
 سردشتفاجعه 

 09کهِ زض ًْبیهب ثهیص اظ     ضساستفبزُ ی ضیویبیی ّب سالح، ثطای ًرستیي ثبض اظ جٌگ جْبًی اٍل ٍ طی اٍایل قطى ثیستنزض 

زض کٌفطاًس ذلغ سهالح   ،ّفب سبل پس اظ پبیبى جٌگ جْبًی اٍلیؼٌی ، 5091زض سبل . ّعاض کطتِ ٍ هجطٍح ثطجبی گصاضب

 .هٌهغ ضهسُ ثهَز   ٍ ثیَلهَغیکی  کِ زض آى کبضثطز سالح ضهیویبیی   ضسیسثِ اهضب غبلت کطَضّبی جْبى  5غًَ 5091 غًَ، پطٍتکل

 قبئهل اّویتهی ثهطای آى   اهضهبکٌٌسگبى،   تهط ایهي   ًس. اهب ثهیص پطٍتکل ثَز ایياظ اهضبکٌٌسگبى  ػطاق لِثسیبضی اظ کطَضّب اظ جو

ضغن تَلیس ظیبز اًَاع گبظّبی  ػلی ،زض طَل جٌگ جْبًی زٍم. ٍسیغ ازاهِ یبفب طَض ثِ ّب سالحگًَِ  ایي اًجبضبٍ ًطسًس ٍ تَلیس 

ثِ  ّطگع زض هیساى جٌگ ضیویبیی جٌگ ٍ حتی سبذب ػبهل اػصبة ثطای ًرستیي ثبض، سالحاظ سَی کطَضّبی زضگیط جٌگی 

 کبض ًطفب.

ػطاق ضهطٍع ثهِ اسهتفبزُ اظ    ، اظ جٌگ جْبًی اٍل ثطای اٍلیي ثبض پس(، هیالزی 5099) 5510زض سبل  تحویلیضطٍع جٌگ  ثب 

چٌهیي   ّهن ّبی ضهیویبیی اظ جولهِ گهبظ ذهطزل ٍ      اًَاع سالح ٍ سبل ثِ سبل ًیع ثط ٍسؼب ٍ تٌَع آى افعٍز. کطزی گبظّبی سو

 ّبی جٌگ ػلیِ ضظهٌسگبى ایطاًی استفبزُ ضس. ( زض هیساىVXایکس ) ػَاهل اػصبة چَى گبظ سبضیي، تبثَى ٍ ٍی

ثهب  ٍاقغ زض استبى آشضثبیجبى غطثهی  ، سطزضب غیطًظبهییکی اظ فجبیغ تبضیری زض ضْط  5511ِ زض ضٍظ ّفتن تیطهبُ سبل تب ایٌک

 ٍ طهی آى ضهس   زض تبضید ثطط ثِ یک ضْط هحسَة ههی  ضیویبییاٍلیي حولِ  ایي حولِ، َع پیَسب.ثِ ٍقجوؼیب ًفط  59999

 حولِطی ایي  اصبثب کطز. سطزضب ضْطاططاف  ّبی ثِ ثبؽثوت  ٍ زٍ ضْط اظزحبم پطبض ًقطِ چْ ثِثوت ضیویبیی ذطزل  چْبض

تؼهسازی اظ   .اػعام ضهسًس  ثطای زضهبى ثِ زیگط ضْطّب تطی ثَزًس زض ضطایط ثسذین کِ آًبىاظ  ًفط 5199م ضسًس.ًٍفط هصس 9999

 .ًفط اػالم ضس 559ضقن ضْسا  هصسٍهبى ًیع ثطای زضهبى ثِ زیگط کطَضّب اظ جولِ اسپبًیب ٍ اتطیص فطستبزُ ضسًس.

ى زض بضهی اظ آ ً ضیهَی ػَاضض ظیبز زض ایطاى ٍ ذبضج اظ کطَض ٌَّظ اظ ّبی  ٍجَز زضهبى بثثبظهبًسگبى ثوجبضاى ضیویبیی سطزضب 

ٍلهی   ،هتؼسزی ثِ اطالع ضَضای اهٌیب سبظهبى هلل ضسیس ّبی گعاضشى ٍ ضْسا طی بچگًَگی ایي حبزثِ ٍ آهبض هصسٍه .ٌسضًج

ِ ثبػث ضهس ً ه  ، زض ثطاثط ایي فبجؼِ الولل ثیيجبهؼِ طضسی حبزثِ اػعام ًطس ٍ سکَت ث هٌظَض ثِکبضضٌبسی  ّیئبهتبسفبًِ ّیچ 

 ّهبی  سهالح ثوجبضاى ضیویبیی سطزضب ضٍظ هلی هجبضظُ ثب  ثِ هٌبسجبام تیطهبُ  9 تط زض حلجچِ ضخ زّس. ای ػظین هبُ ثؼس فبجؼِ

