ﻣﺟﻣﻊ ﺟواﻧﺎن ﭘﯾﺎم آورﺻﻠﺢ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺳﻼﺣﮭﺎی اﺗﻣﯽ در راه ﺗﻘوﯾت و ﺗوﺳﻌﮫ
رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد
 NAGASAKIژاﭘن )  (IDNﯾﮏ ﻣﺟﻣﻊ از ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧﻼﻗﯾت ارﺗﺑﺎطﯽ وﻓﻧون آن ﺑرﺧوردارﻧدو
ﺧواﺳﺗﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ دور از ﺳﻼﺣﮭﺎی ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﺑﺗﮑﺎر ﻓوﻣﯾوﮐﯾﺷﯾدا  Fumio Kishidaوزﯾر
اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ژاﭘن در ﺟرﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﻠﻊ ﺳﻼح در ﻧﺎﮔﺎزاﮐﯽ اﻋﻼم ﻣوﺟودﯾت ﮐرد.
اﯾن ﻣﺟﻣﻊ  ،از ھﻣﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎ در ھرﻧﻘطﮫ ای از ﺟﮭﺎن ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﮭم آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت اﺗﻣﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ارﻗﺎم ﺳﻧﮕﯾن ﭘوﻟﯽ را ﻣﯽ ﺑﻠﻌد ﺑﻠﮑﮫ ھﻣواره ﯾﮏ ﺗﮭدﯾد ﺟدی ﺑرای ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد .ﺗﮭدﯾدی ﮐﮫ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻧﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻘطﮫ ﮐﮫ ﺳراﺳر ﮐره زﻣﯾن و ﻣﺣﯾط ﺣﯾﺎﺗﯽ آدم ھﺎ و
دﯾﮕر ﻣوﺟودات را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .
ﺷﮭرﻧﺎﮔﺎزاﮐﯽ ،ﮐﮫ در آن اﯾن ﻣﺟﻣﻊ اﻋﻼم ﻣوﺟودﯾت ﮐرد ﻣﺎﻧﻧد ھﯾروﺷﯾﻣﺎ ،در  71ﺳﺎل ﭘﯾش ھدف
ﺑﻣﺑﺎران اﺗﻣﯽ ﻗرار ﮔرﻓت  .اﯾن ﺟواﻧﺎن ﮐﮫ از ﺗواﻧﺎﺋﯽ و اﺳﺗﻌداد ﺑر ﻗرار ﮐردن ارﺗﺑﺎط ﺑرﺧوردار ﻧد
ﺧود را ﻣوظف ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻗوا ﺿرورت ﭘﯾﺎم رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑرای رھﺎ ﮐردن ﺑﺷرﯾت از ﺗﮭدﯾدھﺎی
ﺳﻼح اﺗﻣﯽ را ﺑﮫ دﯾﮕران ﯾﺎدآور ﺷوﻧد  .ﻣﺟﻣﻊ ﺟواﻧﺎن ﺑرای آﻧﮑﮫ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﮭﺗر اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ
را ﻣﺳﺗﻌد و آﻣﺎده ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای را ﺗﻧظﯾم ﮐرده و ﺑﺻورت ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم آﻧرا ﻋﻣﻠﯽ
ﺧواھد ﮐرد.
در ﭘﯾﺎم ﻣﺟﻣﻊ ﺟواﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺷد اﺻوﻻ ﺑﯾن زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ و وﺟود ﺳﻼح اﺗﻣﯽ ھﻣزﯾﺳﺗﯽ وﺟود ﻧدارد
زﯾرا ﻧﮕﺎھداری اﯾن ﺳﻼح ھر آن ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﮐﻧﺗرول ﺧﺎرج ﺷود و ﯾﺎ ﻟزوم ﺑﮑﺎر ﺑردن آن در ﺟﺎﺋﯽ و
ﻓرﺻﺗﯽ اﺣﺳﺎس ﺷود  ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن و اﺻوﻻ ﻣوﺟودﯾت و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣﻌرض
ﺗﮭدﯾد اﯾن ﺳﻼح اﺳت ،ھرﭼﻧد دوﻟت ھﺎ ﻓﮑر ﮐﻧﻧد دارا ﺑودن اﯾن ﺳﻼح ﺟﻧﺑﮫ ارﻋﺎﺑﯽ دارد و ﻋﻣﻼ از آن
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺧواھد ﺷد.
ﺷﮭرھﺎی ﻧﺎﮔﺎزاﮐﯽ و ھروﺷﯾﻣﺎ ﺷﺎھدان زﻧده ھﺳﺗﻧد  .اﯾن ﺟواﻧﺎن ﻓﻌﺎل از اﯾن ﻧﻣﺎدھﺎ ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن
ﺧطر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣردم ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ آﺛﺎر وﻗﺎﯾﻊ  71ﺳﺎل ﭘﯾش ھﻣﭼﻧﺎن ﻣوﺟودﻧد.
