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سهيل اكبرپور، 
از عثمان مزين

 د.

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   حقيقي
    

ه: محمد محبي

ن احمدي نياز،
با تشكر         

محفوظ مي دارد

 د

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

 روزگرد ن
ح بهزاد/ ردشت

   اني

ح
 شر در ايران

انديشه دبير

ظفريان، حسين
    ماني تهراني

ب را براي خود م
 ت.

Address:  

12210 Fairfax T

 Fairfax VA 220

United State 

نژا  ايمان نيكي

   
   
   

     سي
   

   راني
   
   
   
   

    وكلي
خرمگاه ياوش

   
   

سيمين/ كند مي
سر شيميايي ن
رحمامصطفي/

اعي خط صلح
عاالن حقوق بش

مين روزگرد

ماني، رايحه مظ
في رحماني و ما

تلخيص مطالب
نبع بالمانع است

Towne Center, Uni

033 

   علي كالئي

طراح گرافيك:

  
   
   

رئيسي فريبا و ي
   

تهر ماني/ هران
   
   
   
   

تو خالد/  ردشت
سي/ سردشت ي
 نياز احمدي ن

   
م مسامحه يايي،
مصدومان حقوق

/نگرانهروندان

حقوقي، اجتما
از:  مجموعه فع
سردبير:  سيم

د توكلي، الهه ا
 خرمگاه، مصطف

حق ويرايش و ت
 صلح با ذكر من

t 911 

Phone: +

Fax:      +

E-mail:  In

Web:     w

دبير اجتماعي:

ط جفي

٢

 
 
 
بختياري ساموئل

 مظفريان حه
ته در الرعايا يل
   ي
 محبي مد

 شيميايي
 اماني الهه/
سر ي فاجعه وع

شيميايي مباران
حسين/ زمين ي

 علوي شاهد
شيمي قربانيان 

ح از دفاع نجمن
شهبرايجامع

ي ح ماهنامه
صاحب امتيا

ن رئيسي

هد علوي، خالد
يسي، سياوش

ي خط صلح حه
ه از مطلب خط

ت تماس با ما :
1 (571) 223 54 0

+1 (571) 298 82 1

nfo@ Peace-Ma

www.peace-mark

د

رهنگي: رضا نج

   
    
    

س!/بشري حقوق
رايح/ ايران در 
وكي حقوقي ي ه

كالئي علي/ مهر
محم/ ايران در 

ن سالح هاي ش
/عراق؟ و ايران 
وقو در ناساز و 
بم قربانيان از ي
روي مغضوبان 
ش/ استراتژي؟ 
حقوق احقاق سر

ان رئيس با فتگو
جتحقيقي: ژيك

حقوقي: حسين

ين شماره: شا
تياري، فريبا رئي

ماهنامه
استفاده

 اطالعات
06 

17 

rk.org 

k.org 

دبير فر

  
   كبرپور

  
ح ي مسئله يك

كودكان ازدواج
موسسه مدير ن،
م به سر هنوز ي
آبخيزداري يت

ي براي قربانيان
ي ساله 8 جنگ
بدقواره ي نيته
يكي با گفتگو در

كرمانشاه،  زرده
يا تاكتيك دها؛
سر بر عراق با ن

گف در مرزنشين؛
بيولوژ و شيميايي

دبير ح

همكاران ا 
ساموئل بخت

  ايد؟گفتهچه
اك سهيل/ ماه ن
     ان

كودكان سازي
ا توقف تا گام ه
دهقان سعيد با و

رازي ها، دهه ين
مديري در تحول

روزي ويژه؛ ي  ه
ج پانويس شت،

مدرن و نوسازي
د بويناك؛ ظهر 

ز شيميايي ومان
كرد شيميايي ن

ايران: نيكبخت
م غيرنظامي ان

شجنگ:كتاب

چشما 
كارتون
با ديده
ايمن
به گام

گفتگو
مفقود
ت لزوم

پرونده
سردش
نقش
از بعد

مصدو
بمباران
صالح
قربانيا
مرفي
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 سهيل اكبرپو

              

  دند.كاش 
  مشخص 

ي ميداني و 
ران هم نه 

كسي طرف 
ه شده بود. 
 نكند. بايد 

 ي جهاني 

واي حقوق 
 يرند يا نه!

فايده وقتي 
 هم نيست. 
ايد در يك 
ي براي اين 

 كنند ارتزاق مي

داد ص پژوهشي انجام
ت سر يك موضوع

هاي  انجام پژوهش
هاي اير  در دانشگاه

كنند و هر ك گاه مي
داران زير سوال برده
 سرنوشت او را پيدا

 ود!

ي اي بود. جامعه كننده
 آقاي عليجاني نجو
گي ر ويژه در نظر مي

 هم خوب، اما چه ف
يك بيمار سرطاني
اساده مجبور كند؟ ب
ميشه به دنبال جوابي

يق دستفروشي ا
يي در اين خصوص

تر شود. بعيد است يش
شته باشيم. متاسفانه
ت اما متاسفانه حتي

الً افراد تك بعدي نگ
د تر نگراني مغازه  كم

رداست كه خودش ف

چ گاه تضعيف شو
خبر خوب و اميدوار ك
ران ببندد و به قول
 براي ايران گزارشگر

هايش به جا، نجوا
مسكن ساده، براي ي
رش اين تعهدات س
 بشود؟ واقعاً من هم

از طريميليون نفر
 كه ديدم آقاي عمو

هاي مستقل، بي هش
ژوهش مستقل داش
 معموالً الزامي است

 كنند.   نمي

داران معموالً و مغازه
ك به اين طور نبود و
ند، به خاطر اين اس

. 

حاكمان نبايد هيچ
 آقاي شهيد خيلي خ
سائل حقوق بشر اير
د ديد سال بعد هم

ه د و انتشار گزارش
تجويز يك قرص م
ك كشور را به پذير
 مستقيماً وارد عمل

..  

٣

مويي: حدود دو م
باعث اميدواري بود

ود كه امثال اين پژوه
ن يك دست هم پژ

ها در تمام جهان ه
به اين مسئله توجه ن
ه با دست فروشان و
ختانه در اين مصاحب
كن روش اعتراض مي

 جاي ديگري ست..

شري درگوش حا
ديد مهلت ماموريت

چشمش را روي مس
مان تضعيف كند. بايد

ن آقاي احمد شهيد
كند؟ تاثيرش مثل ت

ر قدرت ندارد كه يك
زرگ اتفاق بيفتد تا م

درباره ي .
بهمن احمدي ام 
 عليرضا دانشپور: 
شرايطي فراهم شو  

ي انگشتان نه اندازه
 حداقل در دانشگاه
جويان و نه اساتيد ب

در رابطه :وز تكابي
گيرد. خوشبخ  را مي

دار اگر به دست فر ه
 حق داد. مشكل از

نجواي حقوق بش 
تمد الله رحمانيان:

نبايد چ بعد از برجام 
ي را در گوش حاكما

بودن رضا خضري:
تواند به ايران سفر ك
سازمان ملل آن قدر

ي بز ري يك فاجعه
  الت بودم.

گفته ايد، د
     

     

     
ساالن
غيره

دانشج
بهرو
يكي
مغازه
به او

  
     

ال      
     

بشري
 

علير
ت نمي
آيا س
كشور
سواال

شما چه گ

رتون ماه

 

كا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعدام  ي باره

ه نوعي حق 

 شد.

ر در معرض 

فريد آزموده، 
  زدند.ا 

اش   مرخصي

  د.خمي شدن

ي كرده و به 

اند و در وان 

  

به پنج نفر  ،د

 شوراي اسالمي در

ين قصاص است كه

ش ديه و حكم جلب 
شهر 301بود آب و 

 .دستگير شد ،ود

  اند.  ه غذا زد
سعود عرب چوبدار، ف
ست به اعتصاب غذا

حتي به درخواست 

 د.

زش ديوار كشته و زخ

  د. از دست دا
خودسوزي ه اقدام به

ت چاقو به قتل رسا

  .رجاست
.ن فوت كرده است

اند عدام محكوم شده

  ن شده است.

  د.يگر تمديد كر
  د.سه فراهم كردن

 نمايندگان مجلس

تل نداريم بلكه اي ق

 
مشمول ،ود داردجو 

ر معرض بحران كمب

ران عزيمت كرده بو

  د.كر
دست به اعتصاب ،ر

 افشين بايماني، مس
دس گوناگونيطالبات 

برد و به سر ميميه 

   كرد.

رطان كليه مبتال شد
ريز باوف شهنوازي 

ت وارده جان خود را
اروميهستاهاي توابع 

  داد.خت خبر 

س از تجاوز، با ضربات

 شدند. 

مسئولين كماكان پابر
شكي مناسب در زندان

 د.ان ر زخمي شده

اع ي در اين زندان به

حكمشان و يا تقليل 
  شده است. تبديل

يك سال د برايرا  
بضاعت را به مدرس ي

ره و تصميم گيري

ي ايران اعدام براي

  د.ان  اعتراض كرده
يد مجازات اسالمي
ر تابستان امسال در

 با خانواده خود به اير

د كفزايش پيدا خواه
شكالت فراوان ديگر

شيرزاد،ملكي، سعيد 
ي مختلف كشور با مط

چنان در زندان اروم م

   كند. ميي 
خودكشيالت مالي 

  . حلق آويز كرد
آزمايشات، به سر ي

 گنگوزهي و عبدالرئو

  
   شد. 

تان به علت جراحات
يكي از روسدر خود 

يت اخالقي در پايتخ
  .ساله مريواني شد

  د.ر حين كار ش

  .ر داد
پس شت،تر ندا  بيش

در تهران فغانستان
هاي مس عليرغم وعده

ر عدم رسيدگي پزش
نفر 11نفر كشته و  3

رم در زمان نوجواني

 كه منجر به آزادي
تال حبس در تبعيد 

احمدش شهيدريت
شت سه دانش آموز بي
 است تا پايان مناظر

ن جمهوري اسالمي

نگام ورود به تهران
في كه در قانون جدي
ركز استان كشور در

كه براي ديدار ،يي

سال و سال آينده اف
چنين مش ن آن و هم

لي، حسين رونقي مل
هاي  پروين در زندان

 آزادي مشروط، هم

حكوميت خود را طي
ستمزد ناچيز و مشكال

خود را ر گرفته بود،
براي زندان از بيرون 

هاي حميدرضا ه نام
   اسيد پاشيد.

.مصدوم شد  تهران

 69سال سر متولد
بيمارست به از انتقال
در منازل خ خانوادگي

اي اجراي طرح امني
س 18مچ پاي جوان 

 كارگر شهرداري در

خبر "شفق"پ بدنام
كه هنوز شش سال

ي در برابر سفارت ا
عدر زندان سنندج ود

بر اثر ،كرد را طي مي
32وچستان دستكم 

 به خاطر ارتكاب جر

شدند مشمول عفو
سا 5به  ،ي شهر كرج

ممتنع، مامور 11ف و
شرايط بازگشت ،خود 
خواسته ايران تام

در قوانين"يكا گفت:

حجاب اسالمي به هن
بر اساس ضعف ه بود،

ر گفت كه هفت مر

سيماي رهاي ا هواره
  د.ي هستن

 بيكاري در ايران امس
 و كيفيت بسيار پايين

امير اميرقلزاده،   راب
فر و مرتضي صادقي

رخورداري از شرايط

ن مرخصي دوران مح
به دليل دس م وطني،

مورد تنبيه بدني قرار
به رهنگامت اعزام دي
دو معلم به ،وچستان

ش، روي صورت او
در استان موتورسوار

يت يك دختر و پسوم
تش كشيد كه پسآ

به دليل مشكالت خ

در راستا ،يس امنيت
منجر به قطع م ،وان

ب مجروح شدن يك
 اند.  خبر داده

آوري شده در كمپ ع
شان را ك افغانستاني

ت ياد ستايش قريشي
مين سال حبس خو
 دوران حبس خود ر
 استان سيستان و بلو
 تعداد زندانياني كه

۴

هزار نفر از زندانيان
س در زندان رجايي

مخالف 15ي موافق،
ي  اقدام خيرخواهانه

از مقاماي  شار بيانيه
  د.ودداري كنن

ت امور خارجه آمريك

ت به لزوم رعايت حج
زده دوستش آسيب

ب و فاضالب كشور

 و مجري كانال ماه
شور درگير دادگستري
 گفته است كه نرخ

 نبودن غذاي كافي و
افشين سهر از جمله

طفي پروين، سعيد ص
م برل حبس و عليرغ

سال است بدون 25
، به نام ابراهيمريوان

ادثه، توسط پدرش م
زندان اوين، به علت
استان سيستان و بلو

قاتي با همسر سابقش
از سوي فردي مو شي

مصدو منجر بههران
آ به ر مريوان خود را

به ه،سال 27زاده،  يرام

مامور نامحسوس پلي
پلوره شهرستان مريو
 شهر مهاباد، موجب

است،خواب   كارتن
جمع ر از زنان معتاد

ي همسايه ي بچهتر

گراميداشته مناسبت
كوم به اعدام، در نهم
 كه هشت سال بود
نيروهاي نظامي در ا
گر در زندان سنندج،

11حدود  94 سال 
نداني سياسي محبوس

يار 20لل متحد، با
با كوشش و  بوكان

با انتش  سازمان ملل
ام اين محكومان خو
ش به گزارش وزارت

 هوايي فرانسه نسبت
خاك بازي به چشم

 شركت مهندسي آب

يك سازمان سياسي
ون نفر از جمعيت كش

ترين گزارش خود ه
دان در اعتراض به
ي يا امنيتي زيادي ا
صالح پيچگانلو، مصط
در شانزدهمين سال

 
سياسي زندان اروميه
مر شيريني سازي در

ه ساعاتي قبل از حا
محبوس در ز  ايراني

ا يك دبستان دران 
مالق از گذاشتن قرار

به علت اسيدپاشي  نبه
 از مناطق شمالي ته

درساله،  28رادي،  م
و مينا باير ،ساله 21 

  .اند ده
م 7000هي بيش از

نگ در روستاي دو پ
در ه از دوران جنگ

سازي زنان عقيم  از
نفر 5ت  مخدر از فو

دختستايش قريشي،
  .ا از بين برود

ي هرگونه تجمع به
 زنداني سياسي محك
 كنيا در زندان اوين

ن ي  خارج از ضابطه
ك كودك مجرم ديگ

در اي،  محسني اژه
زن ،ارژنگ داووديم

قوق بشر سازمان ملل
شهرستانز معلمان 

ي عالي حقوق بشر
ن مواد مخدر، از اعدا

قضاييه در واكنش ي ه

 مهمانداران خطوط
حين خكه ساله  5ك

برداري ارت بر بهره
  . هستند

سن پور سخنگوي يك
ميليو  45حدود اضر
المللي پول در تاز ين

زندان زاهد ي رنطينه
زندانيان سياسيشته

ي، بهزاد ترحمي، ص
دزنداني سياسي، گر،

 ت.ي داده نشده اس
صطفي پور زنداني سي
ر شاغل در كارگاه ش

كهساله در كرمان  1
فيزيكدان جواني،

ات جان دانش آموزا
جوان در مشهد پس
 جوان شامگاه دوشن
 اسيدپاشي در يكي

به نام خديجه جوان
 نام زينب احمدي،

ت جراحات فوت كرد
از سامانده س تهران

ن به جا مانده، از جنگ
ك مين به جاي مانده
 از طرحي كه حاكي
 ستاد مبارزه با مواد

سساله در ورامين،  1
ويش اسيد ريخت تا
نتظامي مانع برگزاري
م حبيب اهللا لطيفي
نگوري زنداني اهل

طي تيراندازي 139
حكم اعدام براي يك

  ت.ف

 ي به گفته
 حكم اعدام
 شوراي حق
 چند نفر از
 ميساريايك

قاچاقچيان
 يس قوهئر

 ."است
 شماري از
 يك كودك
 معاون نظا

تنش آبي
 صبري حس
 در حال حا
 صندوق بي
 زندانيان قر
 در ماه گذش

ايرج حاتمي
 سعيد سنگ

هم پاسخي
 عثمان مص
 يك كارگر
  0كودكي
 اميد كوكبي
 در پي نجا
 يك زن ج
 دختر يك
 ك موردي
 يك زن ج
 دو زن به

دليل شدت
 يس پليسئر
 انفجار مين
 انفجار يك
 مسئوالن
 سخنگوي
 17 يپسر

حمام بر رو
 نيروهاي ا
 حكم اعدام
 نكينس كي
  4در سال
 ا صدور حب

افزايش ياف
 

 

 



 

 

ود 
 ي 

 از 
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به 
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در 
ور 
اه 
قه 
ي 
ي 
ج 
به 

ن 
د. 
ن 

در 
ت 

60شماره   
 ارديبهشت

1395 

ان
ودك

 ك

رغم بهبو ي علي
كان از كشورهاي
ي صاحب نيمي

براب 100رالئون 
يش از رسيدنپگ 

رايط مصيبت با
عدم دسترسي ب

ستي و شرايط زي

دي از كودكان د
اند. شايد باو هره

 سرخك و سيا
دك در هر دقيق
 حاليكه به راحتي
ل ساده و سريعي
د تا از درد و رنج
 واكسيناسيون ب

.  

ترين شدن اساسي
رسد ت به نظر مي

 نفع اين كودكان

دسال قبل  10 
ي جهان موافقت

د؛ چنين آماري
تر اين كودك يش

آفريقا به تنهايي
ه، كودكان سير
در معرض مرگ
شماري براي شر

ع ،اين داليل ي
نامناسب ي ذيه

 شده، شمار زياد
به كسيناسيون بي
ر دنياي امروز

كو 3آمار مرگ 
ك است، در ا

رد. چرا راه حل
سيون وجود ندارد
ت كه موضوع

شود ي مطرح مي
گر پايمال ش ظاره

ت است، سخت
جام حركتي به

G-  بيش ازكه
شورهاي صنعتي

 ري!

ادندد ز دست مي
. بيهم وجود دارد

شرفت هستند، 
. براي نمونه ت

لماني يا ژاپني د
ش تند. داليل بي

ي از جمله ؛د دارد
ت همگاني، تغذ

عات گفته وضو
ل توسعه از واك
ت باشد، اما د

گيرند. آ باني مي
اي عفوني دردنا
عضل مقابله كر
 از راه واكسيناس

جاست در اين ؟هد
حقوق بشري ي

 كه دنيا تنها نظ
ق حيات  يعني ح

لفتي نيز در انج

8-گروه  هاي س

بران كششد، ره

  ي

 يبا رئيسي

وق بشر

ن خويش را از
چنان هم سبي، هم

ير يا در حال پيش
ن قربانيان است
ش از كودكان آل

سالگي هست 5
ن كودكان وجود
ب سالم، بهداشت

   سالم است.
مو ي  كنار همه

شورهاي در حال
ن موضوع سخت

چنان قرب رفه هم
ها  علت بيماري

توان با اين مع ي
نند ايمن سازي
ن كودكان بكاه

ي لهاوان يك مس
صور اين موضوع
ق اين كودكان
 عين حال مخا

   ندارد.  جود
اجالسيكي از 

كاتلند برگزار ش

ساموئل بختياري

فري  مشاركت 
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 مسئله

اسيون كودكان

ز، در نگاه نخس
انگيزد ي را برنمي

وق بشرند. بيش
وع حقوق بشر
رانديش، شكنجه

گذرانند. با ا مي
 واكسيناسيون

  رسد. نظر مي
ها  فقر و بيماري

ا داده ،رفته است
 پيش در يكي
نهادهاي درست

  دايند.
كش 191صويب

ه كودكان سرتا
ماعي را در جوا
ك احتاً بيان مي

چون ين حق بي
ان الزام آور بر
باشند، اما در س

ا همين چند س
سالگي 5 ن به

ن يك

سازي و واكسينا

 تكراري امروز
هيچ مخالفتي ،

ي حمايت از حقو
 تقابل با موضو
 شدن افراد دگر
شر را از نظر م
من سازي و

كمي سخت به ن
از ميان بردن ي

هاي فقير را گر
چندين سال 

پيشنه ي  با ارائه
ورهاي فقير بزد
 متحد كه به تص

كند كه  بيان مي
ي، معنوي اجتم

چنين صر  هم
ز اي هستند تا ا

 شايد اين واژگا
اژگاني بيگانه با

.    
تاشت جهاني،

ك پيش از رسيدن

 كودكان

وز جهاني ايمن س

نياي صنعتي و
،ضوع حقوق بشر
ر آدميان مدعي
ه تصويري از

بندد، زنداني  ي
شن بر عليه بش
ن موضوع ايم
ك ، حقوق بشري
ي ند بارها وعده

 گريبان كشوره
،G-8 گروه 

وعده دادند د،
يماري را از كشو
ق كودكان ملل

به روشني ،ت
 فيزيكي، اخالقي
ين كنوانسيون
اي پشتيباني ويژه

مند گردند. هره
اي پيشرفته، وا
ين گونه نيست.
ش سازمان بهدا

ون كودكميلي 1

ك سازي

روزي  به بهانه

دن ي ر محدوده
رداختن به موض
ر ظاهر امر اكثر

كه ها زماني سان
هنشان نقش مي

هاي روش خشونت
عريف، گنجاندن

لائچارچوب مس
وتمنكشورهاي ثر

الكت باري كه
كشورهاي عضو

هاي خود شست
كاربردي فقر و بي
كنوانسيون حقوق
جهان رسيده است

مين حق رشد
خويش دارند. اي
كودكان نيازمند پ
چراي خويش به
كودكان كشورها
كشورها وضع بدي

گزارش ي ر پايه
10بيش از يش،
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اين  ي

 

 

 

رهاي فقير نيست
شر به آن نگري
ي و آموزش كو

گاه حقوق بشري
گ ز تغييرات چشم
 نجات جان انس
ست. البته دولت

ل حائخروج مس
كو ،راي زندگي

من "ريبون شيكاگو
خانم مري رابينت. 

ي ت مديرهاعضو هي

ها مشكل كشور
حقوق بش ي لهئ

كافي ي م، تغذيه
شري است. نگ

تواند سرآغاز  مي
صتي مغتنم براي
ن حقوق بشر اس
ند بايد براي خ
د دنيايي بهتر بر

تر"در  " رابينسون
گردانده شده است
ز واكسيناسيون و ع

 
 به واكسن تنه
لئ چارچوب مس
ت به آب سالم
گاهي حقوق بش
 سازي كودكان
يير ديدگاه فرص

راي مدعيانگ ب
شورهاي ثروتمن
ي كاغذ و ايجاد

   خرج دهند.

مري"لب، توسط 
صار به فارسي برگ

سارياي حمايت ازي
  ت.

  ارتباط دارد.
عدم دسترسي

بايست در مي
دسترسي سخت
نيز نيازمند نگ
موضوع ايمن
ي باشد. اين تغ

و آزموني بزرگ
شهروندان كش
بشري از روي

تري به خ بيش
 
 
 

توضيح: اين مطل
به با اندكي اختص
يرئيس سابق كم
تنهاد جهاني اس

۶

كودكان
قاد اين
 و مير
و  هبران

 عملي
ناسيون
پذيرش
 دنياي

حق از 

Unite

گزارشي
سيون به
در اين
كاري با
 در يك
موضوع

۶

 واكسيناسيون ك
م كردند. به اعتق
ي كاهش مرگ
سياري از اين ره
ي واكسيناسيون
م تفهيم واكسين
 تغيير تفكر و پ
 وجود دارد، اما

واكسيناسيون ؛
   نه!

ed Kingdo

Commدر گ ،(
واكسيناسيوضوع

حث قرار داد. د
ها مايل به همك
 هستند، اما نه د
وق بشري، م

مين مالياي ت
سال آينده اعالم
ثبت در راستاي

. از نگاه بسيبود 
هاي ختن هزينه

مهم ي لهئد. مس
كان است، براي
طقي بيشماري
؛دقي نيز نياز دار
ك عمل نيكوكارا

 ,omيتانيايي (

mon Wea

 پرداختن به مو
ري را مورد بح
ه سياري از دولت
اسيون كودكان

حقو ي  زاويه
ري اندازه گي

ه نيست، بلكه
 ي راين برنامه
واند در اين

ريزي   برنامه
كشور  ي ه

هاي  لويت
ن بودجه

توان  مي
 سازي

كارانه 
ها  ولت

طرح بريتانيا برا
س 10ي فقير طي 

 عمل گامي مث
كشورهاي فقير
 موضوع پرداخ

شود حسوب مي
ق اساسي كودكا
چند داليل منط
ك ضرورت اخالق
كان است نه يك

سازمان برييك
alth Medic

 بشر و سالمتي،
حقوق بشر ي ه

د شده است بس
چارچوب واكسينا
 بشري. از
ن، راهي براي
ومي يك جامعه
سي است. بنابر

تو ها نمي  دولت
تر ر گيرد. بيش

 مبناي بودجه
رد، جايي كه ال
ي خرج كردن
 بنابراين نم

ايمن ي  برنامه

ك عمل نيكوك
 حسن نيت دو

خويش را با ط
در كشورهاي
رهبران، اين
كودكان در ك
مردم جهان،
نيكوكارانه مح
به عنوان حق
اين امر هرچ
امروز به يك
اساسي كودكا

ي 2004سال 
cal Trust

با نام حقوق ب
لهئعنوان مس
كيداگزارش ت

يكديگر در چ
نگاه حقوق
واكسيناسيون
سالمت عمو
يك حق اسا
ايمن سازي
چارچوب قرار

ها بر دولت
پذير انجام مي

ديگري براي
وجود دارد.
پذيرفت كه

 كودكان 

بخشي از يك
است و به

60شماره
ارديبهشت

1395 

 كودكان
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ازدواج ي لهئمس 
ب مفصلالط

ي اين پيام است
هاي ست و ريشه

ت راحتتوان   مي
ي منع و كاهش

 جمله ديگر موار
د. است كمپين 

گرفتهرگروه قرار 
يك چرخه است
ل فقر و فرهنگ

اي مدام د  دايره
هاي ي آن واژه

رپرستي، كودك
از جمل "نوزادان

 مسايل مختلفي
. 

توان به آما ن مي
 غيرمركزي ايران

  .ت
ن كمپين جهت

w 

www.face

ي ز تاريخچه
شود و با مط

كند كه حاوي مي
نوظهوري نيس ي 

لهئخي اين مس
و سپس براي فت
 رد.ي ك

وط به ايران از
ايندر سايت ه 

يران چندين زير
دواج كودكان ي
ه بر عواملي مثل

يك ،ش و غيره
 دارد كه براي

ي، كودك سر
و مير مادران و ن
اي پرداختن به
ن به همراه دارد
سايت اين كمپين
ها و شهرهاي

داشتز دسترسي 
يس بوك اين

www.stope

ebook.com

 ن

 اين كمپين از
 ن شروع مي

ادامه پيدا م في
نين پايين پديده

ررسي تاريخ  ب
فآن را پذير

رساني آگاهي
ل مربوئمسا

شدهمطرح 
خصوص اي

ازد را كهچ
يعني عالوه
عدم آموزش
تكرار قرار

  شده است.

 كودك والدي
بيوگي و مرگ و
 اين كمپين بر
ودهنگام كودكان
نتشر شده در سا
ه ه در شهرستان
صورت گرفته نيز

ي في  و صفحه
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 شگر 

ر ايران

سايت حتواي
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هاي مختلف ارش
ازدواج در سني"ه

. با"يخي دارد

شديدي پيشنهاد 
همسري، كودك

طلقگي، كودك ب
مات پيشنهادي
ت كه ازدواج زو

هاي من  گزارش
هايي كه پژوهش
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ج كودك

كه سن ازدواج
ر سنين كودك
ي اسالمي همو
به دليل فرهنگ

شود. ناخته مي
 و مير دختران

ست مدتي  جي

 به بادكنك در
دور ي دهنده ان

 دختر و چه پس
؛ چراكه در آمار

ها با دختراني ه
سني بسياري دا

در يك كل تنها

ي به هر كدام

ف ازدواج

ها و مذهبي ت
ته، دختران در

شوند. جمهوري 
ست كه ب واردي

ايران مجاز شن
مرگ باعث
له است.ئن مس
نارنج هاي كنك

ين زمينه
رنجي 
صورت 
ودكان 
 دختر 
تخابي 

لمان  ا
 طور 
ي بيان

عالقه نابراين ب
سوي ديگر نشا

چه-ها  واج بچه
؛د نظر نيستم

دارد كه پسربچه
 بسا اختالف س
 حقوق كودك

 ي 

 نگاه تخصصي

ا توقف

م، بر اساس سنت
سال دانست 13

ت عروس مي
له از موئاين مس

و اسالمي در ا
 از مواردي كه

همين ،شود ن مي
بادك دنمان با 

ع رساني در اين
هاي نا بادكنك

ص "طرفي بي"
 واقع ازدواج كو

عطوف بهمتنها
لوگوي انت

اي باشد و شه
 دختران يا به

براياي پسرها 
.ن مناسب نبود
 دارد و از س

ازدو ،وي ديگرس
هاي خودشان م
بت شده وجود د
 هستند و چه ب
در دنياي امروز

كاري ي ن زمينه
ارد كه نيازمند

 .ست

 گام تا

ر ايران از قديم
3راي دختران

عروسك به دست
كيد داشته كه ا
وانين شرعي و

حال يكي ا عين
خشونت عليه آنان
كمپيني در ايران
شغول به اطالع

انتخاب ب .ست
ه هدف رعايت

دراست؛  گرفته
تن ، عوارض آن

يست.ها ن چه
كليشبايست  مي

عروسك براي
ثال ماشين برا
هداف اين كمپين
و جنس وجود

ست. از س كودكي
ه سن با هم صرفاً

عدادي ازدواج ثب
تر ز خود مسن

د.كنن مي  زدواج
گنجد و چنان مي

داوجود سيعي
ل كودكان ائسا
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 ي ديه

دايش 
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ما اين 
 ديگر 
 انجام 
دخيل 
 بعضأ 
م سه 
قيق و 
حترام 
 و در 
دبير و 
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ندهي 

 و بايد 
 اخراج 
صريح 
جويان 

از خانم مركل ج
ت مرزهاي اتحاد
ا غرب عامل پيد

وامل متعددي ه
 آلمان شايد بيش
عمال كرده. ام
ه و بايد ديد آيا
 را به درستي

عوامل متعددي د
هاي اشتباه و ت

ال حاضر دستكم
يكي اجراي دق 

هجويان، دوم ا
ني حقوق بشر
وب به همراه تد
ر صورت بگيرد.

