کاربرد سالحهای شیمیایی علیه ایران و انگیزه تأسیس موزه صلح تهران

 -1کاربرد سالحهای شیمیایی
در اوایل قرن بیستم و طی جنگ جهانی اول ،برای نخستین بار از سالحهای شیمیایی استفاده شد که در نهایهب بهیز از 09
هزار کشت و مجروح برجای گذاشب .در سال  ،5091یعنی هفب سال پس از پایان جنگ جهانی اول ،در کنفرانس خلع سهالح
ژنو ،پروتکل  5091ژنو 5ب امضا غالب کشورهای جهان رسید ک در آن کاربرد سالح شهیمیایی و بیولهوژیکی منهع شهده بهود.
بسیاری از کشورها از جمل عراق از امضاکنندگان این پروتکل بودند .اما بیزتهر ایهن امضهاکنندگان ،اهمیتهی بهرای آن قایهل
نشدند و تولید و انباشب اینگون سالحها ب طور وسیع ادام یافب .در طول جنهگ جههانی دو  ،علهیرغهم تولیهد زیهاد انهوا
گازهای جنگی از سوی کشورهای درگیر جنگ و حتی ساخب عامل اعصاب برای نخستین بار ،سالح شیمیایی هرگز در میهدان
جنگ ب کار نرفب.
با شرو جنگ تحمیلی در سال  5099( 5510میالدی) ،برای اولین بار پس از جنگ جهانی اول ،عراق شهرو به اسهتفاده از
گازهای سمی کرد و سال ب سال نیز بر وسعب و تنو آن افزود .انوا سالحهای شهیمیایی از جمله گهاز خهردل و ههمچنهین
عوامل اعصاب چون گاز سارین ،تهابون و ویایکهس ( )VXدر میهدانههای جنهگ علیه رزمنهدگان ایرانهی و ههمچنهین علیه
غیرنظامیان در شهرها و روستاها استفاده شد .در نتیج این حمالت ،بیز از صدهزار ایرانی در معرض سالحهای شیمیایی قرار
گرفتند و امروزه بیز از  51هزار نفر از آنان از پیامدهای طوالنی مدت کاربرد این سالحها در رنجند.
ب گزارش کمیسیون بازرسی و تحقیق سازمان ملل متحد ک در سال  9995منتشر شد ،طی این جنگ ،عهراق  50199بمهب
شیمیایی 10999 ،گلول توپ شیمیایی و  90999موشک شیمیایی کوتاه برد را استفاده کرد .در مجمو  ،حدود  5999تن گاز
خردل 509 Tتن گار تابون و  599تن گاز سارین در این سالها ب کار رفتند ک تقریباً دو سو آن در هجده ماه پایهانی جنهگ
بود.
از میان این سالحهای شیمیایی ،گاز خردل و گاز خردل گوگردی بیزتری تاثیر بلندمدت را بر سالمب انسان دارد .این گازهها
ک از عوامل تاولزا هستند ،ب پوسب ،چشم و سیستم تنفس فرد مصدو آسیبهای فراوان میزنند .بسیاری از ایهن سهالحهها
همچنین دارای تاثیرات زیسبمحیطی طوالنیمدت هستند.
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Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of
Bacteriological Methods of Warfare

یا پروتکل ممنوعیب کاربرد گازهای خف کننده ،سمی و دیگر گازها و سالحهای باکتریولوژیک در جنگها
)The United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC
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برخی از مهمترین تاثیرات گاز خردل و خردل گوگردی بر سالمب انسان ب شرح زیر اسب:


مشکالت تنفسی مانند برونشیب مزمن ،تنگی راه ههوایی ،عفونهبههای مکهرر و عودکننهده ،کهاهز حجهم تهنفس و
عملکرد ری  ،آسم و برونشیب مزمن