ﺻرﻓﻧظر از آﻧﮭﻣﮫ ﮐﺷﺗﺎر و وﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر اﯾن دو ﺷﮭر ژاﭘن وارد ﺷده ﺑﻌدھﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷد ﺑﺳﯾﺎری ﮐﮫ
ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﺑردﻧد ھم ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن دﭼﺎر ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﭘرﺗﺎب ﺑﻣب اﺗم ﺷدﻧد و ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯾرات دراز ﻣدت
رادﯾو آﮐﺗﯾو و ﺗﺷﻌﺷﻌﺎت اﺗﻣﯽ  ،ﺣﺗﯽ دھﮭﺎ ﺳﺎل ﺑﻌد ازواﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ و آﺳﯾب ھﺎی دﻟﺧراﺷﯽ ﻣﺑﺗﻼ
ﺷدﻧد  .ﺑرای اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﺻطﻼح  ،Hibakusha,را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرﻧد .اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑﻣﺑﺎران
اﺗﻣﯽ را ﺑﮕوﻧﮫ ای ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺎن رﻧﺞ و دردھﺎﯾﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل اﺳت .
رﻧﺞ ﺟﺳﻣﯽ اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﺟﺎی ﺧود دارد وﻟﯽ رﻧﺞ روﺣﯽ Hibakushaھﺎ ﺧود ﯾﮏ ﺑدﺑﺧﺗﯽ
ﺟداﮔﺎﻧﮫ اﺳت  .آن ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﮔرﻓﺗﺎری رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ آﺳﯾب ﺟﺳﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋواﻗب رادﯾو آﮐﺗﯾو
دﭼﺎر ﺷدﻧد دﯾده ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض و ﺗﻣﺳﺧر ھﻣﻧوﻋﺎن ھم ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧود ﯾﮏ درد ﺑزرگ
اﺳت و اﻧﺳﺎن ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﯾﻧده ﺑﺷرﯾت در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﻼح اﺗﻣﯽ ﻏرق ﺗﺎﺳف ﻣﯽ ﺷود.
در ﭘﯾﺎم ﻣﺟﻣﻊ ﺟواﻧﺎن ،اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ژاﭘن ﺑﻌﻧوان ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺷورﯾﮑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﭘرﺗﺎب ﺑﻣب اﺗم را روی
ﺷﮭرھﺎی ﺧود ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺻﯾﺑت ﻋظﯾم را ﺑدﺳت ﻓراﻣوﺷﯽ ﺑﺳﭘﺎرد  .اﯾﻧﮑﮫ دوﻟت ژاﭘن ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﺑرای ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﺧود در زﯾر " ﭼﺗر اﺗﻣﯽ " آﻣرﯾﮑﺎ ﻗرار دارد ﮐﺎر ﻧﺎدرﺳﺗﯽ اﺳت  .دوﻟت ژاﭘن
ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼ ﺑر ﻋﮑس ﺑﺎ ﯾﺎدآوری آﻧﮭﻣﮫ ﻓﺟﺎﯾﻊ ﺣﺎﺻل اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﻣب اﺗم ﺑرای ﻣﻣﻧوﻋﯾت و ﻣﺣو اﯾن
ﺳﻼح ﺗﻼش ﮐﻧد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ھﯾروﺷﯾﻣﺎ و ﻧﺎﮔﺎزاﮐﯽ ﯾﮏ ﭘﯾﺎم ﻗوی ﺑدﻧﯾﺎ ﺑرﺳﺎﻧد و از اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺑﺧواھد
ﺗﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻼﺣﮭﺎی اﺗﻣﯽ ﻣﺗﺣد ﺷوﻧد.