 در جهت سامان
 يش چيست؟

ساماندهي است و
ر قصدي براي

ار خالف نص ص
پناهج ي يا اعاده

ياست درهاي با
ن پناهجو پشت

آيا .برند  سر مي
  حل چيست؟ 

ست خورده و عو
ت. البته كشور
ن سياست را ا

شده را شامل مي
خود ي  وظيفه

وليت بحران، عو
م برخي سياست

ست. در حاربي ا
:حران وجود دارد
 در خصوص پنا

جها ي اعالميه 
ي معقول و مطلو
ان يا محل عبو

اروپا ي  اتحاديه
مدهاياو پي ،ويان

طرح به منظور س
ر باشيم. اما اگر
ته باشد، اين كا
ي بر منع اخراج ي

 د

سي 2015 سال 
د و االن هزاران
ط غير انساني به
ول است و راه ح
ن سياست شكس
دخيل بوده است
 خودش هم اين

اروپا ر ي تحاديه
تحاديه نقش و
. در مورد مسئو
ز اين عوامل هم
سياستمداران غر
مديريت اين بح

ژنو 1951ون 
14 ي فاد ماده

م بايد ساماندهي
 كشورهاي ميزبا

  
توافق تركيه و

 اجباري پناهجو
عالم شده اين ط

آن اميدوار ي ده
ويان وجود داشت
نسيون ژنو مبني

   نيستند
  
 

 

 

 

در
ندا
اروپا در شرايط
بحران و مسئو

ظاهرأ اين ،بله
اين شكست د
سهم و توان

است كل اتسي
اعضاي اين ات

يا خير اند داده
بوده و يكي از

س ي طمعكارانه
راه حل براي م
كامل كنوانسيو
كشورها به مف
كوتاه مدت هم

ز سويمدارا ا

ت
اخراج يا است

آن طور كه اع
به موفقيت ايد
اجباري پناهجو

كنوان 33اصل 

خواهه

٨

كه در 
نساني
اطالع
ر نبود
ن پاي
، رنج
ران و
ها ه آن

ابتداي
 تركيه
دي را
شان رد
ق دفتر
شي از
ا قايق
و گينه
ن تلف

پي در
 اساس
اني به
خبرنگار
ق بشر
خود به

ن زياده

٨

كخمين زده شده
در شرايط غير ا

ها نيز خامت آن
مشكالتي نظير
 و غذا اين راهيان

اند پا گير كرده
ق، افغانستان، اير
 و اولين گذرگاه

اروپا كه از ا ي ه
 مبادي خروجي

موظف شده افراد
 و يا درخواستشا
ل اروپا از طريق
ه اين فقط بخش
اهجوياني كه با

مانوس و ي زيره
ناهجويان در آن
ت وزير استراليا
خبر داد كه بر ا

اهجوي ايراار پن
 مصاحبه با خب
د. فعاالن حقوق
افع اقتصادي خ

هجويان

 ي تهراني

ست هزار نفر تخ
غيرهيه، چك و

بت از ميزان وخ
،ها ساس شنيده

بيمارستان، دارو
ارو ي  اتحاديه

ي سوريه، عراق
رندوخ  چشم مي

  ست. 
 تركيه و اتحاديه
شت نظامي ناتو
ند و يونان هم م
ناهندگي ندهند

رداند و در مقابل
جو بپذيرد. تازه

ها پنا گر اقيانوس
اند به دو جز نده

كه تعدادي از پن
اند. نخست ي زده

 به اين كشور،
به زودي نه هزا
د و ظريف در
را دروغگو خواند
يي و ترجيح منا

  دند. 

پناه :ن

گفتگو از ماني

جاه هزار تا دويس
در يونان، مقدوني
د. به همين نسب
ست نيست. بر اس
سي نداشتن به ب
 پشت مرزهاي

روندان كشورهاي
ها به اهين اردوگ

ب، كشور تركيه اس
فق جديدي بين

اجرا در آمده، گش
كن  را كنترل مي

كشور تقاضاي پن
 به تركيه بازگر
 در تركيه پناهج
 و در سوي ديگ
ك استراليا رسان

هايي ك . اردوگاه
دست به خودكشي
حمد جواد ظريف
 با دولت ايران ب
انده خواهد شد
ن هزاران تن ر

ا را به سودجويي
 بشري متهم كرد

د دهقان

گ 

  
  

  
  
  
  

تعدادشان پنج
هايي د اردوگاه

برند به سر مي
دقيقي در دس
حمام و دسترس
پياده را كه

دهد. شهر مي
پاكستان در اي
به سوي غرب

ر اساس توافب
پريل به ااماه 

در درياي اژه
ر اين ككه د

شود به اجبار
سازمان ملل
بحران است

خود را به خاك
اند. تبعيد شده

اند و يا د شده
اخير محسفر 

اي موافقتنامه
كشور بازگرد
استراليايي اين
دولت استراليا
اصول حقوق

سعيد

60شماره
ارديبهشت
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عي
تما

 اج

ار پناهجو را ب
تشويقها را  ين

سوي ديگر گفت
ازگشت پناهويان

از طرفجه كند؟ 
يميل مشكل گش

داد و يا طبق اين
اي، اساسأ غي وه

بين المللي حقوق
ناهجويان درست
اقي رخ داده ك
ن بخرند و حتي
 به دروغ متوسل

راردادي نه هز
ف گفته شما اي
وغ است و از س

آيا با . برگردانند
 را با خطر مواج
ش كرد طرح اي

...  
قرارد  قراداد و بي

هر شكل و شيو
ها و معاهدات ب
ي دروغگويي پن
ر كشور چه اتفا
مشقت را به جا
ري ديگر ناچار

يترز

ليا هم طي قر
د، آقاي ظريف
ي اغلبشان درو
كسي را به زور
ند كشور مبداء

يه تالشيقضا ي ه
بخوردشكست  

ي پناهجويان با
اند و به ه  گفته

ه مام كنوانسيون
 حتي اگر ادعاي
ابي كرد كه در

اند رنج و م  شده
هندگي از كشور

عكس از روي –

  
استرال

گرداند ان بازمي
كنيد و ادعاهاي ي

پذيرد ك ان نمي
توان ر جنگي مي

در ايران قوگر،
هملت روحاني 

گرداندن اجباري
داشت كه دروغ
وني و خالف تم

هجويان است.
يا شد، بايد ريشه
هروندان حاضر
ي دريافت پناه

–ور آنجال مركل 

چند

آيا 
ت؟
 به

روپا
 ي ه

اين
جود
دتي
ها  ي
 ي ه

 

اير
مي
اير
غير
ديگ
دول
بازگ
برد
قانو
پناه
باش
شه

براي

٩

ر تركيه با حضو

منجر شود. هرچ
شود.  صه نمي

.ل فرهنگي بود
بل پذيرش است
ي و بي خدايان

ارد مشابه در ار
ت بايد در جامعه
سي شود. البته ا
 از فضاي به وج
سته بندي عقيد

غربيگر به ديد
 خالف اعالميه
كنوانسيون ژنو.

ج پناهجويان در

توليد خشونت م
صو تروريسم خال

ست خانم مركل
نظر حقوقي قاب
شورهاي اسالمي

در كلن و يا موا
 اين موضوعات
ي و آسيب شناس

اي يست و عده
كنند. دس اده مي

ول نيست و اگ
ني نيست. هم

3 ي خالف ماده

 جشن ازدواج

تواند به بازت  مي
ندگي در خشم و

ي از علل شكس
ها از ن ي انسان

ن تندرو به كش
 ..د.

ل نو ميالدي د
ل درك است.
ر جدي پيگيري
جه پناهندگان ني
دگان سوء استفا
 هم باشد معقو

قانوني ،نظر بيايد
شر است و هم خ

ست. اين اجبار
مام داليل پناهن

  
يكي
جابجايي عقيدتي
ثآل اسالمگرايان
روپا منتقل شوند
حوادث شب سال
بلغرنج و غير قا

سلمانان به طور
حوادث فقط متوج
مده عليه پناهند
فراد اگر ممكن

عقول هم به نظ
جهاني حقوق بش

اس
تم

ج
مث
ار
ح
بغ
مس
ح
آم
اف
مع
ج



 

 

جتناب 
داشته 
نساني 
د و با 
يگري 
رد اما 
رشان 
ت كه 
وضوع 

اي  اره

ورهاي غربي اج
ه فرد امنيت ند
 عادي هيچ ان
دود را ترك كن
 به كشور دي

وجود دار  ستثناء
وانند به كشو
ت درستي نيست
 هستند. اين مو
يد براي آن چا

 ما قرار داديد. 

 و قراداد با 
 دروغ كه ت
 غير اساسأ 

 و هايون
. است جويان

 اهجويان
 در كه كرد

 شهروندان
 بخرند جان 
 كشوري از
شوند ل

شو مهاجرت ك
كه ت. مگر اين

 نه و به طور
شود وطن خو ي

نج و سختي
شود. هميشه اس
تو ن افراد نمي

 و اين برداشت
ها زياده خواه ن

ي است كه باي
 . شود

ي كه در اختيار م

پناهجويان ي
برداشت اين ق
اي،شيوه و كل

كنوانسي تمام 
پناهج حقوق ي

پنا دروغگويي
ك يابيريشه د
ش كه داده رخ 
به را مشقت و

ا پناهندگي ت
متوسل دروغ ه

حقوقي مه
ناپذير است
باشد اگر

راضي نمي
تحمل ر
پناهنده ش
اغلب اين
بازگردند

بگوييم آن
قابل دركي
انديشيده

  
تشكر از فرصتي

اجباري رداندن
طبق يا و رارداد

شك هر به و ند
خالف و انوني
المللي بين دات
ادعاي اگر ي

بايد باشد، ست
اتفاقي چه ور

و رنج اندشده 
دريافت براي تي

به ناچار ديگر .

با ت

  

  

بازگر
قربي
انگفته

قا
معاهد

حتي
درس
كشو
حاضر

حت و
. 

١

و چنين
 خاتمي
ايرانيان
ايي از
ست به
 آمد به
 درستي

 خواهد
 حقوقي

 آماري
 كه در
تغييرات

قواعد و
و ساير
 قوانين

٠

ش تازه است و
در دولت آقاي
كان مسافرت ا
ها  است بخش

 آمد و شد توريس
 موانع رفت و
كه بايد راه حل

يا به چه شكل
ند يا قوانين

هاي گر شاخص
بينيم  كنيم مي

اروپا شاهد تغ ي
ن حفظ اصول و
نوانسيون ژنو و
يرات نسبي در

تنها اسمش هم،
ل و خصوصأ د

بازگشت يا امك 
ممكن ،ت. بله

 ايرانيان كه از
كنند. برداشتن
ي توسعه است ك

 سال آينده دني
كن وپا تغيير مي

  
شوار است. اما اگ

را مقايسه 20
ي ي جمعيت قاره

كنم ضمن ر مي
حقوق بشر، كن
پناهندگان، تغيير

ه  مشكل گشا
هاي قبل ر دولت

ي . اصل ايده
 سودمند است
تنها از بازگشت

ر كحساس خط
ز پيش نيازهاي

 شيده شود. 

شرايط فعلي ده
ت جمعيتي ارو
ض خواهد شد؟

شرايط آينده دشو
12تا  2002ي

ل بافت فرهنگي
بوده است. تصور

جهاني ح ي ميه
تبط با حقوق پ

ان

  شوند. 
طرح ايميل

هايي در طرح
وجود داشت.
براي كشور
حاكميت نه ت
كشور هم اح
كشور يكي از
براي آن انديش

  
با ش           

بود آيا بافت
مهاجرت عوض
پيش بيني ش

هاي بين سال
طول ده سال
چشمگيري بو
اساسي اعالم
معاهدات مرت

سعيد دهقا
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شه
ندي

 ا

ز اعضاي محفل
ي محفل ربود

ابراهيم حمودي،
مقربي عطااهللا ي،
زاده ميالني ق

ز پيروزي انقالب
هاي دكت  به نام

ي عاونين مشاوره
س از گذشت بيش

صادق زاده ميالني
در ارتباط 1394

بزرگتر برادر با ح
خارج منزل از ي
!سادگي همين 

كامبيز صادق زاد
ي خود نوادهي خا

 زاده با هاشمي
ي ي قضاييه  قوه

ب اسالمي اشار
 گرفته نشده

  ت.
كر اين نكته ك
سرنوشت پدرشان

تن از ايشان ا 
ي  جريان جلسه

مح هوشنگ ،
مقامي قائم چهر
صادق كامبيز كتر

ن ايران پس از
 بهاييان ايران

روحاني، مع اهللا 
د و هنوز و پس

   نيست.
د دكتر كامبيز ص

4 يك شهريور 
صبح من پدر كه
عادي روز يك 
به. كنند نمي ت

ر فرزند دكتر كا
هاي  به مالقات

ر كامبيز صادق
 بهشتي، رئيس

ستاني كل انقالب
اي ها نتيجه ات
ن نشده استروش
چنين با ذك ي هم

 در ارتباط با س

9تن كه  11 
ان بودند، در

تسليمي، حسين
منوچ نجي، سين
دك و نادري هيه

حفل ملي بهاييان
چنين دو تن از

حشمت دكتر و
شوند ل ناپديد مي

خبري از ايشان
ه ميالني، فرزند
هان لندن مورخ

ك كنيد تصور" 
مثل و كنند مي
مراجعت وقت هيچ

ه ميالني، ديگر
يي با خط صلح
ص همسر دكتر
 مجلس وقت،
رئيس وقت دادس
ه از اين مالقا
ان مفقود شده ر
دق زاده ميالني
ي انجام شده

 ر

 ر

،1359مرداد  3
ي بهاييان ايرا

شوند. عبدالح ي
حس دكتر حماني،
به قديمي، سف

ضاي اولين مح
چ و هم 57من
و عباسيان سف
اي اين محفل ره

سه دهه، هيچ خ
هين صادق زاده
 مصاحبه با كيه

د:گوي ر خود مي
م بازي پنگ نگ
ه ديگر و شوند ي

ويان صادق زاد
الني در گفتگوي

 به طور مشخص
سنجاني، رئيس
ت و قدوسي، ر

كنند كه البته ي
ضعيت اين بهاييا
كتر كاويان صاد
هاي رين پيگيري

 يلي كالئ

ال حقوق بشرع

مهربه

ن
 

ها  ه
خود
شان
زي

 از
اند. 
ديد
خبر
كي
ش از
ها،  ه

 و
ردم
پس

 كه
تند،
ه با
 اما
ذير

  
  
  
  
  
  
  

30
ملي
مي
رح
يوس
اعض
بهم
يوس
قار
از س
شا
در
پدر

پينگ
مي
كاو
ميال

و
رفس
وقت
مي
وض
دك
آخر

عل  

افع  

١١

سروز

ند كه در خيابان
 "ي از او نيست.

سياري از خانواده
نبال عزيزان خ
 بر سر عزيزانش
د فرزندشان روز

واالت بسياري
ا را گم كردهزي

داشته و بعد ناپد
ضور داشته و خ
حتي، حتي كودك
 و جدا كردنش

ها، دهه ها، سال

جريان و گروه
كثر به مانند مر

نج كشيده از پس

هايي ر حكومت
زش قائل نيست
ن پذيرد. سياهه
ت و خيز دارد و
ين ديار پايان پذ

هنوزي

. دوستانش ديدن
نه رفته و خبري

ها را از بس حرف
كه هنوز به دن

دانند دقيقاً نمي
ه مطمئن نيستند

 روايت و سو
ال گذشته عزيز
تراضي حضور د
وه معترض حض
بري نيست و ح
پس از چند روز
ه اي روزها، ماه

ست. از هر ج
ب و آئيني. متك
ند اين مردم رن

رقتدارگرا و يا د
 خود پشيزي ار
ود و زماني پايان
در هر زمان افت

ي مردمان اي همه

رازها،ه

ابل منزل بردند.
. از ديروز از خانه

ي اخير، اين ح
كهايي   خانواده

هايي كه هنوز ن
هايي كه خانواده
  ا خير؟

 اين سواالت،
سا 37ت كه در 
ي اعت ك واقعه

ه در يك گرو
ه و بعد از او خب

شود و پس ولد مي
براشود. فقداني 

ي پر نامي اس
ر دين و مذهب
درد؛ باز به مانند

هاي ا د در نظام
هان شهروندان
 زماني آغاز شو

تر مي شود. د ني
 صبحي براي ه

دهه ين

آمدند و از مقا"
بازداشت شد.

ي دهه 4ر حدود
توان شنيد. ي

ه هستند. خانواده
چه آمده است؟ خ
رخواهد گشت يا
ين روايت و

هايي است خانواده
عزيزي كه در يك
شده، عزيزي كه
زداشتش رسيده
كه در زندان متو
ش ادر، مفقود مي

.  
ي سياهه، سياهه

شكيالتي. از هر
د يران و اما هم

  ساليان.
پديد شدن افراد
راي جان و جه
مري نيست كه
گذر زمان، طوالن
ين شب تيره تا

  يست.

مفقودي
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 را چه

 زندان 
كنند؛  ي

ي  ينه
 ديگر 

 فرزند 
ر در 
 سال 
. او را 
 قصد 
 دارند 
يماري 
 جدا 
 هيچ 
 گلرو 
مفقود 
 خود 
موران 

كنند  ي
ده اما 

فارسي 
 زندان 

 ي واده
 تبديل
 تربيت

بچ كردن بزرگ 

 رشد يافته در
يگري پيدا مي

ود و براي معا
كدام از بستگان

 راحمي پور،
ن راحمي پور

ن روزهاي
شود. متولد مي 1

ين بهانه كه
 آپ و آزمايش

 وجود عدم بيم
ك، از مادرش
ند و بعد
ي را به مادر

هند. اين م
 تنها خاص

 نيست. مام
ي تنها اعالم مي

رو اعدام شدر گل
  )2دهند. ( ي

با بي بي سي فا
وقت رئيس ي،

خانو در كودكان
ت الهي حزب راد

ت بهتري ي واده

لياقت شما"كه 

ان متولد و يا
ن سرنوشت دي

اي از مادر خو ه
در و نه هيچ كد

   شوند.
گلرو

حسين
آغازين
1363

به اين
چك
و با

دخترك
كنن مي

پاسخي
ده نمي
شدن
گلرو

امنيتي
كه پد
وي تحويل نمي
ي در مصاحبه ب

الجوردي آقاي 
ك اين اگر گويد ي
افر به شوند ت

خانو در اگر بچه
  )2. ("ود

 راه

گويند ك درها مي

سرنوشت كودكا
 از اين كودكان

  د.
روزهنوزاد چند  

شود و نه ماد مي
ن اين نوزاد نمي

ي و را به خانواده
وكيل دادگستري

از اي مصاحبه"
مي آن در كه رد
تربيت و يابند 
ب كه بوده اين ر
رو نمي مادر و در

همربه بهاييان 

شكنجه به ماد
 )2! ("نداريد

اما تنها اين س
نيست. برخي

شوند ناپديد مي
1363نوروز 

پزشكي جدا م
موفق به ديدن

هيچ جسدي ر
محمد نيري، و

"گويد كه  مي
دار وجود اوين،
پرورش سالم
تفكر. شوند مي

پد راه به شود،

١

ملي محفللين
 صلح خط از 

 65و يا
و ناپديد
ن است
ز اعدام

ت باشد.
 در آذر
عي، كه

ر اعدام

در امان
شوند  ي

د لمس
ر زندان
اعدام و

٢

اولاعضاي ي از
عكس -  سرش

و 64هاي   سال
ن افراد مفقود و
 شخصي من اين

اند و بقيه نيز شده

 قرين به صحت
ان ايران را نيز
ي دادگاهي جمع

ها كه با خبر مه
 شان آگاه شوند.
دباد سركوب د

آيند، بزرگ مي ي
ت و خون خود
ادر در بند و در
شسته و اربابان ا

صادق زاده ميالني
همس

اند) در ساله بوده
 با سرنوشت اين
برداشت و نظر
شكنجه كشته ش

تواند ق زاده مي
حفل ملي بهاييا
ي و پس از جلسه

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نشان در روزنام
رنوشت عزيزانش
ز از دستبرد تند
زندان به دنيا مي
 گوشت و پوست
ني، ديگر به ما
مان بر تخت نش

كامبيز صا

س 42 بازداشت 
ست، در ارتباط

"مي گويد:  نده
 اين افراد زير ش

  ."اند ده
ر كاويان صادق
المي دومين مح

كند و ميستگير 
در سال گذشته
ش از سه دهه
تسليمي منتشر
ماه همان سال

  )1د.(
ش فعالين از
مختلف اما، در
ادامه پيدا
دي كه گروه

د وشون ير مي
 سرنوشتي از
 به دست

رسد. ن نمي
ها اما ن خانواده

اند ت يار بوده
 تصاوير فرزندان
ر شده بود، از سر
 اما كودكان نيز
ودكاني كه در ز
ا در طفوليت با
دكاني كه از سن

حاكمشود و  نمي

(كه در زمان
انجام شده اس
شده به نگارند

اي از كه عده
و تيرباران شد
برداشت دكتر
جمهوري اسال

دس 1360ماه 
ويدئوي آن د

و پس از بيش
توسط بنياد ت
شد، در دي م

كند اعدام مي
داستان ربايش

هاي م جريان
60ي  دهه
كند. افراد مي

گروه دستگي
بعد هيچ

ايشان
هايشان خانواده

برخي از اين
قدر بخت اين

كه با ديدن
ايشان منتشر
در اين دهه

مانند. كو نمي
و سركوب را

كنند. كود مي
تحويل داده ن

60شماره
ارديبهشت
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 ا ندان رجايي شه
ي قتل عام آگا
او و ياران نجات

كنند تالش مي
خود به فراسوي
 راهروهاي مرگ

يافت مرخصي
شود؛ با توج  مي

ي فرار از سوي ه
ها گرفتا  دام آن

كه دو نامه براي
ت برايشان در آن

كن ول اعالم مي
كند ك  اعالم مي

اكستان است
خود را به سفارت
هوري اسالمي
. نازيال طوبايي
 پس از تحقيقات
خص شده ك
س مندرج د
لي از پاكستان

  ي ندارد.
ي  بنا به گفته

 ايشان از سازمان
انده و هيچ پاسخ
شده در ايران ني
يي مفقود است

 است كه در زن
صد حاكميت براي

برد. ا  به در مي
ز اين سياست، ت

رساندن خ عد با
ي باشند كه در

  ت. 
و پس از دري 

 سر قرار حاضر
مسئله دام بودن

ي اسالمي، در

گويد ك ارنده مي
ا ترتيب نادرست

ي او تي كه نامه
ي دوم ت و نامه

هنوز در پا
خواهد خ مي

رژيم جمه
معرفي كند

گويد كه مي
وي، مشخ

اصوالً آدرس
ي ارسا امهن

وجود خارجي
چنين و هم

ام شده توسط
 نيز بي نتيجه ما
جوهاي انجام ش

سيامك طوباي" 
   

از جمله افرادي
ت كرج، از قص

جان سالم 67
با آگاهي از 67 

ت بدهند و بع
 فريادگر ظلمي

 ايراني رفته است
1368 در آبان 

ي اول بر مرحله
ك مربوطه و د

ي نظام جمهوري

واهر وي به نگا
ي وي اما با اده

 است. به صورت
صد رسيده است

هاي انجا يگيري
ر، در آن مقطع

اند و جستج كرده
ده است كهه ش

."بال او هستيم

يامك طوبايي، ا
 همان گوهردشت

7ده و از كشتار 
هاي فته از اعدام

ن خود را نجا
زهاي ميهنمان
 هزاران شهروند
يامك طوبايي

مور، و فرار در م
 آلوده بودن پيك
روهاي اطالعاتي

  شود.  ي
يال طوبايي، خو
مراه كردن خانوا

شده طع ارسال
ه سيامك به مقص

واهر سيامك، پي
ياسي فوق الذكر
ستي دريافت نك
اين پاسخ مواجه
 خودمان هم دنب

كند
س از
ايي
و -
به "

ز از
ديد
د و
مان
ر به
ه و

مي
دين
 به

آزار
ــال

سي
يا

شد
ياف

جان
مرز
بر
سي
مام
به
نير
مي
نازي
گم
مقط
كه

خو
سي
درس
با ا
ما
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عكس از كلمه

ر ذهن متبادر ك
ي اسالمي پس
ها ران و خانواده

هستند "للهي
"قول الجوردي

وش ديگري نيز
 مخالفين و ناپد

روند مرخصي مي
 مرتبط با سازم
ه و اين بار سر

در قصهتوان  مي

دبيرستان خوارزم
 سازمان مجاهد
ي خواهرش و

ــار و آ ــر االنتش
ســ 12گــاه بــه

ع-سعيد زينالي

ين حدس را در
ي امنيتي جمهوري

هاي مامور انواده
حزب ا"سالمي 

اده شدند تا به ق
  

، رو67 كشتار
ي براي حذف
دانياني كه به م

ي"آلوده"اي 
عاتي گرفتار شد
ثال بارزش را م

.  
چهارم نظري د
ه عنوان هوادار
ي و كه به گفته

ــه  ــ ام ــاي كثي ه
 دو مرحلــه دادگ

پدر و مادر سع

تواند اي ردي مي
 توسط نيروهاي

در اختيار خا ه و
م جمهوري اس

، قرار دا-شدند ي
تبديل شوند. "

 دهه و پس از
هوري اسالميجم

شود. زند خاذ مي
ها گيري با پيك

ره در تور اطالع
 داستاني كه مث
ك طوبايي يافت.
، دانش آموز چ

سالگي و به 18
شود. ا شت مي

 پدر، حتي 
سي خرداد 

ود، نكرده ب
شهريور  1

سايي توسط 
وز هم 
زب اللهي 
، بازداشت 

ــالم   ــار اع
ــدامش در روزنا
رانجام پــس از

   شود. ي

ين سخن الجور
كه اين كودكان
ولد دزديده شده
كه به تعبير نظا

دار نمي شايد بچه
فراد حزب اللهي
ما در پايان اين
سوي حكومت ج
شدن ايشان اتخ
س از ارتباط گ
زبور خود، دوبار

شوند. يست مي
سرنوشت سيامك
سيامك طوبايي،
ست كه در سن

خلق ايران بازداش
ليل جلوگيري

ر راهپيمايي س
شصت شركت ن

14سرانجام در
و با شناس 136

وست ديرو
اي و حز درسه
ي آن روز، شده
  شود. ي

ــ ــس از دوب ي پ
ــ ــر اع ــدن خب ش

اش، ســر خــانواده
ندان محكوم مي

اي
ك
تو
ك
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ش
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يروس 
لوكي، 
ي اين 

  
شركت 
اط با 

 هيچ"
و  كند

 چيزي
 و وريد

 افراد 
 هست

 براي 
 نيست
 شخص

خليلي 
ردادن 

ه پيدا 
تهران 

هاي  م
نژادي 
فت و 

  د.

 كوي 
 او به 
داشت 

 قهرماني، سير
راهيم كهن سل
كهن اميد اسامي
ر دست نيست.

ش"ريكا و مدير 
ط صلح در ارتبا
 گفته است: 

ك نمي قبول يتي
چ تنها فقط تيم؛

نياو در را دايش
4(  

 ديده شدن اين
ه اين هم تفاوت

كه بعد ديديم، 
ن به سر حاال 
مشخ شده، تمام 
 .  

حتي به روايت خ
هم، پس از خبر

چنان ادامه  هم
 كوي دانشگاه ت
ي به عنوان نام
. عزت ابراهيم ن

ن لقب گرفتهرا
ن به دست نيامد

س از حمله به
 خبر رسمي از
شده پس از بازد

ني، ابراهيمهرا
حق حاسيد، ابر
الري و روبن ك
بري از ايشان د
س آنجلس آمر
مصاحبه با خط
 در اين رابطه

مسئولي گونه هيچ
هست ابهام در ه
صد كه هست ن
4.("آمد خواهد 

رهاي مرتبط با
مت هاي روايت" 
را ها اين ما كه
نبوده؛ جا آن گر
خدمتش كه ين

"است گريخته 
ص نيست و ح

اند ه زده تن داده
  د!

ها اما يد شدن
ه در ايران و در

هايي خستين نام
ها افتاد. سر زبان

كوي دانشگاه ت
چ خبري از ايشان

روز پس 5 تنها 
 و تا امروز هيچ
شجوي مفقود ش

ك شائوليان ته
د سلوكي، اسح
خو، كامران ساال
كه هنوز هيچ خب

ناشر كتاب در لس
م و در 92ال 

 به عمل آمده
ه كس، هيچ و ت
قضيه اين مورد 

اين شود، مي فته
جواب احتماالً ه

 در رابطه با خبر
صاحبه گفته بود:

ك گفته سرباز ن
ديگ رفتند، رباز
ا يا كرده، دمت

و جسته ماجراها
تني كه مشخص 

بري از اين دواز
اند اي خود نبوده

ها و ناپدي شدن
چه كه و آن 78ه 

همان روزهاي نخ
 و مفقودين بر س
در واقع شهيد ك
 هيچ وقت هيچ

 دانشجويي كه
ن بازداشت شد
است. اين دانش

باالزاده، بابك
قهرماني، اميد
شاهين نيك خ

تن است ك 12
بيژن خليلي، ن

در سا "كتاب
هاي پيگيري
نيست پاسخي
در همه عمالً
گف هميشه كه

كه نكنيد فالن
چنين وي هم

نيز در اين مص
فالن مثالً كه
سر كردن پيدا
خد ترك شده،
م يعني. نيست

12سرنوشت 
كساني كه خب
ديگر بر سر جا

ي گم ش قصه
كند؛ تيرماه مي

گذشت. در هم
كشته شدگان
كه كشته و د
كساني نيز كه

سعيد زينالي.
دانشگاه تهران
دست نيامده ا

١

خواهر و
ي، ديگر
ي  كميته

 زنداني
 است و
ز آن را

 نادري
رتي در
د كرده

مانند او
ا باطل
ا سري
يچ گاه

ي را در
د شده
 سالمي،

 نيست
صت نيز
ختلف و
ما هرگز
 نامعلوم

قدام به
چنين  هم

ن يافته
همايون

۴

عدام برادر به خ
ه محمد سالمي
تن از زندان كم
ويسنده و ديگر
 مشترك ديده

 كه مصداقي نيز

د كه سيامك
روج از كمپ ليبر
ن ارتباط را تاييد

رش و افرادي م
ها، با  و هفتي

اند؛ اما دهدام ش
ه انگار اصالً هي

 هيچ مسئوليتي
هاي مفقود وبايي

 تقوي، محمد س
  ي ديگر.

