
 

 

 های شیمیایی منع سالحبیست و دومین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون 

 0936آذر  01تا  6الهه، هلند، 

 

 بیانیه موزه صلح تهران 

 های شیمیایی، ایران و انجمن حمایت از قربانیان سالح

 

 ئیسرجناب 

 مدیرکل سازمان

 عالیجنابان

  ها و آقایان خانم

های شیمیایی از ایران  باعث خشنودی است که امروز به نمایندگی از موزه صلح تهران و انجمن حمایت از قربانیان سالح

 کنم.   های شیمیایی صحبت می در صحن عمومی بیست و دومین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون منع سالح

های شیمیایی[ آغاز کنم.  لطفاً اجازه دهید سخنانم را با اظهار قدردانی از جناب آقای اوزومجو، مدیر کل ]سازمان منع سالح

توانسته به میزان زیادی به اهداف خود ، 0202از زمان شروع دوره خدمت ایشان در این سمت از جوالی این سازمان 

های  جنبه درهای شیمیایی  از قربانیان سالح حمایتهای جناب اوزومجو در  شدست یابد. به طور ویژه، تمایل دارم از تال

 گوناگون قدردانی کنم. امیدواریم که این رویکرد و موفقیت در مدیریت آینده سازمان نیز ادامه پیدا کند. 



های عضو کنوانسیون  ولتچنین د های شیمیایی و هم های دائم دبیرخانه فنی سازمان منع سالح چنین تمایل داریم از تالش هم

 های شیمیایی در سال گذشته سپاسگزاری کنیم.  در پیشبرد اهداف کنوانسیون منع سالح

 

 عالیجنابان

های شیمیایی بنیان گذاشته شده است، دو ماموریت مهم دارد.  موزه صلح تهران که از سوی انجمن حمایت از قربانیان سالح

های شیمیایی. و دوم  ها و خشونت، با تمرکز بر کاربرد سالح بخشی در خصوص تاثیرات ویرانگر جنگ اول آگاهی

 گسترش فرهنگ صلح و عدم خشونت. 

های آموزشی  های و برنامه شوند، از جمله: بخش نمایشی این موزه، کارگاه های گوناگونی دنبال می این اهداف، به شیوه

های هدف  های ما برای گروه چنین شبکه همکاران ایرانی و غیرایرانی. برنامه گالری هنر برای صلح موزه و هممتنوع، 

هایرسمیدرارتباط ان، گردشگران و هئیتعادی، جوان فردگوناگونی طراحی شده است و ما در طول سال با صدها 

.هستیم 

ها، مشارکت فعال بازماندگان حمالت شیمیایی به عنوان راویان داوطلب موزه صلح  ویژگی منحصر به فرد این برنامه

تنها برای تاکید بر  مدت جراحت شیمیایی و رغم تحمل رنج ناشی از پیامدهای دراز تهران است. این بازماندگان، علی

چنینداستانزندگیخودرابرای های شیمیایی، واقعیات مطرح شده در موزه و هم ضرورت داشتن دنیایی عاری از سالح

چنان  اند و هم بخش صدها نفر به ویژه جوانان بوده الهام ،داوطلب کنند. در طی سالیان، این راویان   می روایتکنندگان  بازدید

 دهند.  به این کار ادامه می

تواند بهترین  ترین کنوانسیون خلع سالح در جهان می های شیمیایی به عنوان موفق ما باور داریم که کنوانسیون منع سالح

هم  [ای هسته های سالح ممنوعیت] توان از این معاهده باشد. با این حال می ای های هسته معاهده ممنوعیت سالحالگوی 

 چیزهایی آموخت. 

ای  های هسته به عنوان نماد مبارزه برای محو سالحاتمی هیروشیما و ناگازاکی )یا هیباکوشاها( های  بازماندگان بمباران

های شیمیایی ]و  تری در خصوص کنوانسیون منع سالح شوند. ما باور داریم که در این زمینه ظرفیت بیش شناخته می

ن را به در نظر وسیای عضو کنوانمیایی و کشورههای شی رو، ما سازمان منع سالح جانبازان شیمیایی[ وجود دارد و از این

 کنیم.  این ظرفیت ترغیب می گرفتن

بریم.  خود از این پتانسیل بهره می مستنداتهای گوناگون مانند تاریخ شفاهی  نوشته و  ما، در موزه صلح تهران، در پروژه

تمامی قربانیان   های آینده ما، مانند ثبت ر پروژههای خود در این راستا را افزایش دهد و د امیدواریم که سازمان نیز فعالیت

 های شیمیایی ما را یاری کند.  ح سال

 



 جناب رئیس

و از سوی هر کسی، یک هنجار بسیار قوی در  یهای شیمیایی در هر شکل ز، ممنوعیت کاربرد سالحخوشبختانه امرو

کنند که تمام بازیگران حاضر در این عرصه با حسن نیت با یکدیگر  اقتضا می هنجارهاییالمللی است. چنین  جامعه بین

 همکاری کنند. 

 شمول بشود.  های شیمیایی باید بدون هر گونه تاخیر دیگری، یک کنوانسیون جهان کنوانسیون منع سالح

د و تمام اعضای جامعه شته شوحظات سیاسی باید کنار گذاهای شیمیایی، تمام مال ونه کاربرد آتی سالحدر بحث توقف هرگ

 المللی باید به جای تقابل، دست در دست یکدیگر بگذارند.  بین

های اخیر،  ها در درگیری کاربرد این سالح عامالن های شیمیایی، به ویژه چنین باور داریم که عامالن کاربرد سالح ما هم

 باید بدون درنگ، پاسخگوی اعمال خود باشند. 

کنم که به من بپیوندند و نقطه  های شیمیایی دعوت می علی جاللی فراهانی، یکی از بازماندگان سالحدر پایان، از آقای 

 نظرات خود را با شما در میان بگذارند. 

 ها و آقایان خانم"

ساله بودم که در معرض گاز خردل قرار گرفتم. به دلیل شررایط حرادم، بالفاصرله بررای درمران بره  02 ، 0611من در سال

 ما هدهمیدم که لحظه تولرد فرزنردم را ندیرژاپن اعزام شدم. زمانی که هفتاد روز بعد در بیمارستانی در توکیو به هوش آمدم، ف

 ام.  دیگری را نیز به دلیل مجروحیت از دست دادهپس، لحظات زیبای آن و از 

کننرد،  ای بهترر امیردوار می دهم خراطراتی را بره یراد بیراوردم کره مرن را بره آینرده ، تررجیح مریداما اگر قررار برر یرادآوری باشر

 شیمیایی رنج نخواهد برد.   عصری که در آن دیگر هیچ انسانی از سالح

پوشری نیسرت. گفتگوهرایم را برا جوانران  آورم که ثابت کردند انسانیت قابل چشم یاد میمن مهربانی کادر پزشکی ژاپنی را به 

 اند سالح شیمیایی چیست و چرا نباید استفاده بشود.  آورم که از من پرسیده زیادی به یاد می

شرود احسراس  بخشی سپری شرده اسرت باعرث مری العاده در موزه صلح تهران که به آگاهی فکر کردن به همه این لحظات فوق

 باعث افتخار من است. ام تغییری در جهان پیرامونم ایجاد کنم و این  کنم توانسته

کنم که شما هم تمرام تروان خرود  ، آرزو میکنم صحبت می های دنیا هستید بنابراین امروز که با شمایی که نماینده اکثریت ملت

 ید. ، احساسی چون من داشته باشکار را به کار بگیرید تا در پایان

 شما سپاسگزارم." از توجه

 


