرگداشت قربانیان سالح های شیمیایی فرصت مغتنمی است برای ادای احترام به
تمامی قربانیان مظلوم سالح های شیمیایی در جهان به ویژه رزمندگان و قربانیان غیر نظامی که در
طول جنگ تحمیلی در اثر این سالح ها به شهادت رسیدند و نیز آنانکه هنوز از بیماری ها و عوارض
مزمن ناشی از این سالح ها در رنج و زحمت می باشند.

همچنین در این روز لزوم پیوستن تمامی کشورهای جهان به معاهده منع سالح های شیمیایی و
انهدام زرادخانههای سالحهای ممنوعه و تا ریشهکن شدن این سالحها و سایر سالحهای کشتار
جمعی خواست و آرزوی همه ملتها بخصوص ملت ایران بعنوان بزرگترین قربانیان سالحهای
شیمیایی میباشد.
باعث بسی تأسف است که با وجود تأکید کنوانسیون منع سالحهای شیمیایی ،هنوز مقادیر
زیادی از سالحهای شیمیایی موجود در زرادخانههای برخی از کشورهای عضو ،منهدم نشده و این
امکان وجود دارد که این سالحهای خطرناک در هر کجای دیگر از جهان قربانیان دیگری را به کام
مرگ و بیماری های العالج بکشاند.
بنیاد شهید وامور ایثارگران انقالب اسالمی افتخار و وظیفه خطیر خدمتگزاری به جانبازان عزیز
جنگ تحمیلی بخصوص حمایت از جانبازان معزز شیمیایی را بعهده داشته و تالش بی وقفه برای
ارتقاء سالمت این عزیزان را در اولویت برنامه های خود قرار داده است .
اینجانب بعنوان خادم ایثارگران و خانواده های معظم شهدا ضمن ابراز احترام خاضعانه در مقابل
عظمت روح جانبازان عزیز شیمیایی و درد و رنج فراوانی که این عزیزان و خانوادههای صبور آنان هر
لحظه تحمل میکنند ،برای روح بلند آنانکه در اثر این سالحهای غیر انسانی چه در طول سالهای
دفاع مقدس و چه در سال های پس از جنگ و در اثر عوارض این سالحها جان شیرین خود را از
دست دادند و به شهادت رسیدند آرزوی علو درجات و برای خانواده های صبور و معظم آنان صبر و
اجر از خداوند منان مسئلت دارم.
به امید روزی که شاهد جهانی عاری از جنگ و سالح های کشتار جمعی باشیم.

