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جدول

نگاه جامعه جهاني به جانبازان شيميايي در گفت وگوي »جوان« با دبيرکل جمعيت حمايت از مصدومان شيميايي 

شنيده شدن صداي مظلوميت جانبازان شيميايي نياز به همياري ملي دارد
  احمد محمدتبريزی 

ايران در هش�ت س�ال دفاع مق�دس بارها 
توس�ط رژي�م بع�ث ع�راق م�ورد تهاجم 
سالح های شيميايی قرار گرفت. استفاده از 
اين سالح های شيميايی از جنگ جهانی اول 
به اين سو ممنوع بوده ولی صدام بدون توجه 
به قوانين بين المللی و با حمايت کشورهای 
شرقی و غربی بمب های ممنوعه شيميايی 
را بر س�ر مردم نظامی و غيرنظامی ريخت. 
بمباران شيميايی سردش�ت و حلبچه اوج 
ناجوانمردی و وحشی گری بعثی ها را نشان 
می دهد. با گذشت س�ه دهه از پايان جنگ، 
ايران هنوز نتوانس�ته در مجامع بين المللی 
مظلوميتش را ثابت کند و غرامت جانبازان 
و ش�هدای ش�يميايی را بگيرد. سيدکمال 
لوح موس�وی از جانب�ازان ش�يميايی ب�ا 
تأس�يس جمعي�ت حماي�ت از مصدوم�ان 
شيميايی به دنبال نش�ان دادن مظلوميت 
جانبازان شيميايی و احقاق حق شان است. 
لوح موسوی در گفت وگو با »جوان« از موانع و 
سختی های راهی که در پيش دارد، می گويد.

هش�تم تير روز مب�ارزه با س�الح های 
ش�يميايی و ميکروبی نامگذاری شده 
و کشورمان آس�يب های زيادی از اين 
سالح ها ديده اس�ت. رژيم بعث حمله 
با سالح های ش�يميايی را از چه زمانی 

شروع کرد؟
سردش��ت در تاریخ هفتم تی��ر 1366 بمباران 
شیمیایی شد و به خاطر اینکه در تقویم با سالروز 
شهادت شهید بهشتی تداخل نداشته باشد روز 
هشتم تیر را روز مبارزه با سالح های شیمیایی 
و میکروبی نامگذاری کردند. سال 1366 اواخر 
جنگ ب��ود و بعثی ه��ا می دانس��تند در جنگ 
دستاوردی نخواهند داشت و از طرفی هم چون 
در مقابله با ایران ناتوان بودند رو به اس��تفاده از 
س��الح های ش��یمیایی آوردند. هرگاه صدام و 
سردمداران رژیم بعث عراق در جنگ به مرحله 
ناتوانی می رسیدند از این ابزار استفاده می کردند. 
در جزایر مجنون هم وقتی نتوانستند جزایر را 
از رزمندگان ایرانی پس بگیرند از س��الح های 
شیمیایی اس��تفاده کردند. دو بار در سال های 
1362 و 1363 از این سالح ها استفاده  کردند. 
البته دشمن از همان ابتدای جنگ از سالح های 
ش��یمیایی اس��تفاده می ک��رد و هر زم��ان که 
ناتوانی  اش به اوج می رسید تعداد بمباران ها، نوع 
و روشش فرق می کرد و گسترده تر می شد. اوج 
گستردگی اش در والفجر8 و فتح فاو بود. رژیم 
بعث عراق از سالح های شیمیایی زیادی استفاده 
کرد. س��ال 1366 که مصادف ب��ا اواخر جنگ 
می شد دشمن به ش��هرها و مناطق غیرنظامی 
هم حمله ک��رد و بمباران حلبچه و سردش��ت 
را انج��ام داد. آن زمان ما به مناطق��ی از داخل 
عراق نفوذ کرده بودیم و اکراد عراقی هم با ایران 
همکاری می کردند. رژیم بعث به خاطر همین به 
نسل کشی اکراد رو آورد. حلبچه به طور وسیعی 
بمباران شیمیایی شد و فقط 5هزار نفر به خاطر 
همین بمباران از دنیا رفتند. در سردش��ت، در 
یک روز چهار بمب را به شهر زدند که دو بمب در 
مرکز شهر افتاد و افراد زیادی در آنجا شیمیایی 
 شدند. در سردش��ت هم همین اتفاق افتاد و در 
یک روز بمباران انجام  ش��د و بسیاری شهید و 
شیمیایی ش��دند. مردم هنوز از این حادثه رنج 
می برند. این حادثه نماد کل جریان اس��ت ولی 
کل اتفاق خیلی بزرگ تر از این یک روز اس��ت. 
در حمله به سردشت غیرنظامیان مورد تهاجم 
قرار گرفتند ولی تعداد جانبازان ش��یمیایی در 