 افراد و سر به
ي سياه شص هه
هاي زماني مخ ه

كنند. اما مي ران
چنان يشان هم

هوديان ايران اق
كرده بودند و هم
ديگر غيرسازمان
ي محمودي، ه

ر رسمي، خبر اع
كه رسد. مثالً اين

ها، پس از رفتن
يرج مصداقي، نو

ي ك را در كميته
دهد. امري  مي

گويد  ادامه مي
ها و خر  از سال

 مصداقي در اين

چه بر سر براد ن
حتي تا شصت
ص شده كه اعد
ساني هستند كه

هوري اسالمي،
 و سيامك طو
ت  بسيارند: جواد
خارجو و بسياري
 مفقود كردن
وردن، پس از د
ي يهودي در بازه
 به خروج از اير
د و سرنوشت اي

 موجود براي يه
 شرقي كشور ك
همزماني با يكد
ده، فرهاد عزتي

طريق منابع غير
ر گر دوستان مي
ه الثر آن سال
زندان اوين به اي
ويد كه سيامك
 را به مصداقي

  )٣ست.(
ك طوبايي در

سك طوبايي پ
ي سخنان ايرج

ي در ارتباط با آن
ها و ح بچه"د:

شان مشخص نامه
رادر ايشان) كس

  !"اند
م حكومت جمه
يامك طوبايي

هايي كه ت؛ نام
ادي، حسن افتخ
بازداشت و بعد
روي مبارك نياو

ايراني 12كند.  ي
اقدام 73و  72

رسند  مرزها نمي

 دليل مشكالت
وني از مرزهاي
 به دليل عدم ه
نوراهللا ربيع زاد

سرانجام از ط
خانواده و ديگ
فرد مفقود ا

ك به زمشتر
گو سياسي مي
خبر اعدام او
تاييد كرده اس

خواهر سيامك
دوست سيامك
آلباني، تمامي

  است.
نازيال طوبايي

گويد آمده مي
كردن شناسن
بعد (امثال بر
ا وجود نداشته

و تا امروز هم
ارتباط با سي
نپذيرفته است
بهنام مجد آبا
اما سياست ب
كردن و به ر
ادامه پيدا مي

هاي در سال
به آن سوي

  است.
اين افراد به

خروج غيرقانو
اقدام ايشان
بوده است. ن

60شماره
ارديبهشت
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 ا رد و يا نشاني
به دليل پيگيري

شود ك استه مي

ديد شدن او د
 از داستان سعي
 فرشته عليزاده
بزواري و مسئول
انشگاه الزهرا بو
 حوادث كوي
شت و يا ربود
ر هيچ اثري

ي به دست نيامد
ل دانشجويي تنه
 شدن دختر خو
ي و بر اثر عارضه
كرد. برادر فرشت
ك معلم است ني

كند. ام خود را مي
 از اين دخت

)6آيد. ( ست نمي

راهيمي اما د
ه عليزاده ه
 او توسط سپا
 اظهار نظر يك
ن اطالعات جست
مي و مشخصي

  مده است.

دنبال رنالي به 
 سعيد زينالي ب
شود و از او خو

) 7(  
نشجويي و ناپد

، حتي78 سال 
تر باشد. سخت

دانشجويي سب
برد انجمن دا
كه در پي

اه بازدادانشگ
شده و ديگر
سرنوشت وي
مادر اين فعال
شش ماه گم
را تاب آورد و
قلبي فوت ك

عليزاده كه يك
تمام تالش خ
هيچ اثري

جو به دسدانش

اميرفرشاد ابر
مورد فرشته

گويد كه مي
) اين تنها8ت. (

 و عالوه بر اين
ن هيچ خبر رسم
هرا به دست نيام

ي سعيد زين واده
د و حتي پدر
ش د بازداشت مي
ا پيگيري نكند!
 دختر فعال دان
شگاه تهران در

تر و س  غريبانه

كشته شده است
 حزب اهللا است
ن دست، تاكنون
يي دانشگاه الزه

 به دنبال 
يران

و هنوز هم خانو
زند خود هستند
ضعيت پسر خود
ضعيت پسرش را
 داستان يك

جراي كوي دانش
تواند نالي مي

داشت و بعد ك
ضو سابق انصار

اي از اين گريخته
ن فعال دانشجوي

ها ، در اين سال
لت براي ايز عدا

خبر
باط

قت
 دان
 تاده
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پور،  گلرو راحمي
عكس ا -  است

 و ديگر هيچ خ
گري نيز در ارتب

ويد كه معاون وق
زند در سعيد 81
فرست دادستان ي

 )6. ("سپارد مي
ي دولت اصالحا
اند  سكوت كرده

 سخني بر زب

پور، عمه  راحمي
سرنوشت او بوده

ي خود داشته ه
 غير رسمي ديگ

گو مي 92 سال 
1 سال تا" كه 
براي را او ي ره

م جان متاسفانه 
 مقامات امنيتي
و اما در برابر آن

چنان  سال هم

راحله
 س

اده كوتاه با خانو
ت. گرچه اخبار

   شود.

سعيد زينالي در
وي گفته است

دربار كامل رش

شاد ابراهيمي، 
شخصي انصار 
آن زمان، در 
كنجه و مرگ 
 زير شكنجه 
 او در مطلبي 

منتشر  1393
 زينالي سعيد"

 اخذ و ها ويي
 هاي شكنجه
 واقع شديدي

 همين ي يجه
 در 1378 ماه

 اغما به لش
 قمر مارستان

 به متعلق ان
 اعزام عات
بيمارستان، مان

گويد كه ين مي
ه خبر داشتند و
 از اين همه

نها يك تماس
سمي از او نيست

ش  او روايت مي

كرم نقابي مادر س
ندان اوين به و

گزار و بوده وين
  )5. ("ست
چنين امير فرش هم

ز نيروي لباس ش
حزب اهللا در آ
بگاه خود از شك
سعيد زينالي در

گويد. سخن مي
كه در آذر ماه

"نويسد:  شد مي
بازجو جريان ر

مورد عتراف
روحي و جسمي

نتي در و شود ي
م دي در فتار،
حا شكنجه ير
بيم به و رود ي
تهرا هاشم ني

اطالع زارت
هم در و گردد ي

چنين راهيمي هم
ه خوبي از مسئله
هنوز هم پس

  آورند.  مي
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 ربوده 

 دفاع 
س از 
معاون 
ميني، 
القات 
 شدن 

 حرام 
 آلوده 

چهار  
 سمير 
محمد 
حسن 
نگار و 

ها  سال
 است. 
چ گاه 
 طول 
سالمي 
 مورد 
 هنوز 
 نشده 

 كنيد 
 و رك
 شد مي

 شدن 
 تاپوي

شت اين ايراني

ي صدر و وزير
و هفت ماه پس 

دالسالم جلود، م
به روح اهللا خم
و در آن نامه، مال
 با ذكر دزديده

راستي"گويد:  ي
كاران جنايت ن

1361در سال 
 به سركردگي

ي لشگر م انده
 مقدم، سيد مح
ظم اخوان، خبرنگ

ي آن س ه شده
ان اعالم نشده

فراد داد اما هيچ
) در تمام10 (

ام جمهوري اس
ه عنوان نيروي
 در آن كشور،
 منتشر و اعالم

فرض" بود كه 
مدار و خوردند ي
نم كه سادگي ه
كشته يا و 

گشت شدن شوده

خصي از سرنوش
   است. 

 يار سيد موسي
58 در سال 

 در پي سفر عبد
را خطاب بي 

نويسد و مي مي
رمين خوانده و
في در ليبي مي

اين كثافات به 

ي وجود دارد. د
هاي لبنان يست

متوسليان، فرما
 تقي رستگار

لبنان و كاظ  در
جمله چهار ربوده
ز سرنوشت ايشا
شته شدن اين ا
سمي تاييد نشد.
طات خوب نظا
زب اهللا لبنان به
 اسالمي ايران
وشت اين افراد

گفتهخط صلح 
نمي شكست قين
به گرفت، نمي ر

يهوديان شدن
گش. كرد پيدا را

هيچ خبر مشخ 
به دست نيامده
ران، دوست و

 مهدي بازرگان
و 57ب بهمن 

اي  به ايران نامه
 جمهوري اسال
ت دادن با مجر
توسط نظام قذاف

ما انقالب ارت

 نيز از آدم ربايي
ن توسط فاالنژي
 شدند. احمد 
سپاه پاسداران،
ار سفارت ايران
زاري ايرنا از ج
وز هيچ خبري از
بعدها خبر از كش
وي مقامات رس
 علي رغم ارتبا
ان و حضور حز
ه به جمهوري
ي در مورد سرنو

به خ 92ر سال 
متفق دست به ها
قرا ها آن دست 
ش كشته به ط
ر غيره و) ها ي

ليبي نيز هنوز
شده در ليبي ب
مصطفي چمر
دولت موقت

پيروزي انقالب
معمر قذافي
بنيانگذار نظام

با جلود را دست
موسي صدر تو

طها كه است
  )9. ("گردد

موارد ديگري
ايراني در لبنان
جعجع ربوده
رسول اهللا س
موسوي، كاردا
عكاس خبرگز
هستند كه هنو
سمير جعجع ب
اين خبر از سو

ها و ن سالاي
با حكومت لبنا
تاييد و وابسته
هيچ خبر قطعي

  است.

بيژن خليلي د
ه نازي اگر كه

در آرشيوشان
مربوط مدارك
كولي(ها جيپسي
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 78سال
ن كوي
به حال

ز آن و
ي كه از
 و كمتر
ها   سال

 پس از
دند كه
وير و يا

  د.

ستانه و
ن ايران
گر الزم

ها و  تل
سالمي
 كشتار
 ايشان

 مذهبي
ي براي

و در  13
ي و به
حكومت
در تمام
ازه آزاد
يچ خبر
يكتاتور

۶

اه تهران در سا
انشجوي ساكن
بوده شده و تا ب

  ست.

هاي پس از سال
تارهاي ارتباطي
ن بر آن كمتر و
ها و پس از
وقايع اعتراضي
اي اجتماعي بو
 اطالعات، تصو
د و منتشر نشود

آسي ايرانيان، در
ختص به درون

اند كه اگ ي بوده
رد جداي از قتل
يتي جمهوري اس
وارد بسياري از
 در يا در منازل

 عنوان رهبر م
ك رهبر معنوي

357شهريور ماه
 عربي، در ليبي

شود. ح مي بوده
عهده نگرفت. د
وسط زندانيان تا
 و اما هنوز هي
معمر قذافي، دي

ن كوي دانشگا
 اضافه كرد. د
ن اين وقايع ربو

نيامده اس دست 

ه، بسيارند. در س
جتماعي و ساخت

ان نظارت ايشان
ه  ناپديد شدن

ت. در جريان و
ها  همين شبكه
 آمدند و ديگر

صر حكومت بماند

ها براي يد شدن
تنها مخ 57من 

كشور نيز مواردي
 البته اين موار
ستگاه هاي امنيت
جام شد كه مو
ماكن عمومي و

 ايراني كه به
تي به عنوان يك

شود. او در ش مي
 به كشورهاي
طرز مشكوكي رب
يش او را به ع
 زنده بودن او تو
تشر شده است
س از سقوط م

ط با ناپديدشدگان
فر را نيز  حامي

ن كه در جريان
ز وضعيت او به

هاي ربوده شده
هاي اج ر شبكه

كمان دور و امكا
ان اين گونه
فتنيز، كاهش يا

،1388داد سال 
الن و معترضان
كه بتواند در حص

ها و ناپدي ه شدن
زي انقالب بهم
ت. در خارج از ك
نيز ذكر شوند.
ت كه توسط دس
جرج از كشور ان
ن سياسي در ام

  شود.
 صدر، روحاني
ن و پس از مدت
بناني برگزيده م

اي خود ي دوره
اني ديگر به طر
اه مسئوليت ربا
ارها اخباري از

هاي ليبي منت ن
 نيست. حتي پس

اما در ارتباط
بايد نام تارا
دانشگاه تهرا
هيچ خبري از

ه ي نام سياهه
شايد با ظهو
دسترس حاك

شد، امكا مي
ها ن خبري بي

انتخابات خرد
به ياري فعاال
فيلمي نبود ك

اما اين ربوده
پس از پيروز
نبوده و نيست

ها ن است آن
جناياتي است
ايران در خار
فجيع مخالفان
ش را شامل مي
سيد موسي

شيعيان لبنان
كل طوائف لب
پس سفرهاي
همراه دو لبنا
ليبي هيچ گا

ها با اين سال
شده از زندان
قطعي از او
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شه
ندي

 ا

 اين روزگار ديگ

1394مهرماه  20ي، 
اسفندماه  14ارسي، 

آبان ماه 4 نه مرگ، 

ي خ ماهنامهخليلي،  ن

2ها،  وبالگ گفتني ت،

آذرماه  12ري هرانا، 

اسفندماه  7 عصرنو، 

صدر نيو  ي، امام موسي

،لبنان در شده ربوده ي

اي كه در وجهه
  نمانده است.

فارسييت بي.بي.سي 
 وبسايت بي.بي.سي فا

، وبسايت نه زيستنت

بيژن با گفتگو در ودي
  
  1392تيرماه  18ه، 

ر شكنجه جان باخت

، خبرگزا را دنبال نكن

است؟، وبسايت آمده 

خميني امام با جلود دار

هاي ديپلمات  خانواده ا
  1387 تيرماه

ستند. صورت و و
آب از آن باقي نم

، وبساي كه ناپديد شد
،ه در اوين كجاست؟

د آن كه عاشقانه زيست

يهو ايراني 12 شدن د
1392، آذرماه 31ي  ه

زينالي با وبسايت كلمه
سعيد زينالي در زير، 

سعيد ي گويند پرونده

عليزاده فرشته سر بر 

ديد به اعتراض در ران

با ديدار در خاتمي حمد
ت 16، 1840 ي  شماره

خل و خارج هس
ز كفي بر روي آ

  اعات:
محفليعاطفي، سپهر، 

گلرو، نوزاد مفقود شد
13  

به يادمصداقي، ايرج، 
13  

مفقود موضوع بررسي
شماره-ح، سال چهارم

گفتگوي مادر سعيد ز
ابراهيمي، اميرفرشاد،

  1393ماه
گ ينالي: ميپدر سعيد ز

13  
چه دانشگاه كوي در
13 

چمر شهيد ي دردنامه
  1390شهريورماه 

محگزارشي از ديدار  -
ي مردم ساالري، نامه
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 ز ايرانشهر

آشويتس نظير
شد باعث دند،
چو هم اي بسته ر

انتش روند عادي
ست طبيعي ند،

جا آن تا و شود

ي از مفقود شدگ
ي درز اطالعات

شود. شايد ب مي
ها ل امنيت خانه

 چه تعداد افراد
نسته شود كه چ
 حتي به پيگير
سط ديگران ربو

شو محسوب مي
نادي افشا شود
ها شود كه نظام

حفظ وجه خود د

عكس از - شده

هايي كشتارگاه 
بود مانده باقي 
كشور يك در. د

صورت به عات
كنند پيدا آگاهي

پخش زمينه ن
  )4. ("د

هاي بسياري نام
ي  است و اجازه

مستمر گرفته م
 رخ بدهد تا دل
دانسته شود كه

اند. دان ست شده
ه طور جدي

و توس از كشور
خودي حاكميت م
ماني بگذرد، اسن
 تا مشخص ش
نشان به دنبال ح

هودي مفقود ش

خود و نازي س
جا آن در كه ي

شود برمال تارها
اطالع دهند نمي
آ مردم و كرده

اين در مدركي ه
گيرند مي را يش

ته است. هنوز ن
ها خود مفقود 

ورت جدي و م
غييري بنيادين ر
 آن باز شود و د
يران سر به نيس
ي هيچ گاه به
ي كه در خارج

ها به نوعي خو ن
و شايد بايد زم
در يادها بماند

ز جان شهروندانش

ايراني يه 12ير

اس.اس و لمان
تعدادي آن زادي
كشت و كُشت ين

ن اجازه كه يران
ك طي را خودش
گونه هيچ گذارند
جلوي است مكن

و حقيقت را گفت
مامي اين سال
تشار آن به صو
ماني بگذرد، تغ
حكومت و اسناد
ين صورت در اي
جمهوري اسالمي
سرنوشت ايرانياني

اند و حتي آن شده
پرداخته است. و

چه گذشته، د ن
قتدارگرا، بيش از

تصاوياسامي و 

آل
آز
اي
اي
خ
نگ
مم

او
تم
انت
زم
ح
اي
ج
س
ش
نپ
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 هاي ل
 شدت 

 كمبود
 
 باعث 
 آبي، م
 از. ت

 جمله 
 ي وره
 امور ر

 به كه
 آن ي

 ولي ،
 درصد

 و ها س
 كل ر
 اين د
 نظر ر
 به.  د

 ميليارد

 يلومتر
 آن به

سال در. هست ز
آب منابع ن
ك نتيجه  در و ب

 .كرد محسوب
كه است آبي ع
كم ي دوره در. ود

است تر بيش اض
از دام، الف
دو طول در ران
در تخريبي رات

  صدمات

ك است طبيعي ي
پيامدهاي براي

شود، مي اطالق 
د 75 دهد؛ مي ل
اقيانوس در كه 
در آب ميزان. ت
مورد در است؛ 
در را مكعب ك
باشد كيلومتر ك
م يك با برابر 

صد ميليون كي
ب نه و است وده

نيز اجتماعي ين
كنندگان مصرف 

آب كمبود از شي
م آن اجتماعي ت

منابع به خسارت
شو مي آب يفيت

امر و آلودگي ز
اتال و شاورزي
دامدا و شاورزان

اثر خشكسالي ن،
ص موجب مواردي

اي پديده كسالي
ب بايستي اين 

  ان
هم خاكي ي ه
تشكيل خاك را ه

است شده كيل
است شده كنده

مكعب  كيلومتر
يك كه بگويم 
يك آن، ارتفاع 
آب، مكعب ر

هزار و چهارص 
بو ثابت زمين، 

 ن

سنگي اثرات راي
بين نزاع ي ه

نا مادي هاي ت
اثرات از بايد نيز 

خ شامل كسالي،
كيف كاهش و ذيه
برو امكان و ب

كش محصوالت
كش به قتصادي

آن بر عالوه. ت
م در و دارد هي
  .شود

خشك شد، گفته 
بنابر. افتد مي 
  .د
اير و جهان ر
كره زمين، ي ره
كره اين سطح د
تشك آب از ما، 

پراك آب اين م،
ميليون 1400

بايد مكعب تر
و عرض و ول

كيلومتر يك ، 
  است. 
يك يعني( ب
ي كره ايجاد ل

ايران در   
  
  

دار خشكسالي
زمينه خشك،

خسارت. يابد مي
را محصوالت

خشك ديگر بعد
تغذ محدوديت

آب كيفيت افت
م رفتن بين

ا هاي خسارت
است خشكسالي
رفا و زيربنايي

ش مي نيز جاني
كه طور همان
اتفاق تناوب
كرد جويي چاره

در آب بيالن
سيار به گرچه
درصد 25 تنها

ي كره سطح
عظيم درياهاي

زمين  ي كره
كيلومت مقياس
طو كه بگيريد
ديگر عبارت

آب مترمكعب
آب حجم اين

اول از ،)مكعب

د داري
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 است ده
 ازندران
 گوياي
 و غربي

 مديريت
 وزارت

 كه ست
 پديد ار
 مانند ي

 به وط
 شكسالي

 آن اثير
 را آن ن

 كسالي،

 اتفاق ا
 و معيت

 گذشته
 از سان

 باليي
 عهد ي

آبخيزد

لل

٨

بود اي گونه به 
ما و گيالن ظير
خود مسئله ين

غ شرقي، زي،
م ي مسئله به ي

كشور، وزارت

اس خطرناك يي
انتظا مورد يا ل
طوالني زماني ي

مربو آبي زهاي
خشك. شد خواهد

تا بلكه شود، مي
نبودن يا بودن ز

خشك درك در

ها دوران تمامي
جم رشد كه خير
در. است بوده 
انس آگاهي عدم 

عنوان به سب،
هاي كتيبه در ن

  .است

ديريت

 حقوق بين المل

ايران در اخير ي
نظ ايران بارش ر

اين و است آمده
مركز هاي ستان

جدي توجه رو ن
بحران ستاد ن،

  .است گرفته
بالي و طبيعي ت

نرمال حد از كمتر
ي دوره يك در ش

نياز يابد، تمرار
نخ تامين زيست 
نم محسوب) عه
آميز فاجعه كه ت

كليدي ي نكته
  .است آن ي
ت در و است ي
اخ هاي سال در 

مشهودتر اشته،
علت به كسالي
مناس هاي جويي

آن از اي نمونه 
آمده دست به ن

مددر 

ارشناس ارشد

محمد محبي

ي دهه هاي سالي
پر هاي استان ي
آ در صدا به طر
اس ساير در يم
همين از. است ر
استانداران نظر د

گ قرار كشاورزي
مخاطرات از كي

ك بارشي كمبود
بارش كمبود ين
استم تر بيش يا

محيط و نساني
فاجعه( بال يك
است زيست حيط

ن بنابراين. كند ي
اجتماعي و بيعي
طبيعي اي پديده
آن اثرات ولي

د افزايش آب ف
خشك از ناشي ي
ج چاره عدم و ت
كه شده مي ي
باستان ايران در

تحول

كا

م 

  
  
  
  
  
  

خشكس شدت
براي حتي كه
خط زنگ نيز

وخي وضعيت
كشور جنوبي
مد آب منابع
ك جهاد و نيرو

يك خشكسالي
ك ي نتيجه  در
اي اگر. آيد مي
فصل يك

ان هاي فعاليت
خود خودي به
مح و مردم بر

مي مشخص
طب ابعاد درك

پ خشكسالي،
است؛ افتاده
مصرف ميزان

هاي آسيب نيز
طبيعت رموز

تلقي آسماني
د هخامنشيان

  

لزوم
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حي
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كاهش روبه آب 
13 جهان در نه

ب ايران و رميانه
متوسط سوم يك

كنيم ضرب ران
خاك ي پهنه رد
تبخي درصد 65
د فرورفتن و ير
6 تنها كرد. وان
ه رودخانه قالب ر

مت ميليارد 110
  . شود مي ن
سال در كشور كه

تنش وارد ها شت
ميليار 92 حدود

د آن درصد 92
مصارف براي صد

صنعت بخش در 

 مهر

ذخاير ميزان ش،
ساالن بارندگي ن
خاور ي منطقه ر
ي از كمتر كه ه

اير مساحت در ا
وار سال هر ب،

5 بارش، ميزان
تبخي رود. مي رو
تو نمي كاري و ت

در و ريزد مي رو
0 عمالً يعني 
ايرا فالت وارد 
ك است آن از ي
برداش ميزان و ت

ح عادي شرايط
2 كه شود مي 

درص شش ،)رصد
درصد دو حدود

عكس از م -ن 

  شوند. 
بارش ميزان به 
ميزان متوسط ه

در بارندگي زان
بوده ميليمتر 22
  .ت

ر بارندگي يمتر
آب مترمكعب د

م اين از شود.
فر خاك در صد
است طبيعي ري
فر ارتفاعات و ها
.شود مي جاري 
استفاده، قابل ب
حاكي كشور بي
جمعيت افزايش 

ش در اكنون هم
مصرف كشور 
در 70 جهان در(

ح و) درصد هشت

ستان و بلوچستان

مي تغذيه باران،
توجه با ايران

كه حالي در ت.
ميز است، ليمتر
28 و 217 تيب

است جهان ندگي
ميلي 228 اگر ل
ميليارد 413 دد

ش مي ايران الت
درص 11 و شود ي

امر ها، دشت ك
ه كوه در آب صد

سارها چشمه
آب سال، در كعب
آبي بيالن ي ادله
به توجه با 140
ه. شد خواهد ي

در آب رمكعب
( كشاورزي خش
ه جهان در( رب

در استان سيس

 در
 يارد
 به
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ضل كمبود آب د

آب منشاء ورد
ميلي 4 حدود ت.
شبيه چيزي ؛

ها فوران با فعال
ها سنگ شهاب
ميليارد 2/6 بين

يخ  دوره ردترين
كره در موجود 

و. گيرد مي شكل
كره در موجود ب
ميلي 3 حدود ر

دري شور آب را
قا عمل در ري

حج كل درصد
بيش بخش كه
زم ي كره هاي ب

ها آب منظور جا
ها آب با و وفند
ا به. دارد وجود

شكسالي و معض

مو در است. ده
است نشده رائه
داشت؛ اي خانه

ف هاي آتشفشان 
ش پي در پي 
ب زمين ي كره ر
سر وارد زمين ه
آب و شود مي 
ش ساله ميليون 8
آب كه برآنند ن
د دار دنباله ي ره

آن درصد 97,4
شور دليل به كه

2/6 تنها رين
دهد مي شكيل

قطب در يخ رت
اينج(زيرزميني ي
معرو فسيلي اي

و) است متفاوت
 ي كره 

 ستفاده
 به سته

 يعني 
 جهان، 

 است 
 جهان، 

رزميني 
 و دارند

 برف ه
خش

شد كم آن از ه
ار واحدي ي ريه
گلخ وضعيت ن

با همراه زهره،
هاي بمباران ن

در ديگر ي دوره
كه است پيش ل
برفي ي گلوله ه
800 زماني ي ره
شناسان زمين ي

ستار يك خورد
 
4 جهان، هاي ب

ك دهد مي شكيل
شير آب ذخاير
تش را زمين سطح
صور به آن صد

هاي آب و طبيعي
ها آب به كه ن

م شود مي اشته
هاي آب موع
اس قابل آن رصد
وابس آدمي حيات
.است آب چيز

 كل در شرب
جهان هاي آب
 شيرين آب ي
زير آب هاي ره

د وجود جو زمين
جمله از جوي ت

نه و شده ضافه
نظر هنوز مين،
زمين پيش، سال
ز كنوني ي سياره
چنين هم و ياپي

د يك. ها سيارك
سال ميليارد 8/

به تبديل و شده
دور اين در مين

برخي حال اين 
برخ حاصل مين
است. پيش سال
آب كل مجموع ز

تشك ها اقيانوس
.نيستند ستفاده
س هاي آب خاير
در 2/1 يعني ن

ط هاي يخچال
زمين ي كره عمق
برد ها چاه از كه

مجم از رتيب،
د 0,5 تنها مين
ح واقع، در و وده

ناچ مقدار همين
ش هاي آب يزان
كل درصد يم
هاي درياچه در كه

سفر و ها ودخانه
 بخار آب در جو

نزوالت طريق ز
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 ايران 

 و شك
 50 از 
 هاي ي
 31 و
 قرار ن

 خليج 
 ناطقي
 مواجه

 آب ع
 قرار ن

 شكيل
 50 م
 آب ع

 و ست
 كسالي
 مقاصد

 نيز ال
 است 
 قنات 

 به ها 
 زودي
 و ك

 آمدن 
 حفر ا
 هاي ن

آب منابع ي انه
  است). ده
خشك مناطق جزو

بيش ها بيابان 
بندي تقسيم س
و يك ي درجه 

ايران جغرافيايي

جوار در عمان 
منا در اصلي يز
م شيرين آب ه
منابع از نيمي 
عمان درياي و 

تش را كشور حت
سهم وجود با ي

منابع سوم ك

اس فصلي صورت
خشك وقوع با ن
م براي آب به ي
باال آب تبخير. ت
جهت همين ه

از آب، تحصال

رودخانه و ها مه
ز به ولي بودند، 

خشك صحراهاي
پايين و آب ي

ها آن دليل، مين
داالن در را تميز

سرا( برسد 140
بود مترمكعب ،2
جز ايران كشور 
و ها كوه رشته 
اساس بر. دهند ي
يا اصلي آبريز 

ج ي محدوده در

درياي و فارس
آبري هاي حوضه 

به دسترسي يت
به نزديك كه 
فارس خليج ز
مساح چهارم ك
مركزي آبريز ي

يك از تنها شور،

ص به كشور در ب
تابستان فصل و
دسترسي حجم 

است متغير بسيار
به. است مذكور 

است جهت يش،

سرچشم از آب 
ها كانال و ها ي
ص در آفتاب يد
باالي تبخير ب
هم به. شود مي 
ت آب وسيله، ين

4 سال در كعب
025، ميالدي، 

مساحت درصد
و شده محسوب

مي تشكيل را ت
ي حوضه 6 ،
د دو، ي درجه ز
 

ف خليج آبريز ي
ساير عمان، ي
محدودي با كه 

حالي در اقع،
آبريز ي حوضه ر
يك تنها حوضه 

ي حوضه مقابل،
كش مساحت ل

  .است خوردار
آب هاي جريان ،
و سيالب وقوع 
جهت، همين ه

بس سطحي، هاي
حاد وضعيت ي
پي سال 2000 
  .ند
انتقال فكر به
جوي كمك به ك
شدي تابش كه 

موجب ايران، سيع
آب مصرف ري
بدي و كردند زي

مترمك 816 به
1370 سال در

د 84 از بيش
م خشك نيمه
مساحت درصد
گرفته صورت
آبريز ي حوضه
 .است گرفته

ي حوضه جز به
درياي و فارس
اند گرفته قرار

وا در. هستند
در تجديدپذير

اين اند، گرفته
م در. دهد مي

كل از درصد
برخ تجديدپذير

ديگر، سوي از
با بهار فصل
به. است همراه
ه آب به وابسته
ي كننده تشديد

از ايرانيان كه
كنن مي استفاده
ب ابتدا ايرانيان
خشك مناطق
شدند متوجه
وس هاي دشت
ور بهره ميزان
ريز پي را قنات

