
پیام آورصلح و جھانی عاری از سالحھای اتمی در راه تقویت و توسعھ مجمع جوانان 
فعالیت می کندروابط بین المللی   

NAGASAKI	  ) ژاپنIDNی وفنون آن برخوردارندو ارتباط از جوانانی کھ از خالقیت ) یک مجمع
وزیر  Kishida	Fumioخواستار جھانی دور از سالحھای کشتار جمعی ھستند با ابتکار فومیوکیشیدا 

موجودیت کرد. در ناگازاکی اعالمخلع سالح امور خارجھ ژاپن در جریان کنفرانس   

آگاه باشند کھ  سئلھ مھمماین مجمع ، از ھمھ انسان ھا در ھرنقطھ ای از جھان خواست تا بھ این 
بلکھ ھمواره یک تھدید جدی برای صلح جھانی  تسلیحات اتمی نھ تنھا ارقام سنگین پولی را می بلعد

تھدیدی کھ محیط زیست نھ فقط یک یا چند نقطھ کھ سراسر کره زمین و محیط حیاتی آدم ھا و  ھستند.
گرفتھ است . ھدیگر موجودات را نشان  

 ھدف  سال پیش 71مجمع اعالم موجودیت کرد مانند ھیروشیما، در شھرناگازاکی، کھ در آن این 
رتباط برخوردار ند ا توانائی و استعداد بر قرار کردن بمباران اتمی قرار گرفت . این جوانان کھ از

رھا کردن بشریت از تھدیدھای ردند تا با ھمھ قوا ضرورت پیام رسانی و تبلیغ برای خود را موظف ک
یگران یادآور شوند . مجمع جوانان برای آنکھ ھرچھ بیشتر و بھتر افکار عمومی سالح اتمی را بھ د

و بصورت گام بھ گام آنرا عملی  را مستعد و آماده یک فعالیت جھانی کند برنامھ ای را تنظیم کرده
خواھد کرد.  

ندارد در پیام مجمع جوانان گفتھ شد اصوال بین زندگی انسان ھا و وجود سالح اتمی ھمزیستی وجود 
ھر آن می تواند از کنترول خارج شود و یا لزوم بکار بردن آن در جائی و زیرا نگاھداری این سالح 

ی انسان و اصوال موجودیت و محیط زیست ھمیشھ در معرض فرصتی احساس شود ، بنابراین زندگ
و عمال از آن تھدید این سالح است، ھرچند دولت ھا فکر کنند دارا بودن این سالح جنبھ ارعابی دارد 

استفاده نخواھد شد.  

برای نشان دادن  . این جوانان فعال از این نمادھا ناگازاکی و ھروشیما شاھدان زنده ھستند ھایشھر
سال پیش ھمچنان موجودند. 71خطر استفاده می کنند. مردم باید در نظر بگیرند کھ آثار وقایع   

شده بعدھا معلوم شد بسیاری کھ  وارد ژاپن این دو شھر از آنھمھ کشتار و ویرانی کھ بر صرفنظر
جان سالم بدر بردند ھم بھ مرور زمان دچار پیامدھای پرتاب بمب اتم شدند و با تاثیرات دراز مدت 

بھ بیماریھا و آسیب ھای دلخراشی مبتال  واقعھرادیو آکتیو و تشعشعات اتمی ، حتی دھھا سال بعد از
، را بکار می برند .این قربانیان پیامدھای بمباران Hibakusha,شدند . برای این قربانیان اصطالح 

اتمی را بگونھ ای تحمل می کنند کھ بیان رنج و دردھایشان بسیار مشکل است .  

ھا خود یک بدبختی 	Hibakushaرنج جسمی این قربانیان کھ جای خود دارد ولی رنج روحی 
 تی آسیب جسمی ناشی از عواقب رادیو آکتیو. آن ھا کھ بھ نوعی گرفتاری روانی یا حجداگانھ است 

دچار شدند دیده شده کھ با تبعیض و تمسخر ھمنوعان ھم قرار گرفتند کھ این خود یک درد بزرگ 
آینده بشریت در رابطھ با سالح اتمی غرق تاسف می شود. بھ است و انسان عمیقا نسبت  

کشوریکھ فاجعھ پرتاب بمب اتم را روی در پیام مجمع جوانان، اضافھ شده است کھ ژاپن بعنوان تنھا 
می شھرھای خود تجربھ کرده نباید این مصیبت عظیم را بدست فراموشی بسپارد . اینکھ دولت ژاپن 

گوید برای حفظ امنیت خود در زیر " چتر اتمی " آمریکا قرار دارد کار نادرستی است . دولت ژاپن 
استفاده از بمب اتم برای ممنوعیت و محو این  باید کامال بر عکس با یادآوری آنھمھ فجایع حاصل

پیام قوی بدنیا برساند و از انسان ھا بخواھد سالح تالش کند و با اشاره بھ ھیروشیما و ناگازاکی یک 
          علیھ سالحھای اتمی متحد شوند.  تا