جبهه ها یک صد و پنجاهم جانبازان شیمیایی 
است. طبق برآوردها 8هزار نفر توسط گازهای 
شیمیایی آلوده شدند که عواقبش همچنان هم 
ادامه دارد و امروز حدود 1500 جانباز شیمیایی 
در این شهر وجود دارد. رژیم عراق چند روستا و 
بیمارستان را هم زده بود. خودم در بیمارستانی 
نزدیک ارون��د که مجروحان جنگ��ی را درمان 
می کرد بس��تری بودم. عراق این بیمارس��تان 
را بمباران کرد و من آنجا ش��یمیایی ش��دم. در 
پروتکل ه��ای نظام��ی نباید به بیمارس��تان ها 
حمل��ه ای صورت بگی��رد و در هی��چ جنگی به 
بیمارستان  و مراکز درمانی حمله نمی کنند ولی 
عراق این موارد را نادیده گرفت و به بیمارستان ها 
هم حمله کرد. آنجا ما 140 مجروح داشتیم که 
تعدادی شهید و تعدادی شیمیایی شدند. من 
به عنوان دبیر جمعیت حمای��ت از مصدومان 
ش��یمیایی در این چند س��ال به دنبال دفاع از 
مظلومیت جانبازان ش��یمیایی هس��تم. چند 
جمعیت دیگر هم مثل ما به دنبال انجام این کار 

هستند تا یک روز به نتیجه برسد.
در حال حاضر س�ازمان های مردم نهاد 
زيادی در اين زمينه کار می کنند. وجود 
اين جمعيت ها نتيجه های الزم را خواهد 

داد؟ 
االن باالی چند هزار انجمن و جمعیت در ایران 
درست ش��ده که فقط تعدادي  به دنبال اثبات 
حقانیت مردم ایران هستند. در کتاب آقای دکتر 
نیکخواه نوشته شده که یک میلیون نفر در ایران 
در معرض ای��ن آلودگی قرار گرفتن��د و درگیر 
هستند ولی کسانی که ثبت ش��ده باالی 100 
هزار نفر هس��تند. این اتفاق بزرگی است و باید 
روی این موضوع کار ش��ود. باید مظلومیت این 
جانبازان و شهدا را به دنیا اعالم کنیم. االن خیلی 
از جوانان و مردم ایران از شدت حادثه خبر ندارد. 
از سال 1925 به بعد استفاده از این سالح ها در 
تمام دنیا ممنوع بود، یعنی بعد از جنگ جهانی 
اول از این سالح های شیمیایی استفاده نمی شد. 
حتی در جنگ جهانی دوم هم استفاده نشد اما 
در جنگ ایران و عراق در دهه 80 میالدی، رژیم 
بعث از این س��الح ها به طور گس��ترده استفاده 
کرد. غرب و ش��رق اج��ازه دادند ص��دام به این 
وسعت از س��الح های شیمیایی اس��تفاده کند 
و چندین کشور غربی هم این س��الح ها را به او 
دادند. این خیلی مهم است. ما هنوز نتوانسته ایم 
این کشورها را محکوم کنیم. آنها برای هر چیزی 