٢

 آب زان
 27 زني
 طور مان
 وري هره
 در آب

 آب اي
 با كشور

 كشور،
 جمعيت،
 عاليم

 هاي ب
 و داند ي

 سه در
 بيالن ،
 - 3/5 ه

 در عب
 ي زنامه

 مقدار ن
 مناطق

 كه ست
. روند مي
 ميزان ش
 باعث ،

 گرفتن
 ايران ر

٠

ميز اين تامين
مخز سدهاي از

هم. است درصد
بهر افزايش راي
مصرف ي عمده
  .گيرد مي

تقاضا و دارد ت
ك اين كه حالي

داخل در آب ف
ج رشد. است ي
همه اقليمي، ت
  .د

آب تحليل ورزي،
مي كشور هديد
ايران فعلي، د

حقيقت، در. شد
به 1350 ي هه

مترمكع ميليارد
روز با كالنتري

اين و است يمتر
از يكي در ران
اس اين توجه يان
مي دست از خير
كاهش و بود تر
گذشته، هاي ل
نظر در با. شد

در آب منابع ي 

منبع. شود مي ع
ا درصد، 54 دود
د 19 سطحي ي
بر شده انجام ت
ع و نبوده كافي 
صورت پايين ن

  يران
جمعيت نفر ليون
ح در. است ش
مصرف ميزان ت،
جهاني متوسط 

تغييرات و كسالي
هستند آب حران
كشاو سابق زير
ته ترين جدي 
روند ي ادامه رت

ش خواهد تبديل 
د اواخر در كعب

-11 و 1384 
عيسي ي صاحبه

ميليم 252 ايران 
اير واقع، در. ست
شاي ي نكته. ست

تبخ دليل به نيز 
ت وخيم ميالدي 
سا متوسط به 
ش سدها پشت ب
ي سرانه كه رود ي

توزيع) درصد 2
حد زيرزميني ب

هاي آب از اشت
اقدامات شود مي
كشاورزي خش
راندمان با و رزي
اي كشور آبي ي

ميل 75 از بيش
افزايش حال در ر

است مواجه آب
مقدار از تر يش

خشكس ي پديده 
بح مهيب طوفان

وز كالنتري، ي
را آب بحران

صور در كه كند
ارواح كشور به

مترمكع ميليون -
سال در كعب
مص( است رسيده

  ).1392 ه
در متوسط ي ه

اس جهاني وسط
اس گرفته جاي ن

ها بارش حجم
2013 سال در
نسبت سال ن

آب حجم درصد
مي آن انتظار ق،

22 جهان در(
آب از مصرفي
برد و درصد،

مشاهده كه
بخ در آبياري
كشاور بخش

هاي ويژگي
ايران كشور

كشور اين در
منابع كمبود

بي درصد 70
منابع، كمبود
ط بروز هشدار
آقاي كه چنان

و زيرزميني
ك مي تصريح
آينده ي دهه
-100 از آب

مترمك ميليارد
ر 1392 سال

تيرماه قانون،
ساليانه بارش
متو سوم يك

جهان خشك
از درصد 70
وضعيت اين

اين در بارش
د 30 كاهش

فوق تحوالت 60شماره
ارديبهشت

1395 

ت
 محيط زيس
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60شماره   
 ارديبهشت
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ت 
يس

ط ز
حي
 م روستاه از سياري

ه قنات به بسته
صورت به ها ات
ميزان به آب نابع

ب. داشت بستگي
ب گذشته، ساليان

مناب از پايدار و 

دين معني كه
محدوديت به جه
آب بع

د و جديدپذير
كشو سترس
براي است روري
بخشي ين
آب منابع زها،
شود جستجو ديد
آب بع

پتانسيل رمتعارف
اين براي سبي

برداري بهره و
ها آب از اين 
آب منابع بر ه

فاضالب هداشتي
برداري بهره و 

ست ضروري مي

ي. بدين ترتيب
شدن خرد از ري

بس در بخش گي
وا كشور در ها
قنا تعمير و حفر
من از برداري هره
ب آب به نياز دار
س در ها قنات ز
برابر  ي استفاده 

عرضه. بد بخش
توج
منا
تج
دس
ضر
تامي
نياز
جد
منا
غير
منا

و مناسب ريزي
استفاده امكان 

شده وارد فشار
به دفع ي وسعه
عمومي هاي كه

اقدام كشاورزي،

 بخش كشاورزي
جلوگير و اراضي 

قه را 

زندگ عامل ني،
ه ده از بسياري 
ح كه است كر

به ميزان و گرفته
مقد البته و آن ت

از استفاده يريت
به تشويق جب
  .د

بخ در آب منابع 

ر برنامه صورت
كه مصارفي ي
ف از حدي تا

تو. كاست شور
شبك طريق از ي
ك امور در آن از 
  .ود

ن مصرف در
سازي يكپارچه

مردم اين منطقه

ايرا هاي قنات م
معاش و ستند
ذك شايان  .ت

گ صورت تراكي
ساخت در شاركت
مدي ديگر، ارت
موج كه بود حوي

گردد اي منطقه ب
  هكارها

از صيانت -ف

ص در. است ظور
براي پتانسيل ن

ت توان مي رند،
كش ي جديدشونده

روستايي و هري
حاصل آب ابع
شو تسريع بايد ه

بهينه كردن -
ي سمت به ركت

بسياري از مگي
 نيور

 با ،
 دن
 دن
 يان
 مهم

 ها، ت

 و ر

 ست
 ش
 ري
 ديد
 خير
 و ها

 سيع
 و ن،

 هنوز
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است
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ن شوشتر، زندگ
خوز ن -ختل كرد

كويرها، حتي و
كند با ها آن. د
كر متصل و ها
جري به دائمي ت

مه و اصلي چالش

دشت در واقع

تبخير آب يني،

دس به آب منابع
بيش امالح داراي
شور موجب يج،

شد تبخير علت
تبخ و عميق ي

كشتزاره در باد
وس مقياس در ع
ايرانيان توسط ت
هن آب، منابع ي

عيبيه شهرستان
مخت

و ها دشت مت
كردند هدايت ،
ه دشت تا ها ن

صورت به را خود
چا چند قنات، ك
  :شد حل ن
روستاهاي و ها

زيرزمي هاي نال

م كه، حالي در 
اغلب ها، دشت 
تدري به شوري، 

به اين، بر الوه
هاي چاه آب از 
وزش با نمك 
مزارع تخريب ه،
قنات ابداع از ها
مهندسي ي حوزه 

ل در بخش شع

سم به ها وهپايه
انرژي، مصرف
كوهستان دامنه

خ نياز مورد آب ،
كمك به حقيقت،
ممكن وجه ترين
شهرها به ها كوه

كا از آب عبور
 

 ت،
 و
 از

 دور

 از
 ست
 از
 اني
 داده
.است گوارا و ن

در عميق هاي
علت به و وده
عال. شود مي رزي
استفاده يران،

حركت موجب ،
نتيجه در و رزي
ه سال گذشت م
در بسيار هاي ت

سيل

كو از يرزميني،
ميزان ترين كم
از زياد هاي چاه
يكديگر، به ها ن
ح در. انداختند ي
بهت به رساني ب
ك از آب -ف

  يابد. مي تقال
ع علت به -ب

شود. نمي تالف
قنا آب -ج

زالل صاف،
و بوده، خنك

 هاي لودگي
د به سطحي

  ست.
كه آبي  -
دس به نات
چون آيد، ي

كوهستا ناطق
د انتقال دشت ه

شيرين آبي شده،
ه چاه حفر از مده
بو مناسب حد ز

كشاور هاي مين
اي صحراهاي ر
سطحي، هاي ب

كشاور هاي مين
رغم علي. گردد ي
پيشرفت وجود 
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 والتي
 اين ب
 آن ي
 سود د

 ي خيره
 بسته 

 "شت
 حدود
 ها ميوه
 در ن
 نمود 
 با را 

المت 

ي اول 
 12 ر

 ارس،
 ياري،

 و ي
 يجان

 سه ما
 ستان،

 پيش 
 بعد و

 و كان

 كه رد
 زمان 

محصو را ايران 
جالب و كنند مي

جاي به اگر كه 
شد مي صادر ه،
ذخي در اصلي ود
آب پردرآمد ت

كش راهنماي ملي
مح دارند، فراوان 
م برخي صدور 

توان مي حتي 
وارد را ها ميوه 

زميني زير هاي
  .كرد ديد

ر، يك عال

ي ردين و هفته
در جاري، مردم

فا كرمانشاه، م،
بختي و حال

شمالي خراسان 
آذربا و ردستان

ام. اند كرده ربه
لرس و ايالم 
قرن يك از ش
و روستايي يت
اسكا براي جي

  . گرفت
دار وجود كشور 

در زيادي رزي

كشاورزي از 
مصرف را واني

است حالي در 
شد مصرف آب

سو كه چند هر 
صادرا در حتي ه

م بروز ي نقشه"
بري آب كه تي
از توان مي زيرا

و كرد نظر ف
برخي لزوم، ت

ه آب توان نمي
تجد واردات و ه

 هاي اخير
   دار
ي آخر فرور فته

بهشت سال ج
ايالم لرستان، ن

چهارمح ستان،
اصفهان، ن،
كر رضوي، ان
تجر را سيل ي،
و خوزستان ن
بيش از متاسفانه .
جمعي ابتدا و ه

سنج مكان ت،
نگ صورت علمي

در باير زمين تار
كشاو هاي زمين

بزرگي ن بخش
فراو آب كه هند

اين. شوند مي 
آ -هندوانه مثالً

شد؛ مي كشور د
نه و است ميني

" تر سريع چه هر
محصوالت كاشت

ز شود
صرف
صورت

ن ولي
مصوبه
سيل
هشد
در هف
ب اردي
استان
خوزس
همدان
خراسا
شرقي
استان

.اند ديده را سارت
كاسته عشايري

يافت افزايش ي
ع شكل به يران

هكت ها ميليون ،
ز ولي. است ده

ن 

چنين هم –د 
ده مي تشكيل

هم صادر كه
م- محصوالت

عايد تري بيش
زم زير هاي آب

  .شده بندي
ه بايد بنابراين

ك و شود تهيه

خس ترين بيش
ع جمعيت كه

شهري جمعيت
ا در كشاورزي

اكنون بسا چه
ماند بالاستفاده

٢

ري از كشاورزان
 وز نيوز

 ي بسته
 و )شور

 سمت
- ملي

 كم و ي
 كه ست
 هاي ان
 از آب ل

 خطر ه
.   

 بوشهر،
 ميدان د

 اين نياز
 صنايع،

٢

حصوالت بسيار
عكس از خو -د

ب طبق( اي طقه
كش توسعه پنجم

به اي يارانه 
ي بهينه كشت

مركزي مناطق
اس كارهايي رين
استا مردم نون
انتقال بحث و د

به را منطقه ي
.برند مي بين از ه

ب و هرمزگان 
وجود. باشند يع
ني مورد انرژي ند

براي آزاد هاي
  است. ب

در خوزستان مح
را نابود كرد

منط-ملي كشت 
پ ي برنامه در ي
هاي كمك و 

كش الگوي راي

از بر آب صنايع 
تر مهم از يكي ،

اكن هم مثال 
هستند آبي كم 
 ن
 ي
 ن
 ر
 م

 ه
 ب
 ر
 ر
 ه
 ت
 ز
 ي
 ي
دامپروري و ي
حوزه اين را در 
بلوچستان، و ن

صنا استقرار اي
توان مي بوشهر ن
درياه آب سازي 
شرب براي آب ي

سيل د

ي بهينه لگوي
جهادكشاورزي ت

مالي هاي يت
دار كشاورزي

تر سريع چه هر
جنوب، سواحل

عنوان به. شود
مشكل درگير ر

اين به ديگر
ي منازعه يك ل

نمايندگان حتي
در مختلف

هم روي در رو ز
   ت.

كه است يازي
آب كه فوالد د

در كنند مي رف
كشور آب كم و
كه شود گفته 

واقعيت ولي دارد
از بيش كه

زدايي اشتغال
بي مصرف با
كشاورزي آب، ع

بسياري مشاغل
سيستان هاي ن
بر خوبي هاي نه

استان در جنوبي
شيرين. كند ين
سازي شيرين از

ال اجراي آن،
وزارت اجرايي
حماي هدايت
هاي فعاليت
  .اي منطقه

ه انتقال -ج 
به كشور آب
ش انجام بايد

كشو مركزي
هاي استان

محل مناطق،
و است ملي

هاي استان
نيز را مجلس

است داده قرار
ني چه حال

مانند صنايعي
مصر بسياري

كويري نقاط
شايد باشند؟
د زايي اشتغال

است اين
زايي، اشتغال
زيرا دارند
منابع ي رويه
م و اندازند مي

استان سواحل
گزين تواند مي

پارس گازي
تامي را صنايع

ا تر هزينه كم
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ت 
يس

ط ز
حي
 م فك به كس هيچ

كشو بخيزداري
رين مشكل همت

ه ن رفتن جنگل
هاي ميني، دشت

ها جذب ل، آب
ود. با ادامه رون
ك شيم؛ مگر اين

  گيرد.

زادگاه خود 
يران

هي. شود وارد 
آب هاي طرح در 

. اما مه .گيرد
ه به دليل از بين

هاي زيرزم ز آب
ل كمبود جنگل

شو ل جاري مي
تر باش  وحشتناك

 فجايع شكل بگ
   

سال به ز 28 از 
 و حيات وحش ا

حضرات جيب 
بايد. نيست ت
بگ صورت سي

ن اين است كه
شت بي رويه از

اند و به دليل ه
سيلرش باران،
هاي ر سيالب

ي مقابله با اين

بود، امسال پس
زيست  ن محيط

به مدت تاه
بلندمدت هاي وژه
اساس تحول ك

خيزداري در ايرا
چنين برداش  هم

شور افت كرده
شوند و با بار ي

وني، بايد منتظر
ك عزم ملي براي

گذاري شده ب لقه
بان كس از ديده

 خت
 به
 ي ه

 هم
 سير
 مالً
 به
 فقط
   ر

كو
پرو
يك
آبخ
و

كش
نمي
كنو
يك

 

عكس ماه

٢٣

ي اروميه حلچه
عك -ازبين رفت

ساخ آن، كنار
آن هدايت و
اندازه به قرن ك

ه و نيابد فزايش
مس. شوند يت
كام دارند، يان
كشور، در لف

فق قدرت، دهاي
د و باشد سرشار

 ع

ه بوده، در درياچ
ف مواجه شد و ا

در. دارند ار ر
و فصلي هاي ب
يك اين در ن

اف سيل خسارات
هداي درستي ر
طغي استعداد ه

مختل مافياهاي
باند. يابد سامان

س آن سود كه ند

كه جوجه زماني
شكارچيان متخلف

قر ها سيالب ر
سيالب كنترل

ايران فالت تلف
خ هم تا. گرفت
مسير به عظيم
كه هايي ودخانه
م متاسفانه اما
س امور اين كه
كنن مي جذب جه

،1367در سال 
ما با نامهرباني ش

مسير در كنوني
براي ها سيل
مخت هاي رياچه
نگ صورت كافي
ع هاي آب ين

رو و ها سيالب
.است شخص

ك نيست شان فع
بودج اموري راي

فالمينگويي كه د
 بازگشت ام

ك
مس
د
ك
اي
س
مش
نف
بر
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 ح

 امريكا به كاربر
ق كه معطوف ب

نمايد ك شن مي
بستن بر حركات

حلبچه شد ت و
ي ديد كه دولت
ي كه بعد از آن
، مسئله را دنبال

اي در مقابل احبه
 حلبچه جلوگيري

اين در دستو"ت: 

0ي يكي از  مره
خواه نگتن نمي

د 2013سپتامر 
طالعات رد و بدل

هاي ستفاده سالح

ي بين ن معاهده
ي شيميايي است
ريس و نيويورك
ن ملل رسيد و

 

رب و به ويژه
زيد. كتاب فوق

باشد، روش  مي
، با چشم فروب

ي سردشت كارانه
دشت به روشني
ستفاده كرده، وي
وفي عنان  شد
تاد. وي در مصا

ي ني از فاجعه
ي و ندامت گفت

س حلبچه در زم
ي است كه واشن

4اي كه در  اله
تشر شده، بر اط
ت امريكا بر اس

  ست.

ترين ميايي، مهم
هاي فاده از سالح

در پار 1993يه 
ور عضو سازمان

 ل

عراق؟

 با پشتيباني غر
يي مبادرت ورز
راق در حلبچه
شرم آور امريكا،
ب وقايع جنايتك
دار خود از سرد
ي شيميايي اس
ياران نزديك كو
حلبچه اتفاق افت

ي جهان ا جامعه
حس شرمساري

  . "ود
سردشت و سپس

هاي شيميايي ح
بت شود. در مقا

Policy Mمنت (
و عراق و سكوت
شت تاكيد شده ا

   شيميايي
هاي شيم سالح

، انباشت و استف
ژانوي 13ون در 

كشو 165گان 

ملل سازمان زنان ر

ع و ران

دهد كه عراق ي
هاي شيمياي الح

ايت دولت عر
گونه سياست ش
امي عراق، سبب
ال رضا در ديد

هاي راق از سالح
فر يكي از دستي

ي ح رد و فاجعه
ن سوال كه چر
رد، بدون هيچ ح
ر و اهداف ما نبو

ي عراق به س مله
رد كاربرد سالح
جع به آن صحب

Micمايك( يسي

ده بين امريكا و
يميايي در سردش

هاي حع سال
وانسيون منع س
مللي براي توليد،
اد اين كنوانسيو
 تصويب نمايند

 هه اماني

امور كميسيونشگر

ايريه  

 

 

جون
ي  ه
ي  ه

مراه
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 نفر
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 به
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جو 28برابر با -
منطقه 4 ايران،

ميايي به وسيله
گنديده هم رسي

گرفت و يكي
را در تاريخ ثبق

در ساعات اوليه
 و هزاران هزار

هايي كه در زم ل
ن جنگ دست

ردشت اولين ش
هاي كش  سالح

ي دست اندازي
ي كه جمعيتي
با نيت شكس
ست يازيد. سازم
 اين نقض آشك
ها  كاربرد سالح
م  ن به سازمان

رابطه"-ب خود
بر اين امر تاك

هاي شيميا سالح
شت، اما تحقيق

نشا 1996 سال

8جنگ

-1366ه سال
ظامي عراق به

هاي شيم ت بمب
 بوي نامانوس س
هر را در بر گ
ي ايران و عراق

نفر د 113-110
ا از دست دادند
دند و حتي نسل
وز با مصائب اين

 و ناكازاكي، سر
ي  مورد حمله
هاي ق كه چالش

مقابله با كشوري
ورد كرده بود،

ردم سردشت دس
يژه امريكا، بر
 المللي بر منع

ه شكايات ايران

رميانه در كتاب
A  Poiso(-، ب

ي كاربرد س مينه
 عراق وجود داش
 سازمان سيا در

نويس

تير ماه 7 در
 پس از تجاوز نظ
ت مورد اصابت
قي قرار گرفت.

گ، فضاي شه
ي ساله 8 جنگ 

3مدارك موجود 
گبار جان خود را
ر نفر) آسيب ديد
امده بودند، هنو

لك هيروشيما
جهان بود كه

ت. دولت عراق
وب ايران در مق
داشته، كم برآو
 جنايت عليه مر
ي غربي به وي

هاي بين  نامه
فرو بستند و به

 
محقق خاور ،ن

onous  Affa

ه ابهاماتي در زم
 كشور ايران و
مانه شدن اسناد

پان شت،

پيش،سال  29
سال 7، -1987

رجمعيت سردشت
هواپيماهاي عراق

 ابري زرد رنگ
ترين وقايع جيع

كرد. به اعتبار مد
ي مرگ ين حادثه
هزار 8قريب به

جنگ به دنيا نيا
 ند.گريبان هست

عد از وقايع مهل
غيرنظامي در ج
جمعي قرار گرفت
ناطق نفتي جنو
رابر عراق را د
قاومت ايران به

هاي لل و دولت
وانين و پيمان
شيميايي چشم ف

وجهي نكردند.
هيلترمنجوست

air( "هرآگين

كند كه اگرچه ي
ز جانب هر دو

سپس غير محرما

سردش

9
7
پر
ه
با

فج
ك
اي
(ق
ج
گ
بع
غ
ج
من
بر
مق
مل
قو
ش
تو
ج
زه
مي
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س

س



 

 

وبات، 
1899 

ميايي، 
ده از 

هاي  ح
لمللي 
ن و 
يان را 

به كار 
ه طور 
ي از 
 و يا 
صي را 
جنايت 
قلمدار 

ي  قعه
 آن را 
 قومي 
برآورد 
 توجه 
 عليه 

ي قرن 
 كشته 
 شونت
(Glo 

 كشته 

 سلسله از مصو
9ي  شند. بيانيه

هاي شيم سالح
ICC،(  استفاد

ن كاربرد سالح
ي  بين ا وستانه

ي متعاقب آن
دادن غير نظامي

چه هدفمند به ن
رفته شود تا به
امل يا بخشي
لت، قوم، نژاد

روه مذهبي خاص
بود سازد، ج
ليه بشريت ق

گردد. واق ي
لبچه كه برخي

كشي نسل
ب "ردها
كنند، مورد ي

جنايت" مثابه 

  ي
هاي ترين جنگ

ك  ميليون نظامي
ضل جهاني خش
obal  Burde

 كه در جنگ

يي، نقض يك
باش ن المللي مي

 كنوانسيون س
Cللي كيفري (

چنين  نمودند. هم
 قوانين انسان دو

هاي  و پروتكل
ورد حمله قرار د

چنين چنا ي هم
گر
كا
مل
گر
ناب
عل
مي
حل
ن"
كر
مي

ناختن آن به

صادمات جنگي
ت مورد از بزرگ 

39ي در مقابل 
سازمان معض 20

en  of  Arm

نظامي ر فرد

 ده
 ف

هاي شيمياي الح
و معاهدات بين

ژنو، 1925ل 
ديوان بين المل
يميايي را منع
ناقض آشكار با
انسيون ژنو

ي الهه كه مو
  باشد. 

هاي شيميايي الح

 به رسميت شن
   دارد.

ن، قربانيان تص
25ست كه در 

ليون غير نظامي
008رش سال 

med  Violen

ه در مقابل هر

نشد متولد هنوز هر
طرف از حال وخامت

 

استفاده از سال
ها و نامه پيمان

الهه، پروتكل
ي د اساسنامه

هاي شي سالح
شيميايي در تن
كه در كنو
ها دستورالعمل

منع كرده، مي
استفاده از سال

براي خاص
قرار "بشريت

غير نظاميان
واقعيت آن اس

ميل 32بيستم، 
شدند. در گزا

(nceمسلحانه

آمده است كه

٢

شه اين شيميايي ن
و و بيماري گرفتن

مراحم مجله از س

ده بان
رگيري
 كه در
است و
برجسته

بار،  ن
كو، دبير

 16راي
 كشتار
شيميايي

ا ه سالح
 امروزه
ي بدون

يي در
چنان در
رار داده

۶

بمباران زمان در كه
گ اوج دليل به و ند

عكس -  شدند جواب

د. ضامن و ديد
مان منع به كا
ن دولتي است
مان در الهه ا

باشد.  با نيت بر ي
نخستيني براي

د. احمد اوزومك
بر"نوبل گفت:

هاي ي سالح يه
هاي ش كه سالح

مينه كه اين س
كشوري كه 1

چشم انداز دنيايي

هاي شيميا الح
چ هم جهاني را
ها قر ين سالح

ك سردشتي ي نواده
شدن ژنتيكي جهش

ج پزشكان

زم االجرا گرديد
كنوانسيون، سازم
كه يك نهاد بين
. مقر اين سازم
ضا كنندگان مي

هاي شيميايي ح
 سازمان داده شد

ي ن  قبول جايزه
ي شيميايي، كليه
ف ما اين است ك

مات در اين زم
90با  - ايم داده

توانيم چش  ما مي
  ."ر كنيم

 به كاربرد سال
ي ذشته جامعه

ك به كاربردن اي

خان ه فرزندس
ج دچار بودند،

، الز1997ريل
و اجراي اين ك
شيميايي است ك
تاسيس گرديد.
ن تحت نظر امض
رت منع سالح
ح نوبل به يك
مان، در مراسم

هاي  منع سالح
هدف –ع كرده 

هميشه از 
ريخ حذف 
ي چنين 

تحت "ه
سيون منع 
شيميايي ما 

درصد  80
هاي  سالح

ها  ه دولت
 اعالم 
 امحاء 

يك سلسه اقدا
 نشوند، انجام د

اند، ا امضا كرده
شيميايي را تصور
، اخبار مربوط

هاي گذ ) در ماه
ي هولناك سايه

اپر 29تاريخ 
پياده شدن و

هاي ش سالح
1997سال 

تشكيالت آن
ضرور كردن
ي صلح جايزه

كل اين سازم
سال سازمان
جمعي را منع
را براي ه

ي تار صحنه
وي ".كنيم

ادامه داد كه
مفاد كنوانسي

هاي ش سالح
تا به امروز 

تمام س
شيميايي كه

ها را آن
اند، كرده
ايم و ي نموده

دوباره توليد
كنوانسيون را

هاي ش سالح
با اين حال،
سوريه(غوطه
اضطراب و س
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 ح
خود ندارد. كاربر
دان و نظاميان

گذارد و زن  نمي
افكند  خاك مي

ده است؛ نابينايي
هاي بانيان سالح

 مورد گاز خردل
ها انسان سالح

گذار  زيست مي
حتي دي.ان.اي

هاي بع ن نسل
يز مورد آسيب

  دهد. مي
سال 101پريل، 

 اولين كاربر
و وسي  رده
هاي شيميايي ح

 ايپر بلژيك
ذرد. در آن رو

ُتن گاز كلورين 
زرد گونه- سبز

پس از اين واقعه
ه فاجعه بار د
پر، اكثريت قريب
 دست دادند، غي
ي مرگ در فاجعه

نفر بوده ام 11
 آن مواجه هستن

را در انحصار خ
معي بين شهروند
سكوني تفاوتي
طرز فجيعي بر
 بار و نابود كنند
سراسر تاول قرب

  ي است.
ها فوري و در ح

كه اين س و زماني
خرب بر محيط
و ح
انسان
را ني
قرار م

اپ 22
از

گستر
حسال
در
گذ مي

170
اي  شد. هاله

را تصرف كرد. پ
يي هستند كه

الف ايپما بر خ
 جان خود را از

چه بعد انساني م
0-113دود به 

وز با پيامدهاي
  شود.

تار و خشونت ر
يي و كشتار جمع

مسگ و اماكن 
هنسال را به ط
اربرد آن ضايعه

هاي س  و بدن
ي بشري  جامعه

حي از اين سال
دردناك است و
 دراز مدت و مخ

نگ استفاده
هزار سرباز ر 10

چه نام شهرها
ه جاي ماندند. ا
كه در سردشت

عادي بودند. اگرچ
ات اوليه، محد
م  سردشت هنو
ت دادخواهي ش

چ سالحي كشت
هاي شيميايي الح

ي جنگ ن صحنه
د، كودك و كه

چنين فرايند كا م
وختگي، خفگي
ي يميايي فاجعه

گ توسط برخي
ري نيست؛ اما د

كشد تاثيرات ي

ي جن  صحنه
0هاي شُش  لول

ردشت و حلبچ
ي تاريخ به فحه

 اتفاق كساني ك
اميان و مردم ع
ردشت در ساعا
زاران نفر از مردم

بايست مي ين امر

اليل

قب
ي به
ي از
مات
ابل
هي،
بسا
رت

 در
ي و
وارد
مات
ي  ه
19 -

 نفر
ه و
سوء

هيچ
سال
بين
مرد
هم
سو
شي

مرگ
فور
نمي

در
سلو
سر
صف
به
نظا
سر
هز
و ا

٢٧

 خود را به دال
  گيرند. ر مي
هاي متعاق وتكل

ان، مردم عادي
اند. يكي  گرفته
اي تصادما زاينده

رسمي، بلكه تقا
 و ميان گروه

ها چه ب شت آن
 قرار دارد، صور

پيدا كرده است.
هاي غير نظامي
ني، تغذيه و مو
ناشي از تصادما

ماهه 22عات
998يك كنگو(

هزار 350تنها
ي و جنگي بوده
جمله ماالريا، س

 نظامي يا جان
مورد آسيب قرار

و پرو 1949ل 
شتن غير نظاميا
اي جنگي قرار
د كه به طور فز
عالم و به طور ر

اي هاي فرقه گ
هايي كه در پش
ر غير مستقيم

درصد افزايش پ
ت نظامي، نيروه

هاي عفون ماري
ت ني صدما ره

كنند. در مطالع
هوري دموكراتي
شته شدند كه ت

هاي نظامي ونت
ب بسياري از ج

  ادند. 