عوارض چشمی مانند آسیبهای قرنی (ذوب قرنی و سوراخشدگی) ،خشکی چشم



آسیبهای پوستی مانند اسکارهای پوستی (آثار زخم) و خارش مزمن ب دلیل خشکی و التهاب

در نهایب تالشهای مقامات ایرانی و نگرانیهای جامع بشری ،سهازمان ملهل را بهر آن داشهب تها در تهاری  55ژانویه 5005
کنوانسیون منع گسترش ،تولید ،انباشب و کاربرد سالحهای شیمیایی و نابودی آنها را ب امضا تعداد زیادی از کشورها برساند.
این کنوانسیون ک ب کنوانسیون منع سالحهای شیمیایی 5نیز معروف اسب ،در سال  5000الز االجرا شهد و به ایهن ترتیهب
سازمان منع سالحهای شیمیایی )OPCW( 0تاسیس گردید تا مسؤولیب اجرای کنوانسیون را عهدهدار شود.
هدف این کنوانسیون ،محو کامل این دست از سالحهای کشتار جمعی اسب و از اینرو ،کشورهای عضو را از گسهترش ،تولیهد،
تملک ،انباشب ،نگهداری ،انتقال یا بکارگیری سالحهای شیمیایی باز مهیدارد .مأموریهب سهازمان منهع سهالحههای شهیمیایی
( ،)OPCWاجرای مقررات کنوانسیون منع سالح های شیمیایی اسب تا بهدین وسهیل بتهوان به دنیهایی عهاری از سهالحههای
شیمیایی دسب یافب؛ دنیایی ک در آن ،علم شیمی تنها برای مقاصد صلحآمیز ب کار میرود .این سازمان در شهر الهه هلنهد
مستقر اسب.
هم اکنون  509کشور عضو این کنوانسیون هستند و بیز از  %01انباشب سالحهای شیمیایی در کشورهای عضهو نهابود شهده
اسب .کنفرانس های ساالن کشورهای عضو این کنوانسیون ،هر سال در پایان نوامبر در مقر این سازمان در الهه هلنهد برگهزار
میشود .در این کنفرانس ،نمایندگان کشورهای عضو مروری بهر فعالیهبههای سهال گذشهت سهازمان داشهت و شهیوه اجهرای
کنوانسیون در سال آینده را بررسی میکنند.
نمایشگاه «بویِ بادا » در حاشی بیسب ودومین کنفرانس کشورهای عضو و ب عنوان یک رویداد جانبی کنفرانس برگزار خواهد
شد و آثار در محل کنفرانس برای نمایندگان دولبهای عضو و سازمانهای مرد نهاد حاضر به نمهایز درخواهنهد آمهد .بهرای
اطالعات بیزتر میتوانید از اینجا ب خبر حضور نمایندگان موزه صلح تهران در کنفرانس پیشین ،مراجع کنید.

 -2تأسیس موزه صلح تهران
موزههای صلح در واقع محلی هستند برای برنام های آموزشی و پژوهشی ک مخاطب آن عمو مرد هستند .ایهن مهوزههها از
طریق برنام های آموزشی و هنری میکوشند «فرهنگ صلح» در جامع گسترش دهند .یکی از نقاط قوت موزههای صهلح ایهن
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اسب ک میتوانند از طریق بازدیدهای خود ،نمایشگاههای هنری ،کارگاههای آموزشی ،بزرگداشبها و دیگهر مراسهم بها عمهو
مرد ارتباط برقرار و آنها را در برنام های آگاهسازی دخیل کنند .در ضمن این موزهها میکوشند پلی ارتبهاطی بهین ملهبهها
برای شناخب بهتر آنان از یکدیگر ایجاد کنند.
اندیش تاسیس این موزه در مالقات اعضای انجمن حمایب از قربانیان سالح های شیمیایی درتهران با مسؤول هماهنگی شهبک
بینالمللی موزه های صلح در سال 5590شکل گرفب .این گفبوگو و همچنین دیدار از هیروشیما در همهان سهال تمایهل به
شکلگیری یک موزه صلح در تهران را تقویب کرد.
بنیانگذاران موزه صلح تهران با الها از تجربیات جهانی ب این فکر افتادند ک رنجهای قربانیان سالحهای شهیمیایی مهیتوانهد
انگیزهای باشد برای نشان دادن پیامدهای ناگوار حاصل از جنگ و خشونب و ترویج فرهنگ صلح و دوستی بین افهراد جامعه و
نیز بین ملبها .قربانیان جنگ ،بهترین افراد برای بیان واقعیبهای خشن جنگ هستند و میتوانند سفیران واقعی صلح باشند.
ب همین دلیل ،مشارکب جانبازان و مصدومان شیمیایی موزه صلح تهران در تاثیرگذاری پیا این موزه بسیار موثر اسب.
موزه صلح تهران ک هم اکنون درضلع شمالی پارک شهر تهران واقع اسب ،بخزهای مختلفی دارد تها سهرانجا ِ جنهگهها در
دنیا و نتیج استفاده از سالحهای شیمیایی و اتمی را ب مخاطبان خود در سهنین مختله نشهان دههد .ایهن مهوزه که دارای
بخزهای گوناگونی چون کتابخان و بخز هنر برای صلح اسب ،کارگاههای آموزشی و نمایشگاههای هنری متعددی با موضهو
فرهنگ صلح برگزار میکند.
یکی از مهمترین پروژههای موزه صلح تهران ،پروژه تاری شفاهی قربانیان سالحهای شهیمیایی اسهب که بها ههدف گهردآوری
خاطرات جانبازان شیمیایی ،حفاظب از این خاطرات و شرح چرایی فعالیب این جانبازان برای صلح تهیه شهده و از ایهنجها در
وب سایب موزه صلح تهران در دسترس اسب .عالقمندان میتوانند برای آشنایی بهیزتهر بها زنهدگی جانبهازان و فعالیهبههای
صلحآمیزشان و بهرهمندی از آن در خلق اثر ،ب این مجموع ک در سایب سازمان منع سالحههای شهیمیایی نیهز قهرار گرفته
اسب مراجع کنند.
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