ایران را محکوم می کنند ولی ما هنوز نتوانسته ایم 
بابت جنایت هایی که انجام داده اند محکوم شان 
کنیم. از فلسفه وجودی سازمان های مردم نهاد 
این است که از دادگاه های داخلی و بین المللی 
بخواهند از شرکت هایی که این سالح ها را به رژیم 
وقت عراق فروختند شکایت صورت بگیرد. به هر 
حال باید مظلومیت ایران ثبت جهانی شود. فردا 
این اعداد و ارقام را شاید دیگر کسی قبول نکند. 
همین امروز بسیاری از جانبازان شیمیایی از دنیا 
رفته اند و دیگر چطور می توان سند و مدرک شان 
را جمع و جور کرد. یکی از کارهای زمین مانده 
این اس��ت که در دیوان عالی حقوق بشر از این 

کشورها شکایت کنیم و حق مان را بگیریم.

باالخره چه زمانی قرار اس�ت اين اتفاق 
بيفتد؟

امس��ال به نمایندگی از چند تش��کل، شکایتی 
را به معاونت حقوقی، قضای��ی و بین الملل قوه 
قضاییه نوشتیم. چند جلس��ه هم برگزار کردیم 
که امسال همه وارد کار ش��وند. در قوه قضاییه 
باید این موضوع دنبال ش��ود. باره��ا و بارها به 
عناوین مختلف و بدون دلیل ایران را از نظر حقوق 
بشری محکوم کرده اند ولی ایران نتوانسته این 
ظلم ه��ا مثل جنایت ه��ای بعثی ه��ا را محکوم  
کند. قوه قضاییه باید ب��ه نمایندگی از جانبازان 
و شهدای ش��یمیایی از کش��ورهای هم پیمان 
صدام شکایت کند. این دفعه گفتیم ما خودمان 
خواهانیم که قوه قضاییه وارد این موضوع شود. از 
طرفی هم دولت و بنیاد شهید باید دنبال غرامت 
جانبازان شیمیایی باشند. باید غرامت رنج هایي 
که جانبازان در این س��ال ها کشیدند و هزینه  و 
گرفتاری هایی که در زندگی شان دادند را بدهند. 
این هزینه ه��ا را باید کش��ورهای تأمین کننده 
این سالح ها و کش��ورهای حمایت کننده صدام 
بپردازند. ق��وه قضاییه و دول��ت موظفند بحث 
غرامت را دنبال کنند و حق مان را از این کشورها 
بگیرند. اگر غرامت ه��م نتوانیم بگیریم حداقل 
باید چنین جنایتی که در حق مردم ایران شده 
را اثبات کنیم. اثبات همین موضوع خیلی مهم 
است چون غربی ها منکر چنین کاری هستند. 
چند س��ال اس��ت در برنامه های س��ازمان منع 
سالح های شیمیایی به عنوان نهاد مدنی ایران 
ش��رکت می کنیم و غرفه هایی دایر می کنیم و 

کشورهای غربی نمی  خواهند ما را ببینند. چون 
می دانند اگر این راز فاش شود جنایت های آنان 
مشخص خواهد شد. کشورهای دیگر همدردی 
می کنند ولی کشورهای اروپایی نمی خواهند ما 
دیده ش��ویم. آنجا بیانیه می خوانیم ولی اثبات 
جرم نیاز به خیل��ی از کارهای حقوقی و قضایی 
دارد که تا االن ص��ورت نگرفته اس��ت. یکی از 
بحث های مدنظر ایجاد مستندات تاریخی است. 
متأس��فانه حمایت الزم را نداریم. سیستم هایی 
که موظفند این کار را بکنند کار قابل توجهی را 
از نظر مستندس��ازی انجام نداده اند. تحقق این 
امر یک اجم��اع عمومی نیاز داد و م��ا جانبازان 
شیمیایی در میدان هستیم تا کارها انجام شود. 
باید این مستندسازی برای آیندگان اتفاق بیفتد 