نفر غير 15تا 
دهند و يا م ت مي

يون ژنو در سال
ر امنيت نگه داش

ها مورد خشونت
گردد  ارزيابي مي

ها با اع ي دولت
نگ نظامي، ج

ه مي بين گروه
ها به طور دولت

 سال 
دمات 
 (چه 
 طرف 

ها  لت
 ساله 
 در 

وارد  م
 يك 
 سويه 
ن را 

د 37داده است، 
ستقيم و حمالت
چنين ريسك بيم
ي را كه در زمر
ك ، تجربه مي

ن در شرق جمه
 ميليون نفر كش
 مستقيم با خشو
ئبرا در پي مصا
 غيره از دست د

3شود، بين  ي
گوناگون از دست

رغم كنوانسي علي
ي در ن در زمينه
اي م طور فزاينده

اليل آن چنين
ظامي نه درگيري

هاي شبهه گروه
رخوردهاي نظام
هداف سياسي د

گيرد. از ي
تعداد تصاد 1989

ها ظامي دولت
ك يا دو ط
عارض، دو

شند) هر
كاهش يافته،

كه حالي
هاي خشونت"

و يك "جانبه
كه غير نظاميان
ورد حمله قرار د
كنار صدمات مس
چ شهروندان، هم
اي يگر و عديده
باشد، ظامي مي

ختالفات خونين
و نيم 2)، 200

ها در ارتباط ن
قيه جان خود ر
غذيه، آوارگي و

مي
گ
ع
نآ
ط
د
نظ
گ
بر
اه
مي

9
نظ

يك
تع
با
ك
ح
"
ج
ك
مو
ك
ش
د
نظ
اخ
1
آن
بق
تغ



 

 

كثريت 
يدگان 
 در 
سي و 
 است. 
 در 
ن اين 

 10 از 
ه به 
دهاي 
ي قرار 
جعه از 
سببان 
ر نفر 

حقوق 
موش 

ريساني، 

 و ميايي

ن منع 

ي صلح 

 برخورد 

هاي  الح
از  فراتر

 در برابر اك
 اتفاق آسيب دي
 چشمگيري

 تحقيق و بررس
عوي نكرده

نگاري  تاريخ
سيب ديدگان آ

حدود به كمتر ا
باشد كه  مي

ي ايران و نهاد
جمهوري اسالمي
 دادن اين فاج
خگو دانستن مس

هزا 8ن كه تا 

ي براي نقض ح
فرا اي  به جزيره

  ردشت
ي ر ضعيت خانواده

شيمي هاي سالح ز

2015  
ي، وبسايت سازمان

ي سي وبسايت موزه

با ارتباط در دافعان
  كا

ل سازمان منع سال
ف و شيميايي، هاي ح

اسالمي
قريب به
اقدامات
ي زمينه

طرح دع
ي پروژه
ي زمينه

فاجعه مح
مصاحبه

ي مدني  جامعه
ي دولت ج سايه

ي سوق ر زمينه
پاسخ  عمومي و

ت بازماندگان آن
  د.

هوادار دادخواهي
دهند سردشت ب

  
صدومان شيميايي سر
ميرند؛ گزارشي از و

13  
ا استفاده و نباشت

5ايت سازمان ملل، 
هاي شيميايي  سالح

يايي، بخش انگليس

مد و گاهياندانش ،
داشت عمومي امريك

كل توسط مدير 20
سالح از عاري جهاني

  يمياييش

مه شده است.
 به نحوي زير س
مي مشخص در
كز توجه افكار

 سپس حمايت
اند شود، ننموده ي

خي نيروهاي ه
ست كه اجازه ند

  ردد.

كنيد به: تر رجوع ش
ن دفاع از حقوق مص

مي ي ديگه مي  هفته
395فروردين ماه  1
ا توليد، توسعه، نع

  1992سپتامبر 
ي و خلع سالح، وبسا
مايت از قربانيان

  ي
هاي شيمي ي سالح

پزشكان عمومي ت
 وبسايت انجمن بهد

13ي صلح نوبل  ه
ج براي يكديگر با ي

هاي ش ان منع سالح

انگليسي ترجم
مردمي نيز كه

دارند به اقدامي
حاشيه به مرك
اين جنايت و

تخمين زده مي
مسئوليت تاريخ
انساني اين اس
شده تبديل گر

 
براي اطالعات بيش

وبسايت انجمن -1
اين سه نفر -2

8ي مراحم،  مجله
من كنوانسيون -3

س 3ژنو،  –كشتار 
ي مدني جامعه -4
ي حم شبكه -5

هاي شيميايي سالح
شاهدان عيني -6

  تهران
بهداشت نقش  -7

جنگ، و مسلحانه
دريافت جايزه -8

همكاري: شيميايي
آن، وبسايت سازما

  

٢

ي   زمره
هستند؛
در واقع
كه اين
ن را به
 كسري
 و هيچ

و تداوم
 دولت
ت را در

 
ان منع
ت صادر

هاي  الح
ي  زمينه
دون ه ب

 كردن
مهوري

٨

  د.
ين خانواده در

ايي سردشت ه
ت بوده باشند. د
 سبب گرديده ك
ت درد و رنج آن
ك گ به دنيا آمد،
به جهان گشود

 
و گبار سردشت

ي جهاني و ه
سردشت ي واقعه

اند. ق، قرار داده
كو، رئيس سازما
با مردم سردشت

ي قربانيان سال 
سند رسمي در ز
 ارائه داده شده
 براي پاسخگو
 طرف ديگر جم

ي 
ي، 
ند 
ت 
 و 
ي 
ي 
از 
 و 

باشد ن فاجعه مي
هر سه فرزند اي

ي شيميا  حمله
 فاجعه در حيات
عوامل شيميايي

ي سردشت فاجعه
 سال پاياني جنگ

چشم ب 1376ل 
  د.

سخگو است؟
ي مرگ  از واقعه

 از آن، جامعه
ي مدني، و جامعه

گيِ ايران و عراق
اوزومك ، احمد20

ي در همدردي ب
ي ين الملل جامعه

س 7نمايد كه  ي
به سازمان ملل
ي جهاني هنوز

كند. از علل مي

ي خراش خانواده
وضعيت كسري
م، هر سه فرزند
 كه در مطبوعات
 انعكاس داشته

 خانواده توانايي
هاي درماني نه

 را ندارند يكي ا
 سردشت

ان خاموش ايني
زشكان آلماني ه
ان و خاموش
ي در زمان اين
ي تحت تاثير ع
ون حضور در ف
باشند. شبنم در

و پارسا در سال
ي از جنگ ندارند
مسئول و پاس

سال 29شت
 صدمات ناشي
المي و حتي ج

ي جنگ ساله 8خ
014كه در سال 

اي شيميايي، بيانيه
ه مدير روابط بي
 ايران اعالم مي
يايي به ايران ب
ي ي گردد، جامعه

ي سردشت تع ه

حكايت دلخ
ريساني و و
پارسا و شبنم
اين خانواده،
فارسي زبان

كه اين اين
تامين هزين
فرزندان خود
فرايندهاي

حكايت قرباني
ي پز به گفته

قربانيان پنها
كه حتي آن بي

جهش ژنتيكي
بدو سه جوان

ميراث برده با
1370متولد 

كدام تصوري
چه كسي م

رغم گذش علي
جراحات و

جمهوري اسال
پانويس تاريخ

ك رغم آن علي
هاي ش سالح

كه نمود، با آن
شيميايي در

ي شيمي حمله
كه اقدامي آن

عاملين فاجعه
60شماره

ارديبهشت
1395 

پرونده ي ويژه
حقوقي 
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 خبرگزاري ايرنا
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اصوالً 
رهايي 

اند و ه

ميايي 
اند و ه

شه در 
ولوژي 
ي عليه 
 بدون 
د و در 

هاي ه

داشته، 
 ديگر 
ناديده 
رداري 
محقق 
رن به 
 عمل 
ي بهتر 

النيت 
وميت 
ن در 

اي هش
ن كه 
 براي 
 را در 

شت

و مدرن دارند. ا
دهد كه كشور ي

ينه پيشتاز بوده
  اند.  فرستاده

يك بمباران شيم
غربي توليد شده
هستند كه ريش
 پيداست تكنو

هاي شيمياييح
ه است، هرگز
يي را توليد كند

نايع و بنگاه ص
  ست.
ابراز د "س وبر

 و به تدريج به
نيت ابزاري، با ن
بر و مورد بهره

 به هدف را م
افزارهاي مدرگ

 شكل گرفته و
افزاريچه جنگ

  حقق سازد؟ 
چون عقال ز هم

 به تدريج با عمو
ن اجتماعي نوين
ه يكي از روش
د. با توجه به اين

كردند، لذا مي
سازي فرهنگي

سردش ي

ه منشاء غربي و
ها نشان ميالح

يكا در اين زمي
ه به كام مرگ ف
ارهايي كه در ي
در كشورهاي غ

هايي هكارخانه
 اين رو ناگفته

عراق كه از سالح
ظامي بهره برد
ن جنگ افزارها
ديون برخي از

ند، آلمان و ... اس
ماكس"ان كه 

شد و نمو يافته
 است. در عقالن

ايلي انتخابس
ن شيوه رسيدن

طور خاص و جنگ
نوع از عقالنيت
مخالفين باشد چ
د اين هدف را مح
ي فرهنگي نيز
 پديدار گشته و

ه عنوان سازمان
كشي به و نسل

 تكثر تبديل شد
لي واحد تاكيد

ياست يكسان س

ي فاجعه

 كه اتفاقاً هر سه
ستفاده از اين سال

امرنگلستان و 
ر را بدين وسيله

افزت تمام جنگ
گيرند د قرار مي

م تجربي و ك
درن دارند. از

ورهايي چون ع
 و مردم غير نظ

توانست چنينمي
ي به آن را مد
ورهايي چون هلن
ري نيز آن چنا
 كه در غرب رش
 گسترانيده شده

هاي جامعه، وس
 كه به بهترين
ن شيميايي به ط
ه بر اساس اين ن
هدف سركوب م

تواندشيميايي مي
سازي يا شبيه

لوژي در غرب
ملت به -دولت

سازي فرهنگي
مقابله با تنوع و
ها بر هويت مل
ين خواسته، سي

قوعو ر
 

 

كيكسان سازي
ي استاريخچه

چون آلمان، ا
صدها هزار نفر
ترديدي نيست
مورد استفاده

محصول علوم
كشورهاي مد
موجود در كشو
مخالفان خود
كمك غرب نم

يابيواقع دست
اقتصادي كشو
عقالنيت ابزار

اي استپديده
مناطق جهان
هگرفتن ارزش

گيرندقرار مي
سازند. بمباران
طور عام، همه

كنند. اگر همي
هاي شمباز ب

آسيميالسيون
ابزاري و تكنول
يافتن شكل د
سجهان، شبيه

اصلي آن در م
هملت -دولت

دسترسي به اي

د ناساز

٣

شيميايي
 ديده و
ند، كار
در صدد
وانند به
رآيند و
رخالف
- ي مي

كند. مي
ردشت،
 بودند،
 آسيب

كند و ي
- آسيب
ست تا
دگان و

- را مي
 در اين
سازي و
ست؟ به
ي تاثير
 ساخت
 است

و دقواره

٣٠

چون بمباران ش
جعه را به چشم
ا آن درگير بوده
ني كه از دور د
توي هستند، مي

آميز برداد فاجعه
بر-ي شيميايي

 از سطح زخمي
 دچار آسيب م
يي حلبچه و سر
ج اصلي بمباران
 دچار ويراني و
اري را ايجاد مي
رون مجروح و آ

ا "ري همدالنه
ديدثه و آسيب

هاي متعددي رش
چه د  برآمد. آن

ت كه نقش نوس
هايي چيسفاجعه
هاي شيمياييالح

د از تكنولوژي
ميالسيون يا سيا

بد ييته

معه شناس

اي چداد و حادثه
نزديك عمق فاج

و در س كرده
 معنا نيست، آنا
مباران شيميايي

ي اين رويدباره
افزارهايرد. جنگ

عي كه جسم را
رد قرباني را

 بمباران شيمياي
ظامي، آماجير ن

جمعي شهر نيز
ي وضعيت دشوا
ه و فرد را از در

نگردرون"وعي 
تري از حادنبه

ن دست، پرسش
هاپي پاسخ آن

شود اين است مي
ر وقوع چنين ف
ه در كاربرد سال
سه عامل عبارتند
ت ابزاري و آسيم

مدرني و ي

پزوهشگر و جام

 خالد توكلي

 و نوشتن از رويد
نز  كساني كه از

ت و گوشت حس
. البته اين بدان
 و پيامدهاي بم

ي نوشتن درده
را ادا خواهند كر
هاي كشتار جمع
هاي دروني فر

جايي كه در  آن
وني و مردم غي
ماعي و روابط ج
بمباران شيميايي
ضعيت كه جامعه
 كرد، نيازمند نو
جا بهتر و همه

 داشت. 

 حوادثي از اين
 ساخت و در پي
 به آن پرداخته

اساز دقواره و ن
 به سه عامل كه

شود. اين س مي
ميايي، عقالنيت

نوسازي

پ 

خ 

 

 

 

 

  

سخن گفتن
به ويژه براي

آن را با پوست
ست. دشواري

تحليل علل
خوبي از عهد
حق مطلب ر
هديگر سالح

ه، اندام-كند
چنين، از هم

مناطق مسكو
سازمان اجتم

شود؛ لذا بمي
فهم اين وض
پذير خواهد

وان دركبت
عامالن آن د
براي بررسي
توان مطرح
نوشتار كوتاه

ي بدمدرنيته
عبارت ديگر
دارند، اشاره

هاي شيمبمب

نقش

60شماره
ارديبهشت

1395 

پرونده ي ويژه
 اجتماعي 
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شده است. پادزه
 احترام به حقوق

هايهاي حكومت
 استفاده از بمب
ن را غير ممكن

ترين  اخير بيش
اند و حتيي بوده
كنند همواره مي

انكه تالش كرده
هنگي و سياسي
 شناختن تنوع
ك ممكن و ميس
 به طور مستقيم
ي عنوان مطالبه
ير واقع نتيجه

اگر مجال تحقق-

 توليد و كاربر
دهد تا حد زيادي
يك و تاسيس
ها همواره از اين

 خودمختاري
ودكامگان بوده

ي اجرايي كردن
 جنايت و نسل
گه خوبي نمايان

ها و فجايجنايت
صي از فرهنگ
دموكراسي همر

            

ه خلق فاجعه ش
ي دموكراتيك و

هتواند پايه مي
سست نمايد و

ي عليه مخالفان

هايدر سال 
هاي شيمياييران

ها از آن استفاده
اند ك واقع شده

ع و بر تنوع فر
ت و به رسميت
اي دموكراتيك
فت كه اگر چه
 دموكراسي به
 باشند اما در
-سياسي كردها 

  بود.  نمي
چه احتمال  آن

دشور كاهش مي
هاي دموكراتيش

ن است. كردها
در شكل-ت 

شم و غضب خو
مان عراق براي
رهنگي حتي از
معاصر كردها به
ش اين گونه ج
نشي عناصر خاص
 باشد و اگر با د
واهد ساخت.    

خلي و در نتيجه
هايترش ارزش

بشر است كه
استبدادي را س
هاي شيميايي

  سازد. 
كردها كه

قربانيان بمبار
عش عليه كرده
 خشم و غضب
 مطلقه را توزيع

قدرت "سازيق
هاگرفتن ارزش

توان گفاقع مي
ها بر گسترش
صحه نگذاشته

ها و مبارزات ست
 جز دموكراسي

توان گفت مي
ي را در يك كش
 بشر و ارزش

ني بر آنسي مبت
ن توزيع قدرت

اند، مورد خشبوده
است كه حاكم

سازي فريكسان
و تاريخ مداشته 

ت. لذا براي كاهش
ه برگرفتن گزين

آفرينواند فاجعه
سد را فاسدتر خو

ويت استبداد داخ
ن وضعيت، گست

م اكنون نيز داع
 اين دليل مورد
رت متمركز و

اوراق"كيد كنند.
گري، بدون برگ
خواهد بود. در و
مكن است كرده
صلي خويش ص

اليتي فعخواسته
، چيزي-يافتي

 طور خالصه
افزار شيمياييگ

ر به حقوق
ختارهاي سياس

هت كه خواهان
ب -كومت فدرال

 همين دليل ا
ياست ادغام و ي
شي نيز ابايي ند
ن وضعيت است
د مراقب بود كه
تودن غربي مي

شد حاكمان فاس

عي
چه  ن

دان
هاي
ران
يان

صر
يت
تاي
بال
خود
روز

و  "
راق

دها
دان
ها را
- ي
هيچ
 به
ست
نگ
 به
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د هويت اجتماع
همه را شبيه آن

عادي و شهروند
 تمام ساختارها
دف اصلي بمبار
 وحشت در مي

  ها بود.  ض آن
تواند با عناصمي

شيميايي، عقالني
 نمايد و در راستا
 مشتاقانه به دنب

ي خر جامعه ب
تواند مانع از بر

"دموكراسي"، "
رهايي چون عر

  د و نيست.
يميايي عليه كرد
عبارت بهتر فقد

ي كردها زدايانه
 به رسميت نمي
اقي صدام به ه
 پذيرا باشد اما
بزاري و سياس

گزينشي با فرهنگ
ي دنيا منجرها

در نهايت بتوانند
حاكم سازند و ه

ملت  -ت
ش كنيم
يي فقط
ي ايران
 سركوب
ي چون

 نفر از مردم ع
 و شهري را با
سردشت نيز هد
 ايجاد رعب و

ن صداي اعتراض
مه به آساني م

افزار شت جنگ
 خود را سازگار
ها اين حكومت

ي هنگفتي را
ت اين ميان مي

"حقوق بشر" 
 وجه در كشور

پذيرفتني نبود ،-
هاي شيماز بمب

كامگي يا به ع
مطالبات تمركز
گي ايشان را

عر -يسم عربي
و لوازم آن را

ي، عقالنيت ابز
نمايد. برخورد گ
 در اكثر كشوره

ه كار بردند تا د
ح ون آحاد ملت

خواهند و دولتي
هند. نبايد فراموش

هاي شيميايمب
رجي خود يعني
كه از آن براي
اره برد و فاجعه

كه هزارانكرد
 مرگ فرستاد

ود ساخت. در س
 غير نظامي و

و خاموش كردن
حكومت خودكام

تكنولوژي ساخت
سازي)ت يكسان

ها بهره ببرد. ن
هاوند و هزينه

چه در . اما آن
رفتن و باور به
ت كه به هيچ
-تي اكنون نيز 

 اصلي استفاده ا
 استبداد و خودك

ها و مكه سياست
هاي فرهنگ تنوع

مگي و ناسيوناليس
ت دموكراسي و
ست تكنولوژي
 در خود هضم ن
ن بخشي از آن

ها بهورد اقليت
احدي را در درو
سازند كه خود مي
ا بر آن بنيان نه
كه صدام از بم
عليه دشمن خار
ستفاده نكرد بلك
خالفان نيز بهر
حلبچه را خلق ك
عراق را به كام

اش نابوجتماعي
شيميايي مردم

خالفان داخلي و
ح ر واقع يك

رهنگي فوق (ت
زاري و سياست
هداف خود از آن
روارد فوق مي

كنند.حميل مي
اجعه شود برگر

وزيع قدرت است
حت-وران صدام

ر حقيقت علت
ر عراق، وجود

موكراسي بود كه
تابيدند ورنمي

شناختند. خودكام
توانستجه نمي

توانسسادگي مي
سازي راكسان

غرب و برگرفتن

مو
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 و دو 
يما را 
 بمب 
 "وش

هايم  ه
كه به 
 مردم 

ها  مب
ريباً تا 
در آن 
يشان 

ها  مب
 بوي 
ود كه 
 را در 

هميده 
ش شده 
 حدود 
 بانه، 

 شد و 

اهگاه 
دم كه 
سر و 

ديد  مي
 وضع 

شت

م و به همسر
زمان، دو هواپي 

و بعد يك "ري
يوسف آرد فرو"

دنبال زن و بچه
هم در جايي ك

هاي مسير خانه
ستيم كه اين بم
ب همان روز(تقر
ها چه بودند. د
ها كردند و چشم

ص كرد كه بم
ك بويي مانند

قدر زياد بو بو آن
 شده، خودشان

   ببرند.
يگر كم كم فه
ل در هوا پخش

تادم سردشت 
ستاهاي اطراف

 بمباران چگونه
  كرديد؟ 

نشان به يك پنا
شان كردم، ديد
بيده است. همس
م كه چشمانم م
ر، پسرم را كه

سردش ي

ي ايستاده بودم
روم. در همان ي

پور"هتلي به نام 
 دكاني به نام 
ران، سريع به د
و بمب ديگر ه
وف است و در م

دانس مان ما نمي
 است و تا غروب
ه  كه اين بمب
ك م استفراغ مي

 مسائل مشخص
ها يك اين بمب

كرده بود. اين ب
هاي بمباران حل

ز بينن بوها را ا
ن گفتم مردم د
دند و گاز خردل
 تقريباً تمام مرد
 و اكثراً به روس

 كرده بودند.

شما در پي اين
لحق شديد، چه
 براي نجات جان
 با سختي پيدايش

چسبان به هم 
و فقط من بودم
 به همين خاطر

شيميايي ن

ف كاالي كوپني
فته بودم كه مي
 يك بمب در هت
مان مسير و در
پس از اين بمبا

ها دو همان وقت
معرو "ت سردش

ختند. در آن زما
ت يا بمبي ديگر
م معلوم نشد

عات اوليه، مردم
سبيد و همين

طور ا ند. همين
همه جا پخش ك
 دور شدن از مح

شستند كه اين ي
ب كه خدمتتان

ها شيميايي بو ب
 فرار كردند و
شهر دور بودند
كباد و غيره فرار 
ضعيت جسمي ش

تان مل به خانواده
 نمانده بودند و
ته بودند. وقتي
نند و چشمانشا

ديدند و ي را نمي
آبريزش داشت.

بمباران ن   
  

شكر در صف
فرزندم هم گف
ديدم كه ابتدا

ديگر را در هم
انداختند. من پ
رفتم و در هم

ي سرچشمه"
هم بود، انداخ
شيميايي است

) هم6ساعت 
لحظات و ساع

چس به هم مي
شيميايي بودند

را در ه "سير"
مردم در حال

ها مي سرچشمه
تا همان غروب
بودند كه بمب
است، از شهر
يك ماه از ش
مهاب
وض

كه ب پس از آن
ها در خانه آن

زير زميني رفت
كن استفراغ مي

فرزندانم جايي
و فقط كمي آ

قربانيان ز

٣

كمي در
  ييد.

 اما در
، در 13
   و

از يكي با

٢

هايشونت
سردشت

يانقربان ر
دوران آن

يواقعه ن
شهر اين

به فرزند 
صداقت، 
در اين د؛

در حادثه،

و واقعه ز
29 حدود

 سوال، لطفاً ك
قايق برايمان بگوي

فروشي داشتم ه
366تيرماه  7هر

خريد قند  براي

با گفتگو ر

 ش خرمگاه

خش و فجايع
شيميايي باران

اكثر كه جهت ن
آ به محدود ط

زمان در كه ت
در اشخانواده

سه داراي و 13
ينفره پنج ي ه
شدند مصدوم ،

ح زمان در واده،

ا خود مشاهدات
ح گذشت از بعد
..گويدمي ست،

 به عنوان اولين
هداتتان در آن دقا
ن كوچك خرده

بعد از ظهر 4ت 
ل از اين ساعت

در يناك؛

سياوشگفتگو از

عراق، و يران
بمب يواقعه كه
آن از خصوصاً ت؛

فقط هم يشان

است سردشت ي
خ همراه به ت،

327 سال متولد
خانواده. است با

سردشت ميايي
خانو اين وچك

م از صلح خط 
ب كه روحي و ي
اس نكرده رها را 

  
آقاي صداقت،

ي واقعه و مشاه ه
زمان يك دكان
ثه، يعني ساعت
نبودم. كمي قبل

بوي ظهر ز

گ

اي جنگ سال
ك آمد وجود به
است فجايع اين

دردهاي و بودند

اهالي از يكي ت
سردشت ميايي
م او. است كرده
زيب و آرتون يم،
شيم بمباران پي
كو فرزند زيبا، ه
 .است بوده ش

با گفتگو در ت
جسمي شكالت

اشخانواده و او

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

رابطه با لحظه
من در آن ز

ي حاد لحظه
دكان خودم ن

از بعد

8 طي در
ايگسترده
از اي نمونه

غيرنظامي
 .شودنمي

صداقت خدر
شيم بمباران
كمي زندگي

رحي هاي نام
پ در همگي

كه حاليست
مادرش شكم

صداقت آقاي
مش چنينهم

ا هنوز سال،

60شماره
ارديبهشت

1395 

پرونده ي ويژه
ت
 رواي
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در 
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زه 
ي، 
ها 
د، 
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ت 
در 
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 و 

60شماره   
 ارديبهشت

1395 

ژه
 وي
 ي

ده
رون

پ
ت 

واي
 ر

ي ما، كه به بقيه
جاست ي هم اين

 مثالً خود من
شوم و قدم زدن ي

س داريم اما هيچ

 روزهاي اول د
 و به چه نحوي

انداز  آن روز بي
 بودند كه كسي

ه ي شهرستان يه
ضع بهتر بودند

ودشان بعد خ
 داروهايي درست
ع هيچ دارويي د
اشت. اصالً پيش
در همان تهران

شود اما نه به م
ي اصلي . مسئله

وز وجود دارد؛
ني ميريع عصبا

تنگي نفسمان 
  يده است...
در ن مصدومان

شهرها، چگونه
  يافت كرديد؟
ان داشت كه
م هجوم آورده
ر سردشت و بقي
ران هم كه و
ر چمران بودند،
م كم مواد و

ي بود. در واقع
ثال ما وجود ند

ها هم حتي د ي

ش شان كمك مي
 كمكي نكردند.

گاز خردل، هنو
دارم و خيلي سر
م ت چرا كه همه
ت به داد ما نرسي
رساني و درمان
ت و يا ساير ش
 چه خدماتي دري
ت يك بيمارستا
 اين قدر مردم
خت. در واقع در
ي نبود. در تهر
بيمارستان دكتر
ن بيمارستان، كم
 كه ضد شيميايي
 براي درمان امث
 نشده بود. خيلي

مان شدند، بهش
دم عادي هيچ

ه اثرات اين گ
شكالت عصبي د
يم سخت است
سي در اين مدت
امداد ر
سردشت

در آن دوراند؟
ن زمان سردشت
لوغ شده بود و

شناخ سي را نمي
ه هيچ امكاناتي
شكاني كه در ب
تن ماها به آن

كردند ست مي
ن زمان در ايران
ي چنين اتفاقي

 كه
گي

ندج
 نام
اين

 در

ر از
هيچ
يلي

گي
 كه
 در
نند.
يت
 به

فرم
مرد

كه
مش
براي
كس

بود
آن
شلو
كس
كه
پزش
رفت
درس
آن

بيني
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 همسرم گفتم
د تا بتوانيم همگ

تي هم به سنند
 بيمارستاني به

ه در ا يك ما

شدن براي شما،

 بود و بدنش پر
توانست ه  نمي

م آرتون هم خي

ت و سواي تنگ
 كنترل كند

سش ادامه دهد.
كن ي به او نمي

شكاي ن رفت و
سيجي و گوش

د انداختم و به
با دستش بگيرد

نندج برويد. وقت
ما به تهران و

تر از  و بيش

مي شيميايي ش
  ده؟ 

تر آسيب ديده
كه تا چهار ماه
 وضعيت دخترم

  
يت بدي داشت
 عصبانيتش را
هنمايي، به درس

ود و هيچ كمكي
نژاد به تهرا مدي
هايي كه بس ش آن

ت، به دوش خود
رد و پشت مرا ب

ارستان  بيم
 يك ماشين 

ي  كه راننده
ا را شناخت 
مان را ديد، 
 و به 
د. اما بعد از 
 بيمارستان 
نات درماني 
 را به شهر 
عد هم در 
ا را به سقز 
 چون هيچ 

فتند بايد به سن
 ما را با هواپيما
منتقل كردند

  ي بوديم. 
ي روحي و جسم

ها، چه بود  سال
ت ي ما بيش همه

د؛ به طوري ك
 كالً لخت بود.
رحيم بهتر بود. 
 آن قدر وضعي

توانست  نمي
كالس سوم راه

شو  حمايتي نمي
م در دوران احمد
 نداشت. راستش

تري داشت خراب
خترمان را بردار
خودمان را به
رسانيم. در راه،

سپاه پاسداران ك
ن محلي بود ما
 وقتي وضعيتم
سوارمان كرد
يمارستان رساند
دتي، چون

شلوغ بود و امكا
هم نداشت، ما

نه بردند و بع
همان روز باز ما

رستادند اما
عالجي نشد، گف

جا فتيم، از آن
"دكتر چمران"

يمارستان بستري
پيامدهاي
طي اين
سرم رحيم، از ه
خم و تاول شد
ك باسي بپوشد و
خيم بود اما از ر
ز طرفي پسرم

هاي زياد، فس
توانست بعد از ك
حال حاضر هم

حتي چند بار هم
اي كرد اما فايده

خ
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خ
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ود كه 
بوديم، 
 دليل 
م و به 
د روز 
شتيم. 
د. زيبا 

ه بني ي
و هم 
 به ما 

 

 او چطور است؟
 ديگر ما اين بو
 دكتر چمران بو
 بماند. اما ما به
در تهران بمانيم
م كه بعد از چند
ه تهران را نداش
م زيبا متولد شد

بسيار الغر و بي
طور ا ود. همين

شود و پزشكان
  

  ما قرار داديد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 داريد، وضعيت
. اتفاقاً مشكل
و در بيمارستان
و بايد در تهران

آن تيم بيش از
يمارستان گفتيم
 رفتن دوباره به
شهرمان، دخترم
رض شيميايي ب
شو لش حل نمي
ش يع عصبي مي
شيميايي است.