الح در جھت ی خلع سبرای رساندن پیام ھای پر محتوا این مجمع از جوانان و فعاالن امر ارتباطات
یکدلی خود را با دیگر سازمان ھای کوشنده در این راه ھمسو کرده و  و ھمکاری ،تقویت صلح جھانی

ادامھ می دھد  

کنفرانس خلع سالح   

تاکنون جلسات خود را 1989ھمھ سالھ از سال 	UNCDI کنفرانس خلع سالح سازمان ملل متحد
جلسات  میزبان 	Hiroshimaدرھیروشیما در کشور ژاپن تشکیل می دھد و آخرین بارھم ھیروشیما 

آن بوده است . در کنفرانس خلع سالح ، مقام ھای دولتی ، شخصیت ھای برجستھ حقوق بشر، فعاالن 
.مدنی و بسیاری از چھره ھای سرشناس شرکت می کنند  

بحث اصلی کنفرانس ھمواره این است کھ " چگونھ می توان بھ رویای جھانی خالی از سالح اتمی 
" مرکز بنام  سازمان ملل متحد  جامھ عمل پوشاند" . این کنفرانس با یک تشکیالت منطقھ ای دیگر

ھ در " ھمکاری می کند . ژاپن از کشورھائی است ک تحقیقات صلح وخلع سالح در آسیا و اقیانوسیھ
  این کنفرانس نقش فعاالنھ دارد 

ژاپن جلسات مجمع جوانان فعال در امر ارتباطی را کھ خود از بازوھای قوی  2016در ماه مارس 	
کنفرانس خلع سالح است ، برای نخستین بار در شھر ھیرو شیما  تشکیل داد. در این جلسات کھ شور 

میزد ، تبادل افکار و تجارب میان شرکت جوانی و ایده ھای زندگی با صلح و صفا در ان موج 
. گروھھای شرکت کننده با ردو بدل کردن کنندگان صورت گرفت. ایده ھای فراوان مطرح شد 

نھائی ممنوع کردن سالحھای  تجارب خود تالش کردند راھھای عملی را برای پیمودن گام بھ گام راه
سیم کنند.مخرب تر  

را NPTبا جلساتی کھ در ھیروشیما داشت موضوع اھداف س خلع سالح در سال پیش از آن، کنفران
مطرح کرد و با امکانات و شرکت فعال دولت ژاپن بررسی شد کھ در حال حاضر وضع چگونھ است 

یا پیمان عدم گسترش سالح ھای اتمی رعایت شده است . NPTو تا چھ حد و میزانی محتوای   

یمان خود نشان دھنده مشکالتی ھم ھست کھ در سرراه منع و حوش این پ لفعالیت ھای مختلف در حو
نگاھی بھ واکنش ھا تا در در این جلسات  و تعھدات جھانی و سالح ھای اتمی بطور اعم وجود دارد. 

 حدی گویای میزان توجھ و عالقمندی بھ این مسئلھ در جھان است . در عین حال نتایج کوشش ھای
ق عاری از سالح ھای اتمی ھم قابل بررسی و مشاھده است  تحقق مناط جامعھ بین المللی برای  

جلسات تا کنون نشان داده کھ توجھ محافل جھانی بھ اھداف کنفرانس خلع سالح و فعالیت ھای مشابھ 
امید انسان ھا برای وصول بھ یک دنیای فارغ  ، در سطح بین المللی رو بھ افزایش است . این نتایج

در بیانیھ از جملھ از کشورھائی کھ خود را زیر چتر اتمی  تقویت می کند.از سالح ھای شوم اتمی را 
دیگران قرار داه اند و ھمچنین خود کشورھای صاحب اتم مصرا خواستھ شده است تا ھمگی یک نقش 

ون سالح اتمی بازی کنند دھدایت کننده در پیشبرد برنامھ رسیدن بھ یک دنیای ب  

مجمع جوانان ، از کشورھای فاقد سالح اتمی و کشورھای دارای ا ین سالح مرگبار میخواھد کھ 
بھتر کنند و با ھمآھنگ تالش ھای خود را برای بی نیاز کردن دنیا از سالح کشتار جمعی بیشتر و 

کردن این فعالیت ھا ، صلح جھانی را تقویت نمایند   

کھ در حد 	Hibakushaد ھا بھ مصیبت ھای آن مبتال شدند شماری از قربانیان بمباران اتمی کھ بع
تصمیم  و از جذابیت و کشش زیادی برای جلب توجھ مردمتوانائی با این سازمان ھا ھمکاری می کنند 

دارند و آن ھا خواھان یک قرارداد جھانی برای ممنوع کردن تولیدات ھستھ ای می  برخور گیران
باشند.   



اثر این فعالیت ھا نسل ھای آینده از مواجھ شدن با جھنم در روی زمین در آن ھا آ رزومندند کھ بر 
امان بمانند. این گروھھا تا کنون صدھا ھزار امضا جمع آوری کردند و برای حمایت عمومی از این 

فعالیت ھای انسانی ھمچنان بھ جمع آوری امضا ادامھ می دھند.  

	 و تلخیص م. رئیسی  برگردان 