و ما دانشنامه  را ایجاد کنیم.
االن اين کارها شروع شده است؟

ما طرح ها و افرادمان آماده اس��ت ولی متأسفانه 
منابع الزم را برای ش��روع نداریم. االن در کشور 
ما یادمان ملی شهدای ش��یمیایی نداریم. حاال با 
شهرداری تهران در حال مذاکره هستیم تا چنین 
کاری انجام ش��ود. شهدای ش��یمیایی در جای 
خاصی دفن نمی شوند که نمادی از مظلومیت شان 
باشد. هر ماه چند نفر از جانبازان شیمیایی شهید 
می ش��وند و باید اینها جای خاصی دفن شوند تا 
بتوان در به آنها آینده ادای احترام کرد. ما باید یک 
دانشنامه ملی از شهدا ایجاد کنیم و مستنداتش 
جمع آوری شود. باید پرونده های پزشکی جانبازان 
و شهدایی که می شود در مجامع بین المللی ارائه 
کرد را جمع آوری کرد. متأسفانه یک کار متمرکز 
ملی در این زمینه وجود ندارد. باید برای جانبازانی 
که زنده اند مرکز توانبخش��ی و ش��بکه سالمت 
درس��ت کنیم. باید درمانگاه و بیمارس��تان ویژه 
داشته باشند. ثبت خاطرات و مستندات پزشکی 
جانبازان برای معرف��ی در جامعه خیلی اهمیت 
دارد. جانبازان در س��ازمان های بین المللی باید 
حضور یابند. باید کارهای زی��ادی در این زمینه 
انجام ش��ود. جانب��ازان ش��یمیایی در حال رنج 
کش��یدن هس��تند و باید با مدیریت صحیح رنج 
جانبازان را کم کنیم. جانبازان شیمیایی مظلومند 
و کمتر گله و شکایت می کنند. باید منابعی برای 
برنامه ها گذاشته شود و بعد جانبازان خودجوش 
این برنامه ها را دنبال  کنند. سیستم دولتی تا حاال 
چنین کاری نکرده است. سازمان های مردم نهاد 
این ظرفیت را دارند تا یک س��ری کارها را انجام 
دهند. ما منابع زی��ادی در اختی��ار نداریم. االن 
سایتی که در اختیار داریم برای ادامه کارهایش 
بودجه نداریم. متأس��فانه از نظر رسانه و مسائل 
دیگر پش��تیبانی جدی از ما نمی ش��ود. حداقل 

یک سری کارها را به خودمان واگذار کنند. 
پس ب�ا اين وضعي�ت نبايد انتظ�ار کار 

خاصی داشت؟
حضور بچه ها در مجامع بین المللی قوی تر شده 
و NGO ها فعال تر شده است. ارتباط با دولت و 
قوه قضاییه بهتر شده ولی این تحرکات به اندازه 
نیازها نیست. چون با گذشت عمر و زمان بچه ها 
از بین  می روند. این زمان با این تحرک متناسب 
نیس��ت. باید تمام کارها در زمین��ه جانبازان و 
شهدای شیمیایی را ظرف پنج سال تمام کنیم. 
این طور کار کردن فایده ندارد و هر روز تعدادی از 

جانبازان شیمیایی از دنیا می روند.
در حال حاضر اميد به انجام چه کارهايی 

داريد؟
بنیاد ش��هید کارهای مطالعات حقوقی را چند 
سال پیش شروع کرد ولی مدتی کارها را رها کرد 
و دوباره در یک سال اخیر ش��روع کرده است. با 
این حال این کارها با یک کار ملی خیلی محدود 
اس��ت. مثاًل نمی آیند قوه قضاییه و س��ازمان ها 

را درگیر کنن��د و کارها در حد همان س��ازمان 
می ماند. بعد رئیس یک دوره بنیاد به این موضوع 
توجه می کند و دیگری توجه نمی کند. بودجه ها 
معموالً در مس��ائل روزمره خرج می ش��ود. این 
مسائل چون خیلی جلوی چشم شان نیست مدام 
عقب می افتد و شما سال دیگر هم که زنگ بزنید 
این کندی کار باعث می ش��ود فک��ر کنید کاری 