ي كه در اختيار

 شده باشد؟ اگر
ال خوبي است.
كه در تهران و
من باردار است و
 داشتيم، نتوانست
شتيم. البته به بي
ما خوب، امكان
ز برگشتن به ش
ليل همان عوار

وقت اين مشكلش
سرم، خيلي سري
ها همان اثرات ش

 
 تشكر از فرصتي

 

متولدكه بعداً 
اين خيلي سو
همان زماني ك
گفتند همسر م
مشكالتي كه
سردشت برگش

گرديم ام برمي
چند ماه بعد ا
متاسفانه به د
است و هيچ و
مثل من و پس
ه گفتند كه اين
 
با
 

٣

 دارو و
  

نكردند.
كه در 

بمباران

ر شهيد
 در اين
ش باقي
تر شده
اي  نواده

مان اين
م داريد

۴

 به خاطر نبود
شت منتقل شد.
خاصي برايمان ن

دكتر دشت يك

ن و مصدومان ب

نفر 115ت اول،
يايي هنوز هم

سال اثرش 15
ت ن خيلي بيش

بود و تقريباً خانو

گفتيد كه در زما
رزند ديگري هم

بريز و سنندج،
هايشان به سردش
م هم كه كار خ
هنوز مردم سرد

  شد، ندارند.
ه شدگاناز كشت

  ت داريد؟
ت و چهار ساعت
ر اين مواد شيمي

50 خردل تا
ن به مرور زما
كه خيلي زياد بو

 
هايتان گ صحبت

د داشتيد. آيا فر

ثل تب ديگري م
ه د شدند و جنازه
ه مرخص شديم
اين همه سال ه
خصص داشته باش
آيا شما آماري ا

شيميايي سردشت
طي همان بيست

كه اثر  دليل اين
مانده است(گاز
داد كشته شدگا
مصدومان هم ك

 ب نديده باشد.
شما در ابتداي ص
واقعه، دو فرزند

يا شهرهاي
درمان، شهيد
كه بعد از اين

اصالً بعد از ا
اين زمينه تخ
آ
ش
در سردشت ط
شدند اما به

شهر باقي م
ماند)، تعد مي

است. تعداد م
نبود كه آسيب
ش
و

60شماره
ارديبهشت
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تشكيل را آنان ن

كميسيون اسفانه
روست اين هالي
جانبازي درصد ي
اعضاي شناخت 

ب دسترسي عدم
موجب نادرست ي

س ديگر از. ست
عد مدعي رده
اين در الزم ات

زيا مظلومان ن
يادآوري ضرورت 

برخورداري عدم
نهادهاي از زرده
غي تشكيل يچ
زرد ي حادثه. ت
گسترده و 

شيميايي باران
نها تشكيل اما 

نح به سردشت
شيميايي صدومان
شيميايي صدومان

زمين 

زبان دو، اين ن

متا زرده، ميايي
اه از بسياري 
ي شايسته را نان

عدم دليل به 
ع و زمان آن گي
ي رويه اين. بود 
اس شده منطقه 

زر اهالي از ي
حقوقا كامل ت
 . هستند 

اين حديث و 
كه اي نكته اما

ع دارد، وجود
ز شيميايي ومان

هي نبود يا و 
است آنان حامي 

تر سخت راتب
بمب تلخ ي
است، بوده شت
س شيميايي مان

مص مظلوميت 
مص كه حالي در

 ي

روي ن

بين تلفيقي و ند

شيم بمباران لخ
براي جانبازي، 
آن اساساً يا نداد 
تر بيش امر ين
جنگ شرايط از ه
مرصاد عمليات 

اين اهالي وق
بسياري
پرداخت
زمينه
حرف
 است
و آن

مصدو
مدني
دولتي

مر به
ي حادثه
سردش

مصدوم از مايت
صداي است 

د. برساند هانيان

 
 
 ي
 

 تر
 ن

 

  نياز

يه يك دادگستري

غضوبان

برن مي كار به م
  . دهد ي
تل ي حادثه از د

درصد شخيص
تشكيل اي ونده

اين. نداد شخيص
مربوطه ميسيون
علت به رمانشاه
حقو شدن مال

حم انجمن ني
توانسته طلوبي
جه به را ردشت

شيميايياران
تشخيص ون

اهالي از سياري
يا نداد تشكيل

 درصد يته
تبيش امر اين
كميسيون ضاي
 و زمان آن ي

علت به نشاه
بود د

سين احمدي

وقدان و وكيل پاي

مغ شاه،

 وي
 ي ه

 قرار
 و ح
 به ،
 ي ه

 مي
 سان
 ون،

 به 
 از ي

 ستا

  
  
  
  
  
  
  
هم
مي
بعد
تش
پرو
تش
كم
كر
پايم

مد
مط
سر

بمباتلخيدثه
كميسيو سفانه
بس براي بازي،

تش ايپرونده تا،
شايست را آنان

ا. نداد شخيص
اعض شناخت م
جنگي شرايط ز

كرما به ترسي
مرصاد عمليات

حس 

حقو 

٣۵

كرمانش

داالهو زرده تاي
نقطه اين ،598
ق شيميايي اران
مجروح نفر هزار

مرصاد، عمليات
همه نبود؛ مكن
محكم دژ بسان

بس تراژدي ين
فريدو سيد. ست
بودند نفر 8 معاً
ديگري زن. ت

روس اهالي. سپرد

حادازبعد
متاس زرده،
جانب درصد
روستا اين

اساساً
تش جانبازي

عدم دليل به
از مربوطه

دست عدم
 ع

كزردهي

روست اهالي راي
ي قطعنامه رش
بمبا هدف صدام
ه بر بالغ و شهيد

ع با بود همزمان
مم مجروحان ه

داالهو هستان
اي. كرد مي هم

اس افكنده سايه 
جم كه را خود ي
است كرده دفن 

س خاك به را خود
 آن و د،

 حق هل
 اين آيين
 طلبي صلح

 همزيستي
 نوع يقي،

 كرامت ه
 هاي آيين 

 از شونت
 حق هل
 جنگ ي
 زباناني ي
   را ي

يميايي

بر سياه روزي 6
پذير از پس روز

ص بعث دژخيمان
ش نفر 275 آن،
ه دقيقاً حادثه ن

به فوري رساني
كوه. بودند سدود
فرا سختي به

زرده در همواره
ي خانواده عضاي
بابايادگار مرقد

خ بستگان از فر
دارند دائمي ي

 . ست

اه جملگي ه
آ. آيند مي ساب
ص بر مبتني تي
ه آرامش، و

موسي به گرايش
به احترام وستي،
و عقايد به
خش و جنگ از

اه نيك رمان
قرباني خود اما
اورامي تنها ها
كلهري زيباي ش

شي مان

67 تيرماه 31 وز
4. بود كرمانشاه
د توسط حروم،
آ پي در و گرفت
اين. شدند صدوم
امدادر كه حوي

مس و بسته ها اه
را عبور مكان
ه تاريك اي سايه

اع و پدر برادر، 5
جوار در نهايي
نف 9 روستا، هالي
همراهي همگي
اس تنفسي سپري

زرده شهروندان
حس به ارساني
يكتاپرست ردمان
برابري. ست

گ آميز، سالمت
بشردو و وستي
احترام ساني،
دوري و يگر

مر هاي خصلت
است؛ ارسان
ه اي زرده. شدند
گويش كه هستند

 مصدوم
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 داخت

 توان ي
 قابل ن
 جرم ر

 امر ن
 كه ي
 وقت 
 صرفاً 
 هاي ه
 دست 

 و ادر
 داند ي
 ديده 

 ابن 
 پول 
 شود ي
 است 

 اين 
 قعيت

 است 
 زرده 
 بسان 
 اين ز

 داخلي
 جمهور

 3،19 
 حقاق

پرد به مكلف و
 . است ه

مي حقوقي يسم
ايران داخلي يي

در معاون رهاي
اين كه چنان هم 
اي نكته. كرد يدا
خاطي دولت و 

تنبيهي سارات
خانواده و دومان

از با فريدون د
برا 5 دادن
مي خدا پدر،
زياني چه

 است.

اگرچه
با مصيبت
نمي جبران

مرهمي اما
درد بر

وا. مظلومان
اين مسئله

مصدومان
داالهو،

ا اما اند گرفته ر
د و المللي بين
ج رئيس راستا ن
اصول وفق ت
ا و حمايت به د

  .باشد مي الهو

و ملزم نيز ران
زرده شيميايي ن

مكاني چه از شود
قضاي مراجع در 
كشور قضايي ع
كرد؛ مطرح را ن

پي تحقق لبچه
مسببين الزام ي

خس. است نبيهي
مصد بر وارده ي

سيد نمونه، نوان

قرا مضاعف تم
ب مقررات و ين
اين در. نمايند يا

ملت حقوق دافع
متعهد و ملزم ي،

داال زرده رسانان

اير اسالمي ي
مصدومان تمامي 

ش مي مطرح وال
هم موضوع ين
مراجع در هم و

آن توان مي اق،
حل شيميايي ن
بررسي است، ي
تن خسارات خت

معنوي خسارات
عن به. است ايي

ست مورد زمين ي
قواني وفق تا ند
احي و دريافت را

مد و قانون ري
اساسي قانون 12
يار حق اهل وق

جمهوري دولت
تقانوني حقوق
سو اين اكنون
اي جست؟ بهره

و است بررسي
عر وقت رژيم
مصدوما براي
يادآور به الزم
پرداخ به عراق
خ جبران براي

شيميا قربانيان

يرو مغضوبان
برخوردارن حق

ر خود حقوقات
مجر عنوان به
21 و 22،113،

حقو ي ذره ذره

٣

 و دهند
 تهران

 رايگان
 عهده

 نسبت 
 سو يگر
 و عوي

 رژيم ه
 دارد، ود
 عراق ت

 جبران
  قربانيان

 حقوق 
 را يايي
 شود؛ مي
 سو يگر

۶

د انجام را مهم
سمت به الهو

صورت به و تا
بر را داالهو

داخلي اداري و
دي از و نمايم ام
دع ي اقامه به
به شيميايي ت
وجو همواره كه
دولت توسط تا

به مكلف و م
ق هاي خانواده
نظام در المللي
شيميا هاي سالح
مي محسوب رمز
ديگ از. است روز

اين نتوانستند 
دا هاي كوه از 

روست اهالي ست
زرده شيميايي

قضايي مراجع ر
اقدا زرده يميايي
ب نسبت مللي

تسليحا شندگان
مهمي بسيار ي

روست اين هالي

ملزم المللي ين
و مصدومان ك

بين اسناد. شد
س كاربرد و ه
قر خط اساساً و 
مفر زمينه اين ر

اي عديده داليل
نتوانست هرگز

درخواس بنابه ب
ش مصدومان ي

در بتوانم يكسو
شيم قربانيان وق

الم بين قضايي
فروش و مسببان
ي نكته اما. نمايم
اه به وارده رات

 طبق
 و 598

 لمللي،
 عراق
 جنگ

 ملزم و
 سارات
 ايران
 اسفانه
 دولت
 تحقق
 نشده
 عراق

بي مقررات و ن
تك تك به ده

باش مي زرده يايي
استفاده تصريحاً

است كرده كوم
در عراق دولت

د به بنا زرده
آنان صداي
 . بيايد

اينجانب اكنون
تمامي وكالت
از تا ام گرفته

حقو احقاق به
ق مراجع در

م محكوميت
ن اقدام صدام،
خسار جبران
.است

8 ي قطعنامه
ال بين اسناد
وقت دولت

مسئول
و شد شناخته

خس جبران به
به وارده
متا اما است

مماشات
باعث ايران
امر اين
دولت. است
قوانين حسب

وارد خساران
شيمي بمباران

ت الملل بين
محك و ممنوع

مسئوليت لذا
60شماره

ارديبهشت
1395 

پرونده ي ويژه
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 دفعات استفاده
يران در دسترس
ياسي و اجتماعي
ي هستند كه قر
 نسبتي كه شاي
تحليل آن، نتايج
هيچ آمار قابل
ارد، و اين يعني
 يك رويداد ك

گذر ل از آن مي
ك عدد دقيق ارائ

ي ارائه شده هم
ت مسئله مردش

ا را به پرسش
ن شود. بنا ب

سال 8 در طي 
راق، ارتش عراق

هاي ر از سالح
ان استفاده كرد

مورد 29ست در 
توان مي راق را

چ آمار دقيقي از
ق در جنگ با ا
ديگر زندگي سي
 همان آمارهايي

ا عيان كنند، ر
ان از رهگذر ت
في گرفت. ه
تنادي وجود ندا

ي كه درباره ن
تر از سي سال 

توان يك وز نمي
 .  

 همين عددهاي
 پرسش از سر

تواند ما شد، مي
تري رهنمون گ

ام ارائه شده،
گ ايران و عر

با 300ش از 
ميايي عليه ايرا
ت. گفته شده اس
ي از سوي عر

 ي؟

شود. چون هيچ
ي از سوي عراق

هاي د مام حوزه
ها ترين داده ت

ي ما با واقعيت
بتوا
كيف
است
اين
كم
هنو
داد.
اما
اگر
باش

بزرگ
ارقا

جنگ
بيش
شيم
است

هاي شيميايي ح
  ميد. 

ط 
ن 
 ت،
 ي
 ره
 ي،
 ن
 ن

 از 
 له
و  
 خ

ستراتژي

فاوتي تعبير مي
هاي شيميايي الح

چون تم ست. هم
اهميت  ايران، بي

ت نسبت كمي

تفاده از سالح
ي موثر نام تفاده

توسطشيمايي
و شهروندان

سردشت ي
روستاهاي  و
دير مارشاه و

الجي قه غرب،
شهرستان ابع

چومان و سوته
ه و باباجاني

بازيل و الشيخ
شت، كالل

پاوه  و شيخ

 هد علوي

 نامه نگار

اسياك

هاي
هر،
 كم
كه  ن

 در
دن
  ؟

شت
چرا

الح
  

  
  
  
  
  
  
  
متف
سال
نيس
در

است

است
است

بمباران ش دف
 مسكوني و
ند: شهرهاي

اشنويه ر،
و سفلي ديره
غ گيالن ستان
توا از نژمار ر

قالس باينجان،
بانه، زرده تان
داالهو، مال ن

ستان سردش
شهرستان

شا 

روزن 

٣٧

تاكتيك

ها حگاه بادكنك
اه در آسمان شه

ك كم نوشته ايم و
ز فاجعه جز اين
مباران شيميايي
ن و مصدوم شد

دانيم؟ فاجعه مي
 شيمايي سردش

چ كنند؟ فت نمي

ن بارها از سال
هر بار با عدد "

، هدمورد 23
مناطقق

نظامي بودن
سومار شه،

نسارد رديره،
شهرست توابع
رسه و  دزلي

با وان، آلوت،
شهرست وابع
شهرستان ع

شهرس توابع
توابع از ان

تردها؛

ت، يكشنبه صبح
هاي سيا جنگنده

و و بادام تلخ كم
سال پس از 29 

 شهر قرباني بم
انسان 110ختن 

 ديگري از اين ف
ر از مصدومان
ي/درماني درياف

شت 
طرح 
هاي 

ي  يه
حت 
 چرا 

نيز  
ايت 
 ما 

 قدر 
سش 
سيد 
يايي 
ندان 
نيم؟ 

 جنگ با ايران
"بارها"د. و اين

 
3در 

عراق
غيرن
نودش
نسا
ت از

ني،
مريو

تو از
توابع

از
دودا

كريايي

ي سياه سردشت
هر و عصرگاه ج
گ با طعم ليمو

ايم، امروز  ديده
دشت نخستين

اش جان باخ جه
گر بود، چه چيز
چرا هزاران نفر
 خدمات حمايتي
ن شيميايي سردش
 بين المللي ط
ه  چرا شركت

ي مواد اولي ننده
يايي عراق تح

اند؟ قرار نگرفته
"ن در فاجعه

 سرنوشت و رو
ي زندگيناشدن

 سردشت اين
 نه! اين پرس
ده است. بايد پرس
 بمباران شيمي
امي و شهروند

دان ران چقدر مي
عراق در طول
ران استفاده كرد

شيمين

ي رباره يكشنبه
نگي بر فراز شه

ي روز مرگ رباره
ايم و كم خوانده

كه سرد دانيم ي
نيا است و نتيج

انسان ديگ 800
چرا سردشت؟ چ
هنوز هيچ گونه

ي بمباران رونده
هاي ر دادگاه

شده است؟
روپايي تامين كن

هاي شيمي سالح
عقيب قضايي ق

اول شدن"حتي
هيچ تغييري در

هاي تمام ن نج
 كند؟ يجاد نمي

ي چرا ما درباره
دانيم؟ كم مي

رست طرح نشد
ي ا درباره

ناطق غير نظا
غيرنظامي در اير

شود ع گفته مي
يي عليه ايرشيميا

 بمباران
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رسان 
 و تا ي

ستايي 
هاي  ن

و چند 
شود  ي

ر جان 

كردها 
مباران 
زهاي 
 رديره،

 از يره
 صله خ

 جاني،
 پاوه ن

 داالهو
 شابهي

زديك 
ن نفر 
شدند. 
 هم، 

ي  ومه
 50 از 

   
گي در 

كه  ين
ن اين 
مناطق 
ع داد. 
 آن را 

يا مقدس هاي
هاني درويش، 
روس .دارند قرار 

 يكي از جشن
و 1367ر سال 

شامل كردها نمي
نفر 275يش از 

  شوند. 
شامل حال ك
همان روز بم
 در همان روز

نسار ستاهاي
دير مار شاه و 

شيخ گيالنغرب،
باباج ثالث تان

شهرستان توابع 
د شهرستان بع
مش شيميايي ي

كه نز الوه بر اين
ن باخته، هزاران
شه مصدوم ش
 از آتش بس
 عثمان در حو

گيرد، بيش  مي
شوند. صدوم مي

ناطق غير جنگ
رند؟ فارغ از اي
ستند، شايد بتوان
ي عراقي به م

اطق ارجاعين من
ت در پاسخ به

ه شخصيت رتگاه
سيد داوود، 

روستا كنار اين 
ميزبان هايش ه

ت. جشني كه در
بسي كه گويا ش ش

خون نشست، بي
 هم مصدوم مي

بس را آتش
شود؟ در ه مي

وستاي زرده،
بس، روس ش

سفلي سارديره
گ شهرستان وابع
شهرست توابع 

از و دودان الل
تواب از  باباجاني

ي حمله مورد ز
گرفتند و عال رار
نفر جان 100ه 

م براي هميش
ست روز پس

ي شيخ نطقه
ي گسترده قرار

نفر هم مص 280
 شيميايي به من

گير ف قرار مي
ق كردنشين نيس

رسي هواپيماهاي
فند هوايي در اي
 ساير احتماالت

ت چرا كه زيار
حضرت ادگار،

در س غسالن
زيارتگاه وجود 

ها است يارساني
الم رسمي آتش
ميايي عراق به خ

نفر 1100ش از 
چر
نم
رو

آتش
نس
تو
از

كال
و

نيز
قر
به
هم
بيس
من

ي شيميايي حمله
0زند و بيش از 

ي مورد حمله 2
 كردنشين هد
ق هم مرز عراق
 سهولت دستر
ين و ضعف پداف
، پرسش ما و

فردانيوز 

ها است يارساني
چون بابايا هم

مقدس ي چشمه
خاطر كه به

مذهبي مهم ي
روز پس از اعال

يمبا بمباران ش
بازند و بيش مي

اشنويه مورد ح
باز نفر جان مي
23چرا در هر 

ايران، مناطق
ي مناطق همه

حمالت را به
مرزي كردنشي
اما اين گمان،

-ط صدام حسين 

٣

 هاي ت
عراق با

 هدف ا
مناطق 
 ردشت،
 و سفلي

 ي، دزلي
 السوته

يي قرار
 "صادفي

ن مدني
ردنشين

براي . 
 استان
م براي

مله شيميايي توسط

٣٨

 پاتك به عمليات
 خيبر و بدر، ع

ر ايران نظامي
مباران شيمايي

سر : شهرهاي
س نسارديره يره،
ني الجي، قه ب،
قال باينجان، وت،

هاي شيمياي الح
كامالً تص"ورت

مي و شهروندان
ست، مناطق كر

  
متفاوت مذهبي

ستان داالهو در
 روستايي مهم

صدور فرمان حم

رد، در جريان پ
،8 ، كربالي8ر

نيروهاي يايي،
بم   ديگر، هدف

يرنظامي بودند:
نساردي ستاهاي

غرب گيالن تان
مريوان، آلو تان

بانه، زرده  
داالهو،  ن
شهرستان  

 توابع از 
 توابع از ه

يست؟ چه
رها را كه

ان، به ش ن
و يا حتي
 هم پيوند
  كه در اين
 در جنوب
در غرب

كنند و در 
ن نبود هدف سال
 ترتيب، به صو
 مناطق غير نظام
خود قرار داده اس

اند. ف قرار گرفته
م و ديني هاي

 از توابع شهرست
هستند. زرده ن

مور 6مورد، در 
، والفجر4 لفجر

شيمي ي  توپخانه
مورد 23 اما در 

 شهروندان غي
رو اشنويه و ر،
شهرست توابع از
شهرست توابع از

شهرستان توابع
شهرستان توابع ز

توابع از ازيله
و دودان الل

صله وه  و شيخ
  الث باباجاني.

ها در چي ين نام
روستاها يا شهر
ز شيميايي شدن
، اطالع دارد و
شنيده است به

ي مردماني ك ه
ستاها، از سومار
تا اشنويه د
كربي زندگي مي
ي كه جنگ آنان
 هستند. به اين
وردي كه عراق
ران شيميايي خ
وندان كرد هدف

باوره و ها آئين
 روستاي زرده

يارسان آيين رو

م 29از اين 
، وا2 والفجر
يا و ها بمب

گرفته است.
مسكوني و

سوما نودشه،
ديره شاهمار

نژمار ر سه و
ت از چومان و

از و باباجاني
با و مالشيخ

سردشت، كال
پاو شهرستان
ثال شهرستان

اما اهميت اي
ر  چيزي اين

كمتر كسي ا
جز سردشت،
نامشان را ش

دهد؟ همه مي
شهرها و روس
كرمانشاه ت
آذربايجان غر
جريان جنگي

، كردگرفتند
مو 23در هر 

را هدف بمبا
ايران و شهرو

با كردهايي
نمونه مردم

كرمانشاه پير

60شماره
ارديبهشت
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ژه
 وي
 ي

ده
رون

پ
شه

ندي
 ا

شيميايي ي حمله 
  نمايد. مي

هاي شيميايي
عالم آن، ناظر ب
. پيش از اعال
ستاهاي كردنشين

رجه موثر بودن د
ي كمترين هزينه

ن پيام به مقامات
ري اسالمي هم
 كه عراق د
ت احساس خط
گراني از شكست
گ نظامي، ابايي
مباران شيميايي
ق غيرنظامي

  ارد.  ند
 اينجا هم

هاي شگاه بمب
يي عراق بودند
درس عبرتي ك
 به ايران داد
شتشان قرار بو
. ختم شدن تما
وقف كردن اين
يراني به دبيركل
 كم دردسر بودن
هم چندان آشنا

ي غير كردنشيني
جنگ درگير بودن

ر آن بود، انجام
ق خيلي عجيب م
ه كردها با سالح
س و پس از اع
ي متفاوت بود.
ر شهرها و روس
 آزمايش عملي

"دفاع با  ني بي
اين "كم دردسر

جمهور
بود

صورت
و يا نگ

در جنگ
از بم
مناطق
ايران
كردها
آزمايش
شيمياي
هم د
بايد

كه ديدن سرنو
 درجه اول شود
ايران براي متو

اي مقامات ا شه
ي كم هزينه و

هوري اسالمي ه

ها و يا روستاهاي
هاي ج در جبهه

ها منتظر ق سال
از سوي عراق ي

هدف گرفتن ك
بس  از اعالم آتش

 براي مخاطباني
گرفتن كردها در
يايي، جداي از

هاي انسا  هدف
ك" واجد انتقال 

ي درجه دوم ك
رس شهروندان
 و ديپلماتيك

هاي كليش گاري
ها، راوي ي آن ره

 كه از نظر جمه
  شدند. مي

يي شهره شيميا
ر مقام بسيجي 

راقبسي كه ع ش
مسكوني مناطق

رسد ه  نظر مي
وي عراق پيش
 پيام متفاوت

بس، هدف گ ش
هاي شيمي سالح

ها روي ن سالح
،"ياسي ممكن

شد. شهرونداني ي
ي عبرت و تر يه

سياسيدامات
مالت به نامه نگ
زمان ملل دربار
شتن كساني بود
ودي محسوب نم
 يقين، بمباران
ه فرزندانشان در

 ت

رك
يت
قرار

تر  ش
 در
س
في
راي

 يا
چه  ن

 هم
ايي
فاده
راق
اين
الم

آتش
به
به
سو
دو

آتش
با س
اين
سي

مي
ماي
اقد
حم
سا
كش
خو
به
كه

٣٩

ميايي سردشت

بس و تر م آتش
 هر نوع اهمي
اران شيميايي ق

ر حلبچه و پيش
 نظامي مختلف

ش كرده بود و پس
ي اضا ل هزينه

شورمه توسط

ي، موشكي و
رنظامي، يا آن

ه در ي جنگ و
حمالت شيميا
 ممنوعيت استف
دي داشت و عر
 نپذيرفت. به ا

وي ايران و اعال

ان بمباران شيم

ق پس از اعالم
يرنظامي فاقد
ك را هدف بمبا

سردشت و بعدتر
امي و اهداف ن
ي خود را آزمايش
لي براي تحميل
صدور دو قطعنا

 
 حمالت هوايي
ق مسكوني غير
ي ال بردن هزينه

.بود مقابل شور
 پروتكل ژنو در

ي زياد بي هزينه
ت شيميايي را

از سو 598ي  ه

صويري از قربانيا

. چرا ارتش عرا
ران، اهداف غي
 اهميت سمبليك

با بمباران س 136
 مناطق غيرنظا

هاي شيميايي ح
س هم ديگر دليل
 با توجه به ص

ملل در 
و  66
در  6

فاده از 
ايي از 
گير در 
 قاعدتاً 
مباران 
مناطق 
 دنيا 
 ناقض 
 ژنو و 
حمالت 
 ه است.شور بود

 البته ايران از
شهرها و مناطق

شد، باال وانده مي
كش در مردمي ي

وستن عراق به
ميايي و ميكروب

ت انجام حمالت
پذيرش قطعنامه

تص

سازد. معتبر نمي
خاصمه با اير
ستراتژيك و يا

  دهد؟  ي
66عراق در سال

 بمباران برخي
يران، انواع سالح

بس ز اعالم آتش
ه خود نداشت.
منيت سازمان م

6بهشت  ردي
67بهشت  ردي

حكوميت استفا
هاي شيميا سالح

سوي طرفين درگ
جنگ، عراق

بايست با بم مي
شيميايي م
غيرنظامي به
شان دهد كه
صلي پروتكل

عامل اصلي ح
شيميايي اين كش
هدف عراق و

اي به ش وپخانه
جنگ شهرها خو

ي روحيه شكستن
ما با توجه به پيو

هاي شيم ز سالح
گاه مسئوليت هيچ

رتيب، پس از پ

نا
مخ
اس
مي
ع
با
اي
از
به
ام
ار
ار

مح
س
س
ج
نم
ش
غ
نش
اص
ع
ش
ه
تو
ج
ش
ام
از
ه
تر



 

 

كشتن 
لبچه، 
اومتي 

  
 و مي

 هدف 
دف يا 

اي  مه
جريان 

ي  جنبه
ي غلط 
سپس 
كردن 

ي مجاز بود. ك
ر در بمباران حل

ارتباط با مقا  بي
يافت.  ادامه مي

نظام رغي مناطق
طق كردنشين

صرفاً يك تصاد
ه مبتني بر برنا
ه متفاوت در ج
ت و فارغ از ج
د كه برآوردهاي
ط با كويت و س
فرصت عملي ك

اي و به هر شيوه
نفر 5000فال و 

كشور ديگري و
 سالح شيميايي
م ران شيميايي

 كردها و مناط
نه ص اند گرفته 

مي و جنگي كه
ي خاص و البته

ه استبس بود ش
داد لند مدتي مي

صدام در ارتباط
، خوشبختانه ف

شرايطي و ر هر
د در عمليات انف
ها ولو در خاك ك
جريان داشت، با

مورد بمبار 23 
در ايران، دني

قرار ايي عراق
ي ضروريات نظا
 نيل به اهدافي
 از اعالم آتش

ريزي بلن ز برنامه
درست بعدي ص
يكا و سقوطش

  گرفت.

شان در كشتن
هزار كرد 188

با كشتار كرده
كه در عراق ج

هر كه در اين
مد شهروندان
شيميا بمباران

انتخابي مبتني
دقيق و براي
جنگ و پس
نمادين، خبر از

هاي ناد و گام
تعامل با امريك

ها را از او گ آن

  

  

۴

 ز اي.اف.پي

المي در
اسي و
ت حس
ر براي
 كشتن
 كه به
 مواجه

 مناطق
ينان از
ه دنبال
اومتش
 حلبچه
ل پيامي
ران كار
اورهاي
مدند و

۴٠

عكس از-بچه

 جمهوري اسال
ي سيا د، هزينه

د و جز تقويت
تر نيروهاي بيش
ت. اينجا اما با
شد ي ايجاد مي
اش ترين چهره

ران شيميايي
ت ايراني و اطمي
ي دوم ايراني به
لتي بود كه مقا

و انفال وه بود
 متضمن انتقال
ان جنگ با اير
 هر مذهب و با
آم ه حساب مي

ن شيميايي حلبچ

اسي و نظامي
 كشوري بودند

كرد ه عراق مي
يزي و جلب ني
ي عراق نداشت
 در دل دشمني
ت گ در دردناك

  شد. 
س، تداوم بمبار
جي به مقامات
ي هروندان درجه

 به كشتن از مل
 حسين را آزرده

ها،  اين بمباران
ردها بود. با پايا

شد. كردها با مي
ي خطرناك به

قربانيان بمباران

 از مقامات سيا
ف محلي و يا

تري متوجه يش
دشمن ستي ي و

ي حاصلي براي
، ترسي"گري

شدن، با مرگ "
ش م هراسناك مي
بس  اعالم آتش

داي از دهن كج
ي كه كشتن شه
ب ارضاي ميل
د سخت صدام
 نينداخته بود.