 .ری اسبسبلگطز ایي فبجؼِ تبضی یياه سیٍ اهسبل ضسُ اسب  گصاضی ًبمضیویبیی 

 5005غاًَیهِ   55زض تهبضید   تهب سهبظهبى هلهل ضا ثهط آى زاضهب      ،ّبی جبهؼِ ثططی ّبی هقبهبت ایطاًی ٍ ًگطاًی زض ًْبیب تالش

کطَضّب ثطسبًس.  ضب تؼساز ظیبزی اظاه ثِضا ّب  ضیویبیی ٍ ًبثَزی آى ّبی سالح کبضثطزٍ  ، اًجبضبکٌَاًسیَى هٌغ گستطش، تَلیس

االجطا ضهس ٍ ثهِ ایهي تطتیهت      الظم 5001زض سبل  ًیع هؼطٍف اسب، 9ّبی ضیویبیی کِ ثِ کٌَاًسیَى هٌغ سالح ایي کٌَاًسیَى

 .زاض ضَز تب هسؤٍلیب اجطای کٌَاًسیَى ضا ػْسُ سی( تبسیس گطزOPCW) 5ضیویبیی ّبی سالحسبظهبى هٌغ 

َ  ضیویبیی ّبی سالح% اًجبضب 01تٌس ٍ ثیص اظ ّس ایي کٌَاًسیَى کطَض ػضَ 509ّن اکٌَى  ًهبثَز ضهسُ    زض کطَضّبی ػضه

ضهیویبیی   ّبی سالحسبظهبى هٌغ ٍ تبسیس بلگطز اجطایی ضسى ایي کٌَاًسیَى ثِ هٌبسجب ثیستویي س 9951ٍضیل آ 90 اسب.

 طاسوی زض ضْط الِّ ّلٌس ثطگعاض ضس.ه

                                                           
1
 Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of 

Bacteriological Methods of Warfare 

 ّب ّبی ثبکتطیَلَغیک زض جٌگ کٌٌسُ، سوی ٍ زیگط گبظّب ٍ سالح ذفِیب پطٍتکل هوٌَػیب کبضثطز گبظّبی 

 
2
 Chemical Weapons Convention 

3
 Organization for Prohibition of Chemical Weapons 



اظ  ضهیویبیی  ّهبی  سهالح سبلگطز اجطایهی ضهسى کٌَاًسهیَى هٌهغ      ٍ ثیستویي سطزضباهیي سبلگطز ثوجبضاى ضیویبیی  زض سی

ّبی ههطتجط ضا   اجطای ثطًبهِ ،ثطای اضج ًْبزى ثِ قطثبًیبى ایي حبزثِ ضَز زػَت هیػضَ سبظهبى ضْطزاضاى صلح ایطاًی ّبی ضْط

 تَاًٌس ضبهل ّب هی ایي ثطًبهِ زستَض کبض ذَز قطاض زٌّس.

 ضْطًٍساىهؼطفی ٍ یبزآٍضی ایي فبجؼِ تبضیری ث ِ 

 ّهبی ضهیویبیی زض    سهبظهبى هٌهغ سهالح    ههسیطکل ّب هبًٌس پیبم  قطائب پیبم هقبهبت ثِ ایي هٌبسجب )ثطذی اظ ایي پیبم

 ضٍظ زض سبیب هَظُ صلح تْطاى قطاض ذَاّس گطفب.( ّوبى

  آىى بضْسا ٍ هصسٍهیبز هیساضب گطاٍ سطزضب اػالم ّوسضزی ثب قطثبًیبى 

 ّهبی   جلیل اظ جبًجبظاى ضیویبیی ٍ ذبًَازُتّبی ضیویبیی ٍ هیکطٍثی ٍ  ثیٌی ثطًبهِ ثطای ضٍظ هلی هجبضظُ ثب سالح پیص

 ایطبى زض ضْط ذَز

 ّط ضْط ٍ اهکبًبت آى ثبضس. تٌبست ثٍِ هَاضز زیگط 

ِ  ضَز اذجبض ّبیی ضا اجطا ذَاٌّس کطز زػَت هی ّبیی کِ ثِ ایي هٌبسجب ثطًبهِ اظ ضْطزاضی ّهب ضا ثهِ ّوهطاُ     ٍ گعاضش ایي ثطًبهه

اضسبل کٌٌهس تهب نهوي     m4p@tehranpeacemuseum.orgثِ آزضس  5501تیطهبُ  51ّبی آى حساکثط تب تبضید  ػکس

فؼبلیهب ضهْطزاضاى ایطاًهی ثهطای اًتطهبض زض ذجطًبههِ ضهْطزاضاى صهلح ثهِ زثیطذبًهِ            ػٌَاى ثِزضج زض سبیب هَظُ صلح تْطاى، 

 ُ ضَز.ّیطٍضیوب ًیع فطستبز

 