انجام نشده است.
با شهرداری درباره نماد و کارهای ديگر 

چه برنامه ای داريد؟
ش��هرداری در دوره قبلی کمی ب��ه این موضوع 
توجه کرد و موزه صلح راه افت��اد. بچه های موزه 
صلح فعال هس��تند و این موزه برای کسانی که 
بخواهند اطالعاتی در این زمینه کس��ب کنند، 
جای خوبی اس��ت. چن��د روز پیش با مس��ئول 
ایثارگران ش��هرداری راجع به نماد تهران جلسه 
داشتیم و ایشان هم موافقت کرد و قرار شد امسال 
به نتیجه برس��یم. قرار اس��ت در جلسات بعدی 
نهایی اش کنیم. نماد سردشت از قدیم بود. آنجا 
در میدان سردشت یک نماد وجود دارد که فقط 
برای قربانیان سردشت اس��ت. ما یک نماد ملی 
برای همه جانبازان ش��یمیایی می خواهیم. این 
نماد قرار شده یکی در بهشت زهرا)س( و یکی هم 

جلوی بیمارستان ساسان داشته باشیم. 
مق�دس  دف�اع  دوران  هم�ان  از 
نمی توانس�تيم با فعاليت هايمان جلوی 

حمالت مجدد دشمن را بگيريم؟
ما جانبازان شیمیایی را به کش��ورهای اروپایی 
و آس��یایی برای معالجه می فرس��تادیم که هم 
درمان ش��وند و ه��م دنیا بفهمد چه بالیی س��ر 
مردم ایران می آید. می توان از پرونده پزش��کی 

همی��ن بچه ها در آلم��ان و ژاپن اس��تفاده کرد. 
یکی اینکه م��ا تحریم بودیم و س��یم خاردار هم 
به ما نمی فروختند و کارمان خیلی س��خت بود. 
ضمن اینکه ابزارهای رس��انه ای اش را نداشتیم. 
دکتر نیکخواه به کشورهای مختلفی برای خرید 
ماسک می رفت ولی ماس��ک نمی فروختند و از 
بازار سیاه ماسک ش��یمیایی تهیه می کرد. اوایل 
آسیب های زیادی دیدیم و به مرور مقاوم شدیم. 
کنار بیمارس��تان ها درمانگاه های شیمیایی زده 
 شد تا آسیب ها کمتر ش��ود. آمادگی مان به مرور 
زمان بیشتر ش��د. در جنگ کسی توقع کارهای 
بین المللی نداش��ت. بمباران ش��یمیایی ابزاری 
بود که صدام با آن می خواس��ت اف��کار مردم را 
مختل کند و آنها را از جنگ بترس��اند و وادار به 
تسلیم شان کند. صدام در برنامه هایش می گفت 
از سالح هایی استفاده می کنیم تا سرنوشت جنگ 
را تغییر دهیم. سرنوشت جنگ را عوض نکرد ولی 

آسیب های زیادی به مردم رساند.
دهه 60 فعاليت ه�ای تبليغاتی را انجام 

می داديم؟
ما ابزار رسانه ای دستمان نبود. امپراتور رسانه ای 
غرب همان طور ک��ه االن تس��لط دارد آن زمان 
تسلط بیشتری داشت. آن زمان قدرت رسانه ای 
ما کمتر بود و االن قوی تر ش��ده ایم. رسانه های 
خارجی را دع��وت می کردیم و از س��ازمان های 
بین المللی دع��وت می کردند تا وضعیت مناطق 
ش��یمیایی را ببینن��د. همین اس��نادی که االن 