رسناك براي كر
ها تازه شروع مي
ر صدام دشمني

تان محل دفن ق

و بزرگانشان
سطوح مختلف
ديپلماتيك بي
وطن دوستي
بسيج مردمي

ديگ"دردناك 
شهيد"جاي 

شده و الجرم
اما پس از

كردنشين جد
ي كمي هزينه

داشت، بازتاب
چند سالي بو
هم از پايش
مستقيم و تر
صدام با كرده

از نظر  ديني

گورست

60شماره
ارديبهشت

1395 

پ
رونده ي ويژه

انديشه
 

 



 

 

يد 
 و 
ي 
ي 

دم 
ت 
ن 
ًال 
 يا 
بر 
 از 
ن 
ي 
ن 
ل 
ل 
 يا 
يا، 
ن، 
ن 
ي 
ق 

60شماره   
 ارديبهشت

1395 

ژه
 وي
 ي

ده
رون

پ
ژه
 وي
وي

فتگ
 گ

ن سوال بفرمايي
ان جنگ ايران

ي شيميايي برخي
هاي دادگاهدر  ق،
 نبوديم؟ ي

، مربوط به مرد
باشد و دولت  مي

 ايراني را در اين
مواردي، معموال

مللي الهه و
شوند. ب وارد نمي

و بعد 1948ل 
گر بايد جان شغال

 به آن خودداري
دهد، بايد خود آن
حقوق بين الملل

ها. اين اصل ولت
ي كرده باشد و
ي، از طريق دري

هاي جانشين لت
بران كنند. از اين
بمباران شيميايي

هاي عراق  دادگاه

ت، به عنوان اولين
سال از پايا 27ت 

هاي ه با بمباران
ت وقت عراق

المللي دادگستري
 قربانيان جنگ،
ل هزينه شدند،
امات اشخاص

ي در چنين م
بين الم ديوان 

دم صالحيت، و
اي كه در سال ه

يد، كشورهاي اش
ند و از تعرض

د گر انجام مي ل
چنين در ح د. هم

صل جانشيني دو
 سابق، تعهداتي

رعمديدي يا غي
 آورده باشد، دول
ن خسارات را جب
 ايران كه از ب
 بايد از طريق

  وق

ب آقاي نيكبخت
رغم گذشت علي

در رابطه دعوي 
ران توسط دولت

ديوان بين او يا 
سارات وارده به

ساني كه متحمل
ي فعاليت و اقد

كرد. از طرفي ي
المللي اعم از

 رم به دليل عد
هاي چهار گانه 

 به تصويب رسي
حفوظ نگه دارن
 كه دولتي اشغال
ن را جبران كند
رد، به عنوان اص
كه هرگاه دولت
يق جنگ، عمد
 كشوري وارد

هستند و بايد آن
ن و يا مردم
يان شدند، ابتدا

 ن روزگرد

حقو حقاق
 كند

جناب
چرا ع

طرحراق، شاهد
اطق مرزي اير
زائي اين كشور و
ن قسمت از خس
ان به عنوان كس
ي ان بايد زمينه

رد فراهم مي
هاي بين ا دگاه
هاي جزائي دگاه

اس كنوانسيون
گ جهاني دوم

مال مردم را مح
داميند و هر اق

لت اشغالگر، آن
اي وجود دار عده

 اين معناست ك
ساراتي را از طر
وا و يا زمين به
سئول و ضامن ه
هت دولت ايران
حمل ضرر و زي

سيمينتگو از

اح سر ر
كميمحه

  
  
  
  
  
  
  

عر
منا
جز
ناي
اير
اير
مور
داد
داد
اسا

جنگ
و م
كنن
دول
قاع
به
خس
هو
مس
جه
متح

 در
عداد

بر ز
كيل
هم
مي،
داده

يه
دگاه
هاي
وقي
 در
زي
 دو
ايي

حول
ايي
هاي
نيان
برده

گفت 
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بر عراق
مسامي،

،ايراني شناس
ود، وكالت تع
در ايران را نيز
چنين در تشك
"يي سردشت

م شكايات مردم
ن حوزه انجام د

 هلندي پروند
در داد ي كه

افزارهجنگ يد
فتر معاون حقو
هاي شاياني
ي مناطق مر
ساله بين اين
كنون راه به جا

لح نيكبخت ح
هاي شيمياالح

ه حال تالش
 خصوصاً قرباني
 راه به جايي نبر

با ايران
شيميايي

دان سرشنوق
ق بشري خو
هاي شيميايي د
چيكبخت هم

صدومان شيمياي
عالوه بر تنظيم
سياري در اين

دگان دادستان
بازرگان هلندي-

تولي براي خام
، در دف-شد ن

بود و تالش
هاي شيميايين

8طي جنگ
ي كه البته تاك

ط صلح با صال
 عراق از سال

كه چرا تا بهن
ن قربانيان و
طح بين الملل،

ا: كبخت
شربانيان

حقو  نيكبخت
 باالي حقوق

هبمبارانانيان 
ست. آقاي ني
ز حقوق از مص
ايفاد كرده، و ع
ي پژوهشي بس

 مالقات كنند
- فان آنرات، 

خ مواد فروش
حسين صدام ت

 وقت ايران ب
دعوي بمباران
لت عراق در ط

هاييست؛ تالش

ي خطز ماهنامه
ي دولت وقت

چنين اين هم
ن براي رسيد
قوقشان در سط

 ايم...نشسته

نيك صالح
قر

حمد صالح
ي بلندرنامه

شماري از قربا
هده داشته اس
نجمن دفاع از
ش به سزايي ا
دامات و كارها

 ست.
چنين ازهمي

عروف فرانس
به هه متهم

دولت به يميايي
يس جمهور
صوص طرح
ران توسط دول
شور، داشته اس

 رده است.
ر اين شماره از
ياليل استفاده

تار جمعي وش
ثال او در ايران
يرنظامي به حق
ست، به گفتگو ن

ص  
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 شهر 
عاليت 
ي در 

 ويژه 
مضاي 
 كشور 
 مورد 
ظر من 

چنان  م
 ايران 
دعوي 
 آيا 
اتيوي 
صداي 
ميايي 

ببرد،  

ش در 
هاي  ش

جع به 
و هم 
شركت 
آمد و 
ق آرا 
قضيه، 

هاي  ه
شرايط 
 بعثي 
ين يا 

 و باالخره در
كه هيچ گونه فع
كه مراكز نظامي

 ت.

المللي به ي بين
لمللي كه به ام

ك ضي از آن ها را
هيچ اقدامي در

ه است و به نظر

اگر هم
دولت

ايلي به طرح د
شته باشد،

هاي آلترنا 
صكه  ي اين

ن شيماصدوم
ران راه به جايي

  جود دارد؟
سال پيش 12دود 

كز همايش
شكيل شد و راج
هم حقوقدانان و
ظاميان كشور ش
 كه به عمل آ
 كرديم، به اتفا
لي قضايي به ق
 از طريق دادگاه
خود عراق هم ش
ه تازگي دولت
ك دولت جانشي

 اطراف ايالم
ك ي آن، بدون اين
ك ت بگيرد يا اين

 حمله قرار گرفت
هاي  كنوانسيون

اير اسناد بين ال
يده و حتي بعض
ت، متاسفانه ه
 قربانيان نكرده

  ست.

تما
ندا
راه

براي
مص
اير
وج
حد
مرك
سمينار مختلف تش
 آن جلسات، ه
و نمايندگان نظ

هايي س بررسي
حقوقدان مطرح
 مراجع بين الملل
ين شد كه ابتدا
 آن زمان در خ

را كه به بود؛ چ
 وقت عراق يك

 اشنويه، و نيز
قسمت مسكوني
 منطقه صورت

ه باشد، موردشت
رغم وجود علي
و سا 1925ال 

ختلف جهان رسي
صويب كرده است
ت وارده به اين
مسامحه كرده اس

ارجه، چندين س
بحث شد. در

ت امور خارجه و
مان جا بر اساس
ه ما به عنوان ح

ها و گي دادگاه
ديم و قرار بر اي
قدام نماييم. در
 بسيار مناسب
 بود و دولت

بانه، مريوان،
سردشت كه ق
نظامي در آن

جا وجود داش آن
دولت ايران ع
كنوانسيون سا
كشورهاي مخ
عراق نيز تص

اراتجبران خس
در اين مورد مس

وزارت امور خا
اين موضوع ب
مقامات وزارت
كردند. در هم
هتوضيحاتي ك

در مورد رسيدگ
به توافق رسيد
جزائي عراق ا
براي اين كار
سرنگون شده

۴

ن موقع
  ح كنند.
ل دولت
 اقدامي
و ساير
 مسئله

 گرفتن

حوالت

المي در
ت ايران
ارده در
يران در
د. البته
ونه كه
 هم به

هاي  ان
رمانشاه
 نزديك

٢

دام نكردند، آن
ين المللي مطرح
فته، عدم تمايل
ر اين خصوص
 است و بنده و

اند، به اين داده
  ايم.  كرده

طرح دعوي و

رد كه بعد از تح

 كنفرانس اسال
ين جهت، دولت
بران خسارات و

ي مقامات اي فته
خسارت وارد آمد

گو شود. همان ي
 رواني زيادي

دي بر اثر بمبارا
ر ، شادگان، كر
 در روستاهاي

هاي عراق اقد
مراجع قضايي بي
امروز تحقق نياف
را دولت ايران در

اشته سوال د
قداماتي انجام د
م آن را عنوان ك
ن متمايل به ط
  عراق نيست؟

 طور ارزيابي كر

س اخير سازمان
ت ايران داد. به اي
 اقدامي براي جب

كه حسب گف لي
 دالر به ايران خ
سارات مادي مي
جاني، روحي و
 جمله افراد زياد
هر آبادان، خرمش

چنين ، هم-زرده

صالح نيكبخت

ه  و اگر دادگاه
ن موضوع را در م
 اين امر چرا تا ا

كه چر ما باز اين
 همواره جاي

در اين مورد اقد
تر هم تيم و پيش

چرا دولت ايران
غرامت از دولت
ن را بتوان اين

راق، يعني 
اري رژيم 
سين به 
 نيروهاي 
ن المللي، 
 در عراق 
 كه خود را 
يران اعالم 
هرچند كه 

ان عليه اير
ي داشتند؛ 

ق، در كنفرانس
ي به محكوميت
لت كويت هيچ
ل نياورد؛ در حال
ك هزار ميليارد

ط مربوط به خس
ريد، خسارات ج
وارد شد؛ از آن
 مناطق اطراف
ستاي معروف ز

 ص

ينداقدام نما
توانند اين مي

كه علت اين
ايران است. ام
نكرده است،
كساني كه د
معترض هست
چ
غ
شايد دليل آن
اخير در عر
بعد از بركنا
صدام حس

ي وسيله
ائتالف بين

هايي دولت
ك سر كار آمد
نزديك به اي

كردند، ه مي
در عمل بر ع
هم اقداماتي
چنانچه عراق
استانبول، راي
بر خالف دولت
جنگ به عمل

يك اين جنگ
اين رقم فقط
استحضار دار
مردم كشور و
شيميايي در

از جمله روس-

60شماره
ارديبهشت

1395 

پرونده ي ويژه
 گفتگوي ويژه 
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ژه
 وي
 ي

ده
رون

پ
ژه 

 وي
وي

فتگ
 گ

فشناسيم از منا
نيم. اما به نظ
مه پيدا كند و م
ي سياست موازنه
هاي ه به سياست

ين كار را انجا
را بر اساس مناف

  يين كند. 
سال از سرنگوني
زين بايد مسئول
چ اقدامي به عمل
الر آن هم جبران
شد كه هم اكنون
 به چهار ميليون
ت، در حالي ك
كن ران عمل مي

نوان كشوري ك
دهد ك نشان مي

اهي يك جانبه

ستي اشاره كرديد
سردشت كه مور

نظامي و صر ر
ر خصوص هدف

رو بود: يكي
س الجزاير را
هاي د تا سياست

گرفت، ر بر مي
خواست  بود و مي

ش خودمان را مي
هم عدول نكن
ين سياست ادام
ك دولتي كه س

شبيه -ته باشد 
، اي-كتر مصدق

ست و دشمن ر
ت تعيمنافع دوس

س 13شت حدود 
ه دولت جايگز
 قبلي باشد، هيچ
سارت، هزار دال
 نكته جالب باش
ت نفت خودش

ات نفتي ماست
ست)، به ضرر اير
شور عراق به عن
برد. اين مسئله ن
نبه نيست و نگا

تان نيز به درس
يران منجمله س
اساً مناطقي غير
 ارزيابي شما در

ر و مشكل روبه
ش در كنفرانس
و گرفته شده بو
مخالف بودند، در
 كردهاي عراق

دوستان خ
خودمان ه

رسد اي نمي
اميدوارم يك
مثبت داشت
مرحوم دك
دهند و دو
بر اساس صرفاً م
 كه بعد از گذش
در شرايطي كه
ده توسط دولت

ميليارد دالر خس
ايند اشاره به 

فزايش توليدات
 دو برابر توليد
ك سوم ايران اس
رگز نامي از كش

بر كند، نمي م مي
 نگاهي همه جا

 
ن طور كه خودت
ري از مناطق اي
 قرار گرفت، اسا

يرنظاميان بود.
   چيست؟

 حقيقت با دو
كه از آن خبطش

ي شاه از او وره
ن كه با صدام م

ها جنگ با سال
  يصله بدهد. 

 
 

 ن

زيان خود و نه بر
عث تاسف است
لت صدام، و د
سارات وارده شد
مده و از هزار م
شده است.  شايد
لت عراق، با اف
شكه(اين ميزان
معيت عراق يك
 دولت ايران هر

ايران اقدام عليه
اه دولت ايران،
 ك بعدي است.

همان
بسيار

ي شيميايي مله
حل سكونت غي
دام از اين اقدام
دام حسين در

ي ايران ك سئله
تيازاتي كه در د

دولت ايران دي
ي س گري مسئله

ر دو مسئله را في

كه در دادگاه الهه
افزارهاي يد جنگ

عكس از آلكترون -
ركز
شتار
ص را
 اما

لت
هاي
ه ي ب
دهد
نين

تيم
مان
بود،
ت را
نين
قاي

شما
 

رور
مي
ران
 كه

و ز
باع
دول
خس
نيام
نش
دول
بش
جم
اما
بر
نگا
تك

حم
مح
صد
صد
مس
امت
بعد
ديگ
هر

، بازرگان هلندي ك
مواد خام براي تولي
-صدام حسين شد

۴٣

به عنوان مر-ق
ت انفال و كش
ر اين خصوص
سريعاً اقدام كند.
 ي سوال دارد.
 ما سياست دو
ها  طريق كانال

ي چنداني  اجازه
د  حاكميت نمي
ت كه طبق قوان

 
خواست ديم و مي
از هم  كنيم و

ران سفر كرده بو
ا تمام امكانات
حاضر ديگر چن

جا برويم، آقا  آن
  ياورد!

مان شيميايي، ش
 كنيد؟  يابي مي

ت و مشمول مر
توان چنين اقدام
ياست دولت اير
ما ضمن اين

فرانس فان آنرات،
متهم به فروش م
شيميايي به دولت ص

دام حسين
 شهروندان
ن شيميايي
شور خويش
 داده بود. بر
گاه جزائي
يات صدام

ي عراق سليمانيه
 را طي عمليات

، شكايات د-ت
 كه ايران هم س
نگرفت، خود جا
سي در كشور
گونه اقدامي از
 صورت گيرد و
اي مستقل از

حاكميت اين است
ي عمل كنند).

وكيل شده بو 4
 صدام شركت
ي هم كه به اير
 اقدام كنيد، ما
اما در حال ح
گر بخواهيم به آ
باليي سرمان بي
سياري از مصدوم
ئله را چطور ارزي

رايم عمومي است
ت ر هر مكان مي
ن مسئله، به سي
ين است كه م

ش

 طرفي هم صد
كه بر عليه

 اقدام به بمباران
ه شهروندان كش
يايي را انجام د
ر آن زمان دادگ
سيدگي به جناي
ند و در شهر س

ترين قربانيان ش
گرفت  در بر مي

اين بود صرار ما
اقدامي صورت ن
ز اشكاالت اسا
تمايل دارد هرگ
ت رسمي كشور
ها و ها و ارگان

 از مستقل از حا
 مستقل و قانوني

40-30 خودمان 
 دادگاه جزائي
م. آقاي طالباني
ت كه اگر شما
خواهيم كرد. ا
جود ندارد و اگر

ست چه بعلوم ني
عنوان وكيل بسي
م انداز اين مسئ
ه اين جرم از جر
در هر زمان و در
 چشم انداز اين
سياست مثبت اي

جايگزين بود. از
ك عالوه بر اين
كشورهاي ديگر
كرده بود، بر عليه
هم بمباران شيمي
همين اساس در

اي براي رس يژه
شكيل داده بودن
ستاني كه بيش
شيميايي حلبچه

پذيرفتند و اص ي
كه چرا هيچ ا ين

تاسفانه يكي از
يران است كه ت
خودش و مقامات
عاليت ان.جي.او
لبته منظور من
يران، به صورت
ر آن دوران، ما
رويم در همين
طريق اقدام كنيم
ه خود من گفت
رايتان فراهم خ
شرايطي اصالً و
وري المالكي مع
به ع
چشم

كه  توجه به اين
شود، د مان نمي

ا انجام داد. اما
ستگي دارد. س

ج
ع
ك
ك
ه
ه
و

تش
اس
ش

مي
اي
مت
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خ
فع
(ا
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رد كه 
مشكل 
ند. به 
قي از 
رد، آن 

 ايران 
ها،  سال

 بوده 

 است؛ 
 كه 
با آن 
يماري 
 مدت 
ر نظر 
و آثار 
 به 
برسد؛ 
 دارد 
قرباني 

ي  سئله
 است 
حي و 

ميايي 
دانيد،  ي

 زنان 
مقابل، 
ش به 
ضعيت 

ف اين قضيه كر
 كار ببرد كه مش
دنشين، حل كن
ي آن در مناطق

يرگ  صورت مي

ن شيميايي در
ر طي اين سا
نيان قابل قبول

يد توجه نشده
 يا وضعيتي
ان شيميايي ب
هستند، يك بيم

 نيست كه
صي براي آن در
. اين بيماري و
ممكن است
م بي بعدي ه

ي كه احتمال
ثالً يك زن ق
شود اما اين مس
ز طرفي ممكن
يك ناراحتي روح

  هد. 
ضعيت زنان شيم
ن طور كه مي
ي وجود دارد كه

در م شدند اما 
 شود، همسرش
ه با توجه به وض

ودش را معطوف
شيميايي را به

ق و مناطق كرد
ي در پي استفاده
 كشتار به خوبي

  ت. 
حاضر مصدومان
ظر شما آيا د
تي از اين قرباني

ر كه بايد و شاي
بيماري
مصدوما
درگير ه

ساده
مشخص
بگيريم.
آن م

هاي نسل
در حالي
المت باشد. مث

تواند باردار ش مي
گذارد. از اثير مي

 در اندرون او، ي
ده او را زجر مي

ف نيست كه وض
دتر است. همان
 موارد متعددي
ضعيتشان مطلقه
صدوم شيميايي

ن در حاليست كه

بود و تمركز خو
ند يك سالح ش
 كردستان عراق

كه د پس از آن
تيجه رسيد كه

بچه به كار گرفت
شكالت حال ح
چيست و به نظ
انوني و يا دولت

ن افراد آن طو

 ظاهر هم سال
يميايي، ظاهراً م
 نوزاد آن هم تا
داشته باشد اما

 وجود دارد كه 
 هم خالي از لطف
ب از مردان بد
لي مرد نيستند!
، به خاطر وضع
 يك مرد مص

دهد. اين امه مي

در حال حاضر 
 س از ايسنا

فته باختيار گر
توان چگونه مي

خودش را با
همين دليل پ
ايران به اين نت
را در شهر حلبچ
مش
چ

هاي قا حمايت
  است؟ 

متاسفانه به اين

يك فرد در
هاي شيم سالح

شيميايي روي
حالتي عادي د
رواني شديدي
ذكر اين نكته

شده، به مراتب
مردها هم خيل
شيميايي شده
معموالً وقتي
زندگي با او ادا

وحاني؛ ايران د
عكس - مي نامد

۴

هاي  الح
 همين
 او ابتدا
فت كه
 اما بعداً
 داشت
د، هيچ
ابتدا در
 به كار
ت كرد.
 به كار

 شمالي
   كرد.

راق كه
با داخل
ت و آمد
ي كشور
ف مانع
د از اين
ن مانند

هاي  الح
گر، در

عراق با حسن رو
ور دوست خود

۴۴

، سال1361سال
 اضافه كرد، از
 مختلف كرد.
گرف  به كار مي

ق جنگي بودند،
ن امكان وجود

قه حمله كنندنط
ي شيميايي را ا
ناطقي از ايالم

لي ايران حركت
طق كردنشين

 را در مناطق
ل ايران، متمركز
يروهاي كرد عر

جنگيدند، با م مي
 داشتند و رفت
 و شمالي غربي
عراق از آن طرف

توانستند قي نمي
 واقع كردستان
، صدام اين سال

كشور ديگ 10ز

نخست وزير عر
كشو ر عراق را،

كه صدام از س ين
نظامي خودش
 آن در مناطق

تر در مناطقي ش
زديك به مناطق

اي كه اين منطقه
وهايش از آن من

هاي گفتم، سالح
رمشهر و بعد من
ت مناطق شمالي

ها را در مناط ح
ر 
 
 
 
 
 
ز 
 
 

سالح شيميايي
 به سمت شمال
 همان موقع، ني
عليه رژيم صدام
ي ايران روابطي
ز مناطق غربي
ع  كه كردهاي

و نيروهاي عراق
مله كنند و در
ن نبود. از طرفي،
 كمك بيش از

ديدار ن
كشور

سد با توجه به اين
 به تشكيالت نظ
 به كار گيري

شيميايي را بيش
ق جنگي و يا نز
دن آن در هر م
ان بخواهد نيرو
همان طور كه گ
ان، آبادان و خر
 تدريج به سمت
مدتاً اين سالح

در ام حسين
 يا زماني كه
ير را امضا كرد،

كرد كه ن مي
ف كردها تحت
 و در شرايطي
كن بود عراق از
 غيره. به اين

هاي نزديك ال
گ، استفاده از س

مناطق مرزيِيا
ه باشيد كه در
مالي عراق بر ع
ي مناطق جنگي
صدام هيچ يك از
تصرف كند چرا
ي عراقي بودند و
ناطق مرزي حم
الم و خوزستان
 به تازگي و با

رس به نظر مي
شيميايي را
عتاريخ شرو

هاي ش سالح
تر مناطق بيش

از به كار برد
كه دولت ايرا
ابايي نكرد. ه
مناطق شادگا
گرفت و به

چنين عم هم
گرفت؛ صد
همان زمان
قرارداد الجزاي
هميشه عنوا
من از طرف
حمله بودم

بودم كه ممك
بين برود و
جهت در سا
به آخر جنگ
كردستان و يا
در نظر داشته
در مناطق شم
ايران و حتي

كردند. ص مي
را نتوانست ت
ورود نيروهاي
طريق به من

هاي ايال استان
شيميايي را
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 گ

ي در خورتوجهي
باغلب  همربوط

دانم ين كار مي
 از يمن و بركت

هاي و ها، فعاليت
بي آزاد بود و
تالش كرديم ك
 وجود بياوريم

 كردن مشكالت
بروند و در دادگا

ي خو  به وسيله
حسين هم حضو
 مردم و نيروهاي

ها حكومت دگان
تر فراهم جا بيش

گوني رژيم صدام
دامات زيادي هم
ميت دولت عراق
ي  خارجي منطقه

 يا قدرتي به نا
، بايد از كانال آن
كور و زخم ناسو
تنها باعث ايجا

چنين مسائلي به 
تري خواهن بيش

ي خط صلح هنامه

هد تاريخ نگاري
اطالعات مم و 

ي آزاد براي ا
جود آمده است،
شكيل ان.جي.او
يره به طور نسب

ديگر، تدين نفر 
 سردشت به

ك  براي طرح
و حتي بتوانند ب

  شركت كنند.
لب عراق، اغ

يروهاي صدام ح
سياسي بر دل

 خالءها و پاد
ج ي آزادي در آن
 كه بعد از سرنگ
يابي كردند و اقد
ه و حتي محكو

هاي داخلي و ن

 ندارد و نيرو و
شود، ه انجام مي

 كه يك گره ك
شود و ت ش نمي

ها من اگر دولت
دشان هم خير ب

تي كه در اختيار ما

 سال، حتي شاه
ين رابطه نبوديم

  ؟ست
عدم وجود فضاي
م كه االن به وج
وده كه در آن تش
 سمينارها و غي

ها بنده و چند ي
ن.جي.او را در
يي فضايي را
ر داشته باشند و
آنرات در هلند ش
د كه كردستان
ده است. البته ني

هاي س ع سازمان
ها و م بر كوه

جه، چنين فضاي
جهت است ين

ه بازيابي را بازي
تر مسئله س بيش

ي.او ها و سازمان
  گرفت. 

وجود وضعيت 
كند هر كاري كه

شود هم اين مي
ماند؛ فراموش ي
گردد. به نظر م ي

شته باشند، خود

كر فراوان از فرصت
  داديد.

همه
در اي
ورت شفاهي اس

اصلي را، ع ت
مين مسائلي هم
لت اصالحات بو
تماعي، تشكيل

ريق همين آزادي
ك انجمن يا ان
صدومان شيمياي
ودشان، در اختيا
ي فرانس فان آ
جه داشته باشيد

شد ردها اداره مي
شتند اما به واقع
دام حسين هم

كردند؛ در نتيج ي
ده است. به همي
ود كردها، حلبچه

ي انعكاس  زمينه
ي ان.جي  وسيله

ردستان صورت گ
ي در ايران اين
كن لت، تصور مي

ذر كند. نتيجه ه
چنان باقي مي م

تر مي بيني بيش
تري دا جه بيش

  د.
با تشك
قرار د

كنند
ظير
ست
اين
ها  ن

 كه
هم 
رت
معي
نين

يان
ست
يي،
ي  ه

نظر
ش
 از
 اگر
سيد،
صد

اين
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اين
 چه
هت
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الع
اين

صو
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هم
دول
اجت
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مص
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توج
كر
داش
صد
مي
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ولي
دول
گذ
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توج
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۴۵

ن از خانه كار كن
به كارهايي نظ
ي هم باز زن اس
 در تمام دنيا ا
ت كه اين انسان
ر كشور ويتنام
ه براي زنان فرا
نند كه به صور
كان زندگي جمع
 اما متاسفانه چن

ت قربانيمصدومي
ميت ممكن اس
صدومان شيمياي
متاسفانه به گفته
 بهبود را در ن

ي مصدوميتش جه
اً امتيازاتي كه

كنند. اما طع مي
درصد رس 55

درص  40 همان

روبطه بايد در ا
اف  گيريد كه اين

 در برابر تمام ا
ني كه ماندند،

 را از هر دو جه

ي نظير سردشت
ظير حلبچه، اطال
س از گذشت ا

توانند بيرون  نمي
شوند ب بور مي

در چنين حالتي
كشد. البته  مي

جاست مسئله اين
ر دارند. مثالً در
 است، شرايطي
كن ي منتقل مي

حتي اگر فرد امك
گيرند. صي مي
  ده است.

مص  ايش درصد
صدي از مصدو

د و خصوصاً مص
كند. م ش پيدا مي

ن فقط حالت
، درج"ايكس"ي 

است و متعاقباً
شده، قط ش مي

صدوميتش به
شود، بر ه مي

 و بنيادهاي مر
 كند. در نظر بگ
شور ما هستند،
 واقع اين كسان
گ و ناماليمتي

 رابطه با فجايعي
ز موارد مشابه نظ

ر واقع چطور پس

ها ما، اكثر خانم
نياز مالي مجب
دي بياورند. پس 
 همسرش را

ش وجود دارد؛ م
هداري و پرستار
يكا قرار گرفته

ها را به مراكزي
دگي كنند و يا ح
و پرستار اختصاص
صالً اتفاق نيفتاد
مشكل عدم افز
ن طور كه درص
در برخي از افرا
ي زمان، افزايش
ومين، مسئوالن

ايگويند، آق ا مي
درصد رسيده ا

رصد شامل حالش
، مص40ي  درجه

ي كه به او ارائه
 

ها  كه سازمان
تري صرف يش

 شهروندان كش
دگي كردند. در

اب جنگه بايد ت

ظر شما چرا در
تر از ،  بسيار كم

گرفته است و در

رهنگي كشور م
 در صورت ن
ستفروشي روي
كه جور بيماري

سائل كم و بيش
غالباً نياز به نگه
ورد جنايت امري
ه شده كه يا آن

جمعي بتوانند زند
ا ندارد، براي او

چيزي در ايران اص
ز طرف ديگر م
جود دارد. همان
عالج پيدا كند، د
ين درصد در طي
خود اين مصدو

گيرند و فرضا ي
د 25به  40ز

در 40صدوميت
از د "زد"قاي

تاسفانه خدماتي
 شود. توقف مي
رسد ه نظر مي
ي بي ابطه هزينه

كه عالوه بر اين
ها، ايستاد مباران

گناهي داشتند كه
  حمل كنند...

به نظ
زرده،
ساني صورت گ

فر
و
د
ك

مس
غ
مو
ش
ج
را
چ
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و
ع
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فاع از 
ندگان 
د و تا 

ي دفاع 
قرباني 

 .  
 12ود 
باران  ه

ستفاده 
 شهر 
شهر را 
 جالب 
در آن 
جه به 

هاي  ه

جنايت 
ستيد، 

هاي  ن
هستيم 

شد  مي
حكوم 
طمئناً 
كه در 
ردشت 

ي  معه
قرباني 

ي از انجمن دف
شت براي خوانن
دفي تاسيس شد

، براي-ص است
كنند و ق گي مي

وجود آمده است.
ش با عراق حدو
باران و خمپاره
تاد، مربوط به اس
يم بعثي به اين

ي مركزي ش طه
ي كردند. نكته

ايي نبود كه د
دام فقط با توج
 شهرها و خانه

، انعكاس اين ج
كه مستحضر هس
لمللي و سازمان
 كه ما معتقد ه
ودش منعكس م
ين قضيه را مح

كردند، مط جاد مي
افتاد ك تفاق نمي

ماه بعد از سر 8
ي و سكوت جام

هاي ق  خانواده

طفاً در ابتدا كمي
ن شيميايي سردش
نجمن با چه هد

 داشته است؟

ز نامش مشخص
 اين شهر زندگ
عراق شدند، به و
اش ت كه فاصله

جنگ مرتب بمب
تا  كه اتفاق اف

ي رژي يان حمله
ود كه چهار نقط
خردل بمباران ك
دشت اساساً جا
شته باشد و صد
 داشت مرتب

  كرد. ن مي
ي اول،  در وحله

ت. همان طور ك
در سطح بين ال
ين در حاليست
دشت در حد خو
 و بين المللي ا
 محدوديت ايج

ي حلبچه، ات عه
8بمباران حلبچه 

اطالعي مين بي
عه، تعدادي از

  ئيس
 ردشت

قاي واحدي، لط
حقوق مصدومان

كه اين انج ل اين
هايي د فعاليتع 

همان طور كه از
شيميايي كه در
يي رژيم بعث ع

 شهر مرزي ست
ج و در طول 

اي ترين فاجعه م
شيميايي در جر

بو 1366ه سال 
 محتوي گاز خ
ن است كه سرد
نگ جريان داش

اي كه دمنشانه
ن و خمپاره باران

اين انجمن، يل
 الملل بوده است
شت، انعكاسي د
بشر، نداشت و ا
ن شيميايي سرد
ي حقوق بشري
راي رژيم صدام

تري مثل فاجع گ
 قرباني بگيرد (ب

پي هم ست). در
قابل اين فاجع

ر با گفتگو
سر ميايي

  
  
  

آق
ح
ما بگوييد؛ مثل
به حال چه نوع

ه-اين انجمن 
از مصدومان ش
بمباران شيمياي
سردشت يك
كيلومتر است

شد اما مهم مي
هاي ش از سالح

در هفتم تيرما
با شش بمب
توجه هم اين
درگيري و جن
خصوصيات د
مردم را بمباران
هدف از تشكيل
در سطح بين

ي سردش فاجعه
مدافع حقوق ب

اگر خبر بمباران
هاي و سازمان

كردند و بر مي
ي بزرگ فاجعه

اين بعد وسيع
اتفاق افتاده اس
جهاني در مق

گ در شين؛
شيم ومان

۴

مرزنش ي
مصدو وق

۴۶

صدومان
ن يك

تن از 1
شيميايي
 گذشت

ي اوته
ينواده

ن اشاره
شت به
كه براي
هستند،
 و نبايد
ت باشد.
شيميايي
ت ضد

نات و
ماندگان

جع مرا

غيرنظامي 
حقو از فاع

  حقيقي

 از حقوق مص
به عنوان 1380
11كند. ت مي

ن شپي بمبارا
گ  هنوز و بعد از

كه به گفت "س
رين شهيد خان

گيرد.ش را مي
خط صلح، ضمن
 شيميايي سردش
و از خدماتي كه
 هم محروم ه
د جهاني دارد
ن يك دولت

هاي ش سالح
اني يك جنايت

 نداشتن امكان
 در آينده بازم
عامالن آن در

قربانيان
دف نجمن

فتگو از بهزاد

 انجمن دفاع
ت كه از سال

اين شهر فعاليت
ي واحدي در پ
 جان باختند و

ادريس"اش زاده
تره و كوچك

ند، بغض گلويش
ي خبا ماهنامه

بانيان بمباران
شناخته نشدند و
ته شده است
اين اتفاق ابعاد
 فقط بر گرد
براي قربانيان
 اين افراد، قربا

 تاكيد بر
دوار است كه

ي ع محاكمه
 د.

ان

گف

حدي، رئيس
 سردشت است
غيرانتفاعي در ا

ي آقايخانواده
شهر سردشت،
 وقتي از برادرز

ماهه بود 5-6
كن صحبت مي

دي در گفتگو ب
 بسياري از قرب
نباز شيميايي ش
 در نظر گرفت

به نظر من ا"
 و مشكالتش
 جهاني بايد بر
گيرد چرا كه

 "دند.
رغمنين علي

اي الزم، اميد
ه بتوانند شاهد
ن المللي باشند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رحيم واح
شيميايي
سازمان غ
اعضاي خ
عراق در ش

سال، 29
5نوزادي 

هاستآن
آقاي واحد

كهبه اين
عنوان جان
اين افراد

گويد:مي
بار مالي

يامعهج
تصميم بگ
بشري شد
چناو هم
هاپشيباني

اين واقعه
قضايي بين

60شماره
ارديبهشت

1395 
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طبق آمار رسمي
نفر شهي 130

شدند اما آمارهاي
غيررسمي و آما
خود انجمن م
ين است ك

نف 500يش از 
  شهيد شدند.

در نظر داشت
اشيد ك
سردشت ب
 شيميايي پس

كه بمباران چرا 
ي بودند. حتي د
ران شيميايي د
ي نظامي مستق

هاي موجو كس
ما در سردشت م
جود نداشت. اين
صالً از بمباران
 براي كمك ب

تر درگير ، بيش

ي تفاوت  دهنده
دولتي و آمارهاي

  ؟
گاز خردل، گازي
شود، حالت ناتوان
ن باالتر برود، اين
ز مصدومان تا ب
 كه اگر اين افر

ط
0
ش
غ
خ
اي
بي
ش
د
با
س

هاي اني سالح
ن مطرح است؛
 نبودند و اتمي
ر شرايطي بمبا

جا نيروهاي ر آن
چيزي كه در عك

است. ام شاهده
 به نام جنگ وج
دم سردشت، ا
هنگام حادثه،

يل عدم آگاهي،

ر كرديد، نشان
د -رهاي رسمي
كنيد؟ رزيابي مي

ن طور بدهم: گ
شو ن مسموم مي

ان و هرچه سن
ه تعداد زيادي از
 در نظر بگيريد

 ست
نجمن

ر غيرنظامي قربا
 در سطح جهان
زاكي، شيميايي
اني اول هم در
ت گرفت كه د
 وجود داشته، چ
ن هم قابل مش
شتيم و چيزي

 كه بدانيد مرد
ي نداشتند و ه
 بردند كه به دلي

  . شدند
ي كه شما ذكر

گيري بين آمار م
علت آن را چه ار
وال شما را اين
ردي كه به آن
ند و به مرور زما

شود؛ در نتيجه ي
، با اين توضيح

نشسنوزدهمين ر
ان وبسايت از س

وان اولين شهر
گ جهاني اول
روشيما و ناكاز
ريان جنگ جها
ر بلژيك صورت
دند و درگيري
بوط به آن زما

روي نظامي نداش
دمه را گفتم

يميايي اطالعي
صدومان هجوم
باني اين فاجعه

ارقامي
چشم
ررسمي است؛ ع
ذاريد جواب سو
ت كه براي فر
كن نده ايجاد مي

تر مي واني بيش
ل جان باختند.

در سردشتيي
عكس - هلند هه

 در

 در
د تا
 به
طح
 در
هلند

ي  ه

هزار
باط
عليه
آمار
دند
 كه
نين

عنو
جنگ
هير
جر
ايپر
بود
مرب
نير
مقد
شي
مص
قرب

غير
بگذ
است
كنن
ناتو
حال

شيمياييصدومان
اله در شيميايي

۴٧

.او در ايران كه

ميايي سردشت،
اي انجام داد ده
هاي شيميايي ح

هايش را در سط
 ما عضو ناظر
كه مقر آن در ه

مصدومان واقعه
  ست؟

ه 17ان حدود
 همه با هم ارتب
ن جنگ عراق ع
صدومان طبق آ
ر تخمين زده شد
د، آمار كساني
چن فر رسيد. هم

مصازحمايتن
ش هاي سالح از 

ن اولين ان.جي.
  س شد. 

 مصدومان شيم
هاي گسترد ليت

ر قرباني سالح
ه  سپس فعاليت
در حال حاضر

ك  (OPCW)ي

شته شدگان و م
سردشت چقدر اس
شت در آن دور
 است كه در آن
دارند و در زمان
نشده بود. مص

رنف 500هزار و 
هاي بعد د نسل
هزار نف 8يش از 

انجمنرئيس ور
استفاده منع ن

در
م
ي
ار
را
ت
م
در
1 
از

وانرفت و به عن
كند، تاسيس مي  ت

 دفاع از حقوق
سطح ملي، فعال
عنوان يك شهر

كند.ن معرفي 
 دنبال كرد و د

هاي شيميايي ح

انجمن از كش ر
اران شيميايي س
ي، جمعيت سردش
ت شهر كوچكي
 آمد و رفاقت د
 اصالً تخليه ن

ه 4ل اوليه حدود 
مان و حتي تولد

ها شدند، به بيش ح

حضو
 سازمان

هاي  سالح
شيميايي د
سردشت، تصميم
گرفتند اقدامي
كنند تا افكا
عمومي جهان ر
توجه اين جنايت
كنند و نهايتاً هم
ين انجمن د

380سال
جوزش را ا
بادي مرتبط گر
ين زمينه فعاليت

چنين انجمن هم
ولين اقدام در س
سردشت را به ع
ردم و مسئولين
ين المللي هم
سازمان منع سال

  ست، هستيم.
آمار
بمبا
طبق آمار رسمي
فر بود. سردشت
اميلي و رفت و
يران، سردشت
سمي در مراحل
لي به مرور زما
رباني اين سالح
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وارشي 

دومان 
ن آيا 
 "يايي

صويب 
ن و يا 

 
م. در 
فاع و 
 فكر 
ت. در 
ش را 
ه او از 
ميايي 
مي را 
ي يك 
صدوم 
انسان 
ميايي 
ردم و 
 خلط 
 صاف 
ن راه 
، و او 
ه دارد 
ت به 

خودش 
ي هم 
 جناب 

يگر عوارض گو

 شناسايي مصد
چنين د دارد؟ هم

 مصدومان شيمي
 اسالمي به تص
 اين مصدومان
 ن داشته است؟

ء قانوني داشتيم
ن مصدومان دف
 بررسي كند و
زان ديگر است

وضعيتشعي با آن 
ي كارهايي را كه
ا يك جانباز شيم
گر وضعيت دوم

بار به جاي  يك
 شما يك مص
صور كنيد كه ا
 يك جانباز شيم
كر قتي دقت مي

ديدم كه تي مي
اش را د و سينه

 به قدمِ ديگران
 او كمك كند،
ف و بيماري كه

كه او با آن دست

جايگاه خاص خو
ن خالء قانوني
رف انجمن، از

ي از عوارض دي

ي در رابطه با
 در ايران وجود
ي و حمايت از
مجلس شوراي
 بهبود وضعيت
حقاق حقوق آنان
ن شيميايي خال

ه صراحتاً از اين
 امور آنان را

سواي از جانباز
جانباز قطع نخاع
 گرفت تا تمامي

، با- انجام دهد
د بيراه نباشد اگ

تواند حتي ي مي
شد؟ البته اگر

ست در ظاهر تص
اي با روز جلسه

ي داشت. اما وق
شنيدم، وقت  مي

ن را بيرون بدهد
تواند قدم م نمي

تواند به ور نمي
را با جسم نحيف

ختي را كاده س
  سم كنم. 

 شيميايي، بايد ج
ي پر كردن اين
ته جا دارد از طر

دا كردند و يكي

مشكالت قانوني
يايي غيرنظام

دولت به شناسايي
توسط م 1388

 در رسيدگي و
ند شناسايي و اح
 مورد مصدومان
وني نداشتيم كه
قي مربوط به

نباز شيميايي س
حتي مثالً يك ج
براي او پرستار
ن است، برايش
يسه كنيد، شايد
كنيد؛ چه كسي

فس بكشيايي ن
بينيد، ممكن اس
 است: همين امر
هر كامالً سالمي

اش را خِس سينه
تواند آن مع نمي

كردم حساس مي
 هم در اين امو
مام كارهايش ر
ضعيت فوق العا

توانستم تجس  مي
است كه جانباز

د و در راستاي
ادي كرديم. البت

عصبي هم پيد
  است.

چه م
شيميا

الزام د"قانون 
8كه در سال 
رسيد، تاثيري

تغييري در روند
رببينيد، ما د

واقع هيچ قانو
ي حقوقي نحوه
كرديم جان مي

كه اگر ح حالي
توان كه مي-

انجام آن ناتوان
درصد مقا 70

بدتر توصيف ك
مصدوم شيمي
شيميايي را بب
كامالً سالمي
داشتيم كه ظا
خس صداي خس

ارد اما در جمد
كند، وقتي اح
برود و كسي

خودش بايد تم
انجام دهد، وض
گريبان است،
اعتقاد ما اين ا
را داشته باشد

هاي زيا تالش

۴

 پس از
ن جانباز
 از آنان
مصدوم
 درصد

چيست؟
سال،  2

ت گرفته

ن جانباز
ن شده
ق گيرد،
شناسايي

هاي  ان
 چندين
بوط به
 و نتايج

  شد.
 عنوان
تشكيل
 مرتبط
ومان را
فقط در
خوابيدن
خوابند.
ود، اين
ن ايجاد

شود،  مي
ني كه
شكالت

۴٨

خته شده باشند،
ني كه به عنوان
هدا هم اسمي
م ي را داريم كه

شود و تعيين ي

يي در حاضر چ
29ر طي اين

قربانيان صورت

گران به عنوان
ه برايشان تعيين

ها تعلق د به آن
 موجود هنوز شن
ز هم به سازما
هم تا به حال
ن مورد آن مرب
فر معاينه شدند

 اعالم خواهد شد
 مصدومان به
ساً براي همين ت

هاي  و سازمان
رايط اين مصدو

نمونه ف ما براي
ها موقع خ  شب

حالت نشسته بخ
شو ي ايجاد مي

 تنفسي برايشان
 به شهر وارد مي

كند. كسان  مي
 دارند اكثراً مش

ز شيميايي شناخ
شوند اما كساني ي
اند، در آمار شه ه

شت افراد بسياري
 محسوب نمي

مصدومان شيميا
ظر شما آيا در
تي كه از اين ق

  ت؟
هيد و امور ايثارگ
 به درصدي كه
طبق قانون بايد
ي طبق قوانين
ن مسئله، هنوز
بته مسئوالن ه
كردند كه آخرين

نف 1500ي آن، 
ي آينده و هفته

شناسايي نشدن
انجمن هم اساس
دم را به جهان

 مشكالت و شر
رممكن است؛ ام
اين افراد حتي
 مجبورند به ح
يير آب و هوايي
كنند و مشكل
 و ويروسي كه
مردم را درگير
ستي و چشمي

 به عنوان جانباز
هيد محسوب مي
ند و فوت كرده
اقع ما در سردش
ستند اما جانباز

مشكل اصلي مص
چنين به نظ هم

 قانوني و يا دولت
ر توجه بوده است

شهز نظر بنياد 
شوند، با توجه ي

كاناتي هم كه ط
اي شوند اما عده 

ي پيگيري اين
كنند.  الب عه مي

زشكي برگزار ك
 قبل بود كه طي

دو-الً طي يكي
شكل اصلي، ش
يي است و اين ا
لوميت اين مرد
من اگر بخواهم
صيف كنم، غير
كه بسياري از ا
راز بكشند و

ترين تغي كوچك
ك  ريوي پيدا مي

رضترين م چك
شود و اكثر مر
ديد ريوي، پوس

قبل از مرگ
مرگ هم شه
شناخته نشدن

در وا نيست. 
شيميايي هس

  نشدند. 
م
ه

هاي  حمايت
است، در خور
كساني كه از
محسوب مي
است، از امكا
برخوردار مي

نشدند و براي
ذيربط مراجع
كميسيون پز
حدوداً دو ماه
آن هم احتما
در نتيجه مش
جانباز شيمياي
شده كه مظل
نشان دهد. م
براي شما تو
نظر بگيريد ك

توانند در نمي
موقعي كه ك
افراد عفونت

شود. كوچ مي
ش اپيدمي مي

مشكالت شد

60شماره
ارديبهشت

1395 

پرونده ي ويژه
 گفتگو
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ني، نظير شوراي

مردم سردشت
ح شده بود. اگ
ك يح دهيد و اين

كه ما همزمان
قع مردم. در وا

قيقات خوبي هم
 به عنوان يك
ن، دادستان اين

ي حقوقي را ب ده
 در آن زمان يك

 در بازديدش
ها ر، مصاحبه

مان ساير شهره
 آنرات به عنوان

هاي ق به سالح
7شهر الهه به 

ي، شايد از نظ
اظ حقوقي ارزش
ن روي آن، افر
فان آنرات بودند
شود. با اين حال
د و نه پشتيباني
 به همين خاط

كنن مسئوليت مي
كه بتوانيم در اين
خيل بودند، حداقل
 را مجازات كند

حب قدرت جهان

شكايت موان 
 شيميايي مطرح
ن شكايت توضي

  رار دارد؟
ن آنرات بود ك
، مطرح كرديم
عوا شدند و تحق

جا، دارد در اين
 از آقاي تيفن
م كه اين پروند
ري كرد. ايشان
 ايران آورد و
ردم اين شهر

چنين مصدوم هم
نه فرانس فان
 رژيم بعثي عرا
شت، در دادگاه ش

اي  چنين پرونده
 باشد اما از لحا

ار كردنه و ك
 آقاي فرانس ف
گري هم باز ش
 اين كار را دارد
مه دعوي كند.
سانيت احساس م
 ما كمك كنند ك
ر اين جنايت دخ

ها اني بايد اين

هاي صاح  ارگان
   
اي تحت عنو له

ن اين بمباران
 در رابطه با اين

اي قر  چه مرحله
ط به فرانس فا
لبچه از ايشان،
 انجمن وارد دع
جام شد. جا د
هاي شيميايي،

كر را داشته باشم
ر و دقيقي پيگي
ي قضايي را به
 ديدار با مر
ي با آنان و ه
 هم خوشبختان

تيابيه در دس
سيار موثري داش

  وم گرديد. 
رست است كه
ي مردم نداشته

شود با مطالعه ي
ئناً كمك حال

هاي ديگ  پرونده
ن ما امكانات
 كه بخواهد اقا
كه نسبت به انس
را هم دارند، به
تا كساني كه در

ي جها قعاً جامعه

م همت باالي
طلبد. نيت را مي

مسئل
بانيان
مكن است كمي
 حال حاضر در

ن شكايت مربوط
كايت مردم حلب
ردشت از طرف

 اين زمينه انج
ه ي سالح مانده
، كمال تشك ونده

كل بسيار خوب
ي ات بلند پايه
ردشت، ضمن

هاي خوبي جويي
شت. در نهايت
ين شخصي كه
يميايي نقش بس
ل زندان، محكو
د گفت كه در

دي، عايدي براي
اليي دارد و مي
گري كه مطمئ
ناسايي شوند و

اسفانه نه انجمن
شود چناني مي ن
ني كطلبد كسا ي

چنين امكاناتي ر
طه اقدام كنيم ت

كيفر نمانند. واق ي

شتم
 را
لت
شكر
بود،
 كه
شايد
شود؛
ش
صي
نُرم
ه و
ري
سال
جود
هم،
لبته
ضيه

 بار
ي  ه

چرا
سئله
شور
اني
وت
ران
 باز
 آور
پا را
اين

هم
امن

مم
در
آن
شك
سر
در
بازم
پرو
شك
هيا
سر
بازج
داش
اولي
شي
سا
بايد
ماد
واال
ديگ
شن
متا
آن
مي
و چ
رابط
بي

۴٩

ي هش  در دوره
يشنهاد انجمن
پذيري الزام دو
مصوب شود، تش
ه مد نظر ما بو

اي ت، اما مسئله
ي كه بايد و ش
قانون فراهم شو
نات خاص خود

اري تخصصي ك
دخالت كند و نُ
و افراد با معاينه
حال حاضر تغيير

س 29انه بعد از
ن روندي كه وج
شناسايي شده ه
ي نخواهد بود. الب
 پيگير اين قض

ي دارد و نبايد
ت باشد. جامعه
 تصميم بگيرد چ
 شدند. اين مس
مختص يك كش
ربانيان را، قربا
حلبچه، زرده، آلو
 داريم كه بمبار
جعه در سوريه

ي الزام  قاعده
كنند و پا ملل مي

خگو باشند كه ا

و پيرانشهر ت
 كشيدند و پي
پشتكار وصف نا
مان شيميايي، م

چه كه با آن  اين
انون خوبي است
فانه آن طوري
جرا شدن اين ق
به زمان و امكان
ميسيون پزشكي
 در اين قضيه د
 پزشكي است و
 اين نرم در ح

كه متاسفا به اين
 نداشتيم، با اين
مان شيميايي ش
تغيير محسوسي
ط به خودش،

تفاق ابعاد جهاني
گردن يك دولت

هاي شيميايي ح
ت ضد بشري

ست كه مزي ني
ني بايد اين قر
شت را نداريم؛ ح
جاهاي ديگر را

خر هم اين فاج
هاني بايد يك

ض حقوق بين المل
گذارند، پاسخ مي

ي مردم سردشت
حمات بسياري

تا در نهايت با پش
مايت از مصدوم
 اين قانون با
ر نوع خودش قا
 است كه متاسف

ي اج  بايد زمينه
هر قانوني نياز به
 است كه كار كم

تواند گري نمي
 بر اساس نرم

شوند. درصد مي
نتيجه با توجه به

صوصدر اين خ
نم تعداد مصدو
هم تغيير كند، ت

هاي مربو كانال

 نظر من اين اتف
تش فقط بر گ
ي قربانيان سالح

رباني يك جنايت
اليي دارد و چيز

ي جهان  جامعه
 فقط هم سردش
ن و بسياري ج
و حتي اين اواخ

ي جه ت. جامعه
كساني كه نقض
 حقوقي فراتر م

ي رتوي، نماينده
جلس، كه زح
عملياتي كردند تا
ه شناسايي و حم
 قدرداني كنم.

د اما دراصله دار
جود دارد اين
جرايي نشده و

چرا كه اجراي ه
ارد. قضيه اين 
ست و فرد ديگ
عيين تشخيص،
ررسي، تعيين د
كرده است؛ در ن

ي خوبي د جربه
كن ارد، فكر نمي

غيير كند و اگر ه
چنان از ك ا هم

  هستيم.
 اين همه، به

الي و مشكالتش
جهاني بايد براي
كه اين افراد، قر
جايگاه حقوقي با
 ملت باشد و
خودش بداند. ما

نه، نژمارِ مريوان
شيميايي شدند و

تاده استتفاق اف
اشته باشد كه ك

ي ز يك قاعده

پر
مج
ع
به
و
فا
و
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ز اين 
بشري 
ي كه 
رايطي 
صيف 
ر اين 
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ت كه 
 اساساً 
ظامي 
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نشين 
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ي  لمه
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ت هم عضوي ا
ي بش يكره

هستند؛ مردمي
سال با شر 29

غيرقابل تو
ندگي كردند. د

ي ك ابطه، نكته
 مهم اين است

در اين شهرما 
يروي نظ
داشتيم و چيزي
ام جنگ در سر
ين بود كه مرز
ك نكرده بوديم

ان منع سالح
ر صلح را داديم

اي كه در حاش 
ن روي آن كل
. گفتيم، ما ق

هاي ان د سرمايه
 بمب شيميايي
ها هد در جنگ
ي دترين شيوه

ها تا اين حد ان
ا از چنين شيوه 

 كرديد، سپاسگز

صلح سپاسگذاريم

س مردم سردشت
پي
ه
9
غ
زن
را
و
ما
ني
ند
نا
ي كه داشتيم، اي

 خودمان را ترك
  ت قرباني شد.

شت در سازما
سردشت، شهر"

ر هم در كتيبه
 زبان خودشان
ردشت نوشتند.
ا قربانيان ما بايد
ان ديگر اصالً

كه بخواه  به اين
الح شيميايي بد
بربريت هم انسا
ند كه بخواهند

ن موضوع توجه

 گفتگو با خط ص

كديگر اند، پس

 ما تنها گناهي
هاي  و كاشانه

ديم كه سردشت
ن مردم سردش

(OPCW  شعار
كشور 140دود 

شته بوديم، به
براي مردم سر
ميايي شديم اما
ي شوند تا جها
ندهد؛ چه رسد

 استفاده از سال
عتقدم در زمان ب
 يكديگر نداشتن

  اده كنند. 
ز شما كه به اين

ت از شما براي

آدم اعضاي يك

وجود نداشت.
بوديم و خانه
نتيجه ما معتقد
ما به عنوان

 (Wشيميايي

نمايندگان حد
اجالس گذاش

را ب "صلح"
هاي شيم سالح
شريي ب جامعه

خودش جاي ن
استفاده بشود.
است و من مع

اي با وحشيانه
عليه هم استفا
در پايان هم از

  

نهايت ما هم بي
  

۵

ت بگيرد

 گوش
وشه از
 مردمي
م كامل
ي تمام
د نفس
كامل را

 فرو كه

مي كه
 مردمي
راستاي
 كساني
 حداقل

شود،  مي
كه اين
قع بايد
گر بني

٠

همكاري صورت

قربانيان را به
انند در يك گو

كشيم، س مي
 يك دم و بازدم
ي كامل، به اندازه

توانند سفانه نمي
ك دم و بازدم ك

ك نفسي يد: هر
  ذات. مفرح

ند در مورد مرد
ي انجام دهند.

يچ اقدامي در ر
ظر پزشكي هم

كاملشان در  ي
 برايشان ارائه مي
فت نكند؛ چرا ك

كند. پس در واق 
را تحمل كنند. اگ

زمينه اقدام و ه 

 صداي اين ق
ها بايد بد . آن
كنيم و نفس ي مي

ن اين است كه
ك دم و بازدم كا
ش دارد اما متاس

يكن بدهند و
گويد ن رابطه مي

م آيد مي بر چون
شر موظف هستن
 شدند، اقداماتي

توانند هي ، نمي
ه باشند و از نظ

شوند، بهبودي ي
ي درماني كه ب 

شان پيشرف ماري
فت ميطعاً پيشر

تر اين درد ر حت

ريم كه در اين
 هم
شكر

ــر گـ
ــي ص
ــان
ــت،

 كه

 اين است كه
 مرتبط برسانيد
ا در آن زندگي
كه تنها آرزويشان
 باور كنيد يك

گي برايشان ارزش
هايشان پايين ريه

 سعدي در اين
چ و است حيات

 مدافع حقوق بش
هاي شيميايي ح

ن فاجعه شدند
 خودشان داشته
ردل مصدوم مي
ن است و دوره
ين است كه بيم
ال رفتن سن قط
كه اين مردم راح

ما استدعا دار
و پيشاپيش

ها تش از آن
 كنيم.  مي

ــان اگ در پايـ
ــب خاص مطل
مـــد نظرتــ
ــ اســـــــــ

  بفرماييد.
اي نكته
خواستم  مي

مطرح كنم
هاي سازمان

ازميني كه م
وجود دارند ك
داشته باشند.
امكانات زندگ
را تا عمق ر
انجام دهند.

ممد رود، مي
هاي سازمان

قرباني سالح
كه درگير اين
احقاق حقوق
كه با گاز خر
احتمال ممكن
صرفاً براي اي
بيماري با باال
كمك كرد كه
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ژه
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پ
ب 

كتا
ي 
عرف

 م

ع براي شهروندان
س در شهر نيويورك
ز سوي خوانندگان

هاي چاپي نسخه
 ي است. 

تحقيقي جامع

كالريسا پرز

 

نگران ن

ك: تحقيقي جامع
ارات كوپرنيكاس
ستقبال زيادي از
چاپ شده است. ن
ون قابل دسترسي

و بيولوژيك: ت

با همكاري ك

نيويورك - 2

هروندان

يايي و بيولوژيك
صفحه توسط انتشا
تشر شده و با اس
دين بار تجديد چ

يت آمازوطريق سا

گ شيميايي و
 ن نگران

ك كرودي؛ ب
 ن هارت

 س
2001نوامبر  2

 ي

شه راي

جنگ شيمي"اب
صف 306در  "ران

منت 2001 سال
اجه و تاكنون چند
كترونيكي آن از ط

م كتاب: جنگ
اي شهروندان
يسنده: اريك
منداريز و جان
شر: كوپرنيكاس
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جحقيقي

مع براي شهروند
كه از نام طور 

دوين شده است.
ن نه تنها در اخت
 تسليحات به خود
ن قابليت را دارند
تدارك ديده شود.
ه ات بر زرادخانه

ليحات بيولوژيك

وندان نگران تعري
قرار، پاسخ دفاعي

 درشت نوشته ش
كه اين كتاب توس
مطالعات بين المل

 كند. ي

 كسب اطالعات
. اين محقه است

ون كتاب پيچيده
ي در اين كتاب

سليحات شيميايي
د استفاده و شناخ

باشد. نويسنده مي
بيولوييك-شيميايي

تح:ژيك

ك: تحقيقي جام
همان " كرودي

 اين تسليحات تد
 گسترده در جها
 وجود دارد. اين

شوند و اين ن مي
اي مرگبار ت حمله

ستي تمام توجها
ست و يكم تسل

 طلبند.

براي شهروت را 
هاي استق ي روش

قرمز و با فونت
داده شده است ك

ي مونتري در م ه
 واقعي  آماده مي
مي افراد مايل به
يك فراهم آورده
 و تنها زماني متو
ي را دارد. حتي

 ته شده است.

ي در بحث تس
مالن (مواد) مورد

د اين تسليحات م
ش از تسليحات ش

دهد. ن قرار مي

بيولوژ و 

ميايي و بيولوژيك
اريك"سندگي 

روندان نگران از
شيميايي به طور

هاي تروريستي ه
 به سادگي پنهان
چند نفر پرسنل، ح
رن بيستم به درس
 بود، در قرن بيس
ط قدار توجه را مي
 اين نوع تسليحا
 ساده و غيرعلمي

 دهد. وضيح مي

 كتاب با رنگ ق
و توضيح د "سيد

حقق ارشد موسسه
ويي اين خطرات

ربردي براي تمامي
شيميايي و بيولوژي

كند ساده آغاز مي
نده آمادگي كافي

ها نيز پرداخت ست
موضوعات كليدي

ه عامل كرده و ب

ي عميق در مورد
اش علمي و تاريخي
ر اختيار خوانندگا

شيميايي

جنگ شيم"كتاب
به نويس "گران

يداست براي شهر
مروزه تسليحات ش

ها بلكه گروه ولت
خود ارزان بوده و
 استفاده از تنها چ
رحالي كه در قر

اي متمركز هسته
شيميايي همان مق
ين كتاب، اساس

كند و با زباني ي
دزهرهايش را تو
ر پشت جلد اين
آگاه باشيد، نترس
ريك كرودي مح
شما را براي رويارو
كرودي كتابي كار
ورد تسليحات ش
كتاب را با زباني س

شود كه خوانن ي
هاي تروريس كتيت

رو، م كتاب پيش
يولوژيك را تحليل

 پردازد. شده مي

ين كتاب تحقيقي
ستفاده از دانش ع
انشي كاربردي در
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