وجود دارد از بازرسان سازمان ملل و کشورهای 
غیرمتخاصم اس��ت. همین ها برایمان سند شده 
است. چند بار نمایندگان س��ازمان ملل به ایران 
آمدند و آنها تأیید کردند و قطعنامه های بین المللی 
علیه صدام صادر شد. صدای رسانه های ما نسبت 
به رس��انه های غربی خیلی کوتاه تر است. تعداد 
اخبار آنها هزاران برابر از ما بیش��تر اس��ت و دنیا 
اخبار آنها را می بیند و می خواند. همین االن هم 
که دنیای آزاد اطالعات است رسانه های ایران را 
در سیستم شان قطع می کنند. ما به خاطر نداشتن 
ارتباط عادالنه با کشورهای اروپایی اینها را مطرح 
نکردیم و جلویشان نایستادیم و این به ما آسیب 
زده اس��ت. رس��انه رکن مهمی در آگاهی سازی 
است و می تواند جهت دفاع از بچه های شیمیایی 
کمک زیادی کند تا دیگر چنین اتفاقاتی در دنیا 
نیفتد. ما باید این بازدارندگی را در دنیا به وجود 
بیاوریم تا کسی جرأت تکرارش را نداشته باشد. 
االن ما به قدرت سالح موشکی رسیده ایم، دیگر 
تهدید نمی شویم و دیگر از گزینه های میز خبری 
نیس��ت. در حال حاضر 97 درصد س��الح های 
شیمیایی دنیا از بین رفته و اجماع جهانی برایش 
وجود دارد. تنها چند کش��ور که از همه بیش��تر 
مدعی هستند مثل امریکا و روسیه این سالح ها را 
دارند. جز چند کشور که به قوانین منع گسترش 
سالح های شیمیایی توجهی ندارند 193 کشور 
دنیا تابعیت خودش��ان را جهت منع گس��ترش 

سالح های شیمیایي اعالم کرده اند.
با وضعيت فعل�ی در صورت انس�جام و 

برنامه می توان چه کارهايی انجام داد؟
ما ب��رای همین در میدان هس��تیم چ��ون فکر 
می کنیم می ش��ود، و فقط به انس��جام ملی نیاز 

دارد. ما خودمان جانباز ش��یمیایی هستیم و به 
میدان آمده ا یم تا کارها انجام ش��ود. در دنیا االن 
به عنوان NGO و آس��یب دیدگان س��الح های 
ش��یمیایی صدایمان بیشتر ش��نیده می  شود و 
همین کمک می کند صدایمان را به دنیا برسانیم. 
در سازمان های بین المللی جانبازان شیمیایی را 
معرفی کنیم تا حرف هایشان شنیده  شود. االن به 
عنوان نهاد مدنی حرف مان قابل قبول تر است و 
فضای بهتری در اختیارمان قرار می دهند. باید به 

ما کمک کنند اسناد معتبری ارائه دهیم.
االن در دوران ش�يوع وي�روس کرون�ا 
وضعيت برای جانبازان شيميايی چگونه 

است؟
چند ماه است برنامه های حضوری و جمعی مان 
را تعطیل کرده ایم. به جانبازان توصیه کرده ایم از 
خانه بیرون نیایند. خودم چند ماه است کارهایم 
را از خان��ه انجام می دهم. جانبازان ش��یمیایی 
به شدت آس��یب پذیر هس��تند و توصیه شده 
از خانه هایش��ان بیرون نیایند. در یک مناظره 
رادیویی به رئیس کمیس��یون پزش��کی بنیاد 
شهید گفتم جانبازان شیمیایی باالی 50 درصد 
که بر اثر کرونا از دنیا می روند را شهید محسوب 
کنید. گفتند انجام می شود ولی نمی دانم تا چه 
حد اجرایی ش��ود. این توصیه را کردیم و آقایان 
قبول کردند. جانبازان شیمیایی احتمال آسیب  
دیدن ش��ان زیاد است و اگر ش��یمیایی نبودند 

احتمال زنده بودنش خیلی بیشتر بود.

از س�ال 1925 ب�ه بع�د اس�تفاده از 
اي�ن س�الح ها در تم�ام دني�ا ممنوع 
بود، يعنی بع�د از جن�گ جهانی اول 
از اين سالح های ش�يميايی استفاده 
نمی ش�د. حتی در جنگ جهانی دوم 
هم اس�تفاده نش�د اما در جنگ ايران 
و ع�راق در ده�ه 80 مي�الدی، رژي�م 
بعث از اين س�الح ها به طور گسترده 
استفاده کرد. غرب و شرق اجازه دادند 
صدام ب�ه اين وس�عت از س�الح های 
شيميايی استفاده کند و چندين کشور 
غربی هم اين س�الح ها را ب�ه او دادند
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