اﯾن ﻣﺟﻣﻊ از ﺟواﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻣر ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑرای رﺳﺎﻧدن ﭘﯾﺎم ھﺎی ﭘر ﻣﺣﺗوای ﺧﻠﻊ ﺳﻼح در ﺟﮭت
ﺗﻘوﯾت ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ھﻣﮑﺎری و ﯾﮑدﻟﯽ ﺧود را ﺑﺎ دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐوﺷﻧده در اﯾن راه ھﻣﺳو ﮐرده و
اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد

ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﻠﻊ ﺳﻼح
ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد UNCDIھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ از ﺳﺎل 1989ﺗﺎﮐﻧون ﺟﻠﺳﺎت ﺧود را
درھﯾروﺷﯾﻣﺎ در ﮐﺷور ژاﭘن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد و آﺧرﯾن ﺑﺎرھم ھﯾروﺷﯾﻣﺎ  Hiroshimaﻣﯾزﺑﺎن ﺟﻠﺳﺎت
آن ﺑوده اﺳت  .در ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﻠﻊ ﺳﻼح  ،ﻣﻘﺎم ھﺎی دوﻟﺗﯽ  ،ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﻓﻌﺎﻻن
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 ﺳﻼح اﺗﻣﯽ
ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻣل ﭘوﺷﺎﻧد"  .اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣﻧطﻘﮫ ای دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﻧﺎم " ﻣرﮐز
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﻠﺢ وﺧﻠﻊ ﺳﻼح در آﺳﯾﺎ و اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ " ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد  .ژاﭘن از ﮐﺷورھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در
اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﻧﻘش ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ دارد
در ﻣﺎه ﻣﺎرس  2016ژاﭘن ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺟﻣﻊ ﺟواﻧﺎن ﻓﻌﺎل در اﻣر ارﺗﺑﺎطﯽ را ﮐﮫ ﺧود از ﺑﺎزوھﺎی ﻗوی
ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺳت  ،ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺷﮭر ھﯾرو ﺷﯾﻣﺎ ﺗﺷﮑﯾل داد .در اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﮐﮫ ﺷور
ﺟواﻧﯽ و اﯾده ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ در ان ﻣوج ﻣﯾزد  ،ﺗﺑﺎدل اﻓﮑﺎر و ﺗﺟﺎرب ﻣﯾﺎن ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺻورت ﮔرﻓت .اﯾده ھﺎی ﻓراوان ﻣطرح ﺷد  .ﮔروھﮭﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ردو ﺑدل ﮐردن
ﺗﺟﺎرب ﺧود ﺗﻼش ﮐردﻧد راھﮭﺎی ﻋﻣﻠﯽ را ﺑرای ﭘﯾﻣودن ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم راه ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﻣﻧوع ﮐردن ﺳﻼﺣﮭﺎی
ﻣﺧرب ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﻧد.
در ﺳﺎل ﭘﯾش از آن ،ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺑﺎ ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ھﯾروﺷﯾﻣﺎ داﺷت ﻣوﺿوع اھداف NPTرا
ﻣطرح ﮐرد و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل دوﻟت ژاﭘن ﺑررﺳﯽ ﺷد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر وﺿﻊ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت
و ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد و ﻣﯾزاﻧﯽ ﻣﺣﺗوای  NPTﯾﺎ ﭘﯾﻣﺎن ﻋدم ﮔﺳﺗرش ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ رﻋﺎﯾت ﺷده اﺳت .
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺣول و ﺣوش اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺧود ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ھم ھﺳت ﮐﮫ در ﺳرراه ﻣﻧﻊ
ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ ﺑطور اﻋم وﺟود دارد .در اﯾن ﺟﻠﺳﺎت و ﺗﻌﮭدات ﺟﮭﺎﻧﯽ و در ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ واﮐﻧش ھﺎ ﺗﺎ
ﺣدی ﮔوﯾﺎی ﻣﯾزان ﺗوﺟﮫ و ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳت  .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮐوﺷش ھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘق ﻣﻧﺎطق ﻋﺎری از ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ ھم ﻗﺎﺑل ﺑررﺳﯽ و ﻣﺷﺎھده اﺳت
ﺟﻠﺳﺎت ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ ﻣﺣﺎﻓل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اھداف ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ
در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺳت  .اﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ  ،اﻣﯾد اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺑرای وﺻول ﺑﮫ ﯾﮏ دﻧﯾﺎی ﻓﺎرغ
از ﺳﻼح ھﺎی ﺷوم اﺗﻣﯽ را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ از ﺟﻣﻠﮫ از ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧود را زﯾر ﭼﺗر اﺗﻣﯽ
دﯾﮕران ﻗرار داه اﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺧود ﮐﺷورھﺎی ﺻﺎﺣب اﺗم ﻣﺻرا ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ھﻣﮕﯽ ﯾﮏ ﻧﻘش
ھداﯾت ﮐﻧﻧده در ﭘﯾﺷﺑرد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ دﻧﯾﺎی ﺑدون ﺳﻼح اﺗﻣﯽ ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد
ﻣﺟﻣﻊ ﺟواﻧﺎن  ،از ﮐﺷورھﺎی ﻓﺎﻗد ﺳﻼح اﺗﻣﯽ و ﮐﺷورھﺎی دارای ا ﯾن ﺳﻼح ﻣرﮔﺑﺎر ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ
ﺗﻼش ھﺎی ﺧود را ﺑرای ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﮐردن دﻧﯾﺎ از ﺳﻼح ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﮭﺗر ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ھﻣﺂھﻧﮓ
ﮐردن اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ  ،ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺗﻘوﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﺷﻣﺎری از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﻣﺑﺎران اﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺻﯾﺑت ھﺎی آن ﻣﺑﺗﻼ ﺷدﻧد Hibakushaﮐﮫ در ﺣد
ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از ﺟذاﺑﯾت و ﮐﺷش زﯾﺎدی ﺑرای ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﻣردم و ﺗﺻﻣﯾم
ﮔﯾران ﺑرﺧور دارﻧد و آن ھﺎ ﺧواھﺎن ﯾﮏ ﻗرارداد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﻣﻧوع ﮐردن ﺗوﻟﯾدات ھﺳﺗﮫ ای ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد.

آن ھﺎ آ رزوﻣﻧدﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺛر اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﻧﺳل ھﺎی آﯾﻧده از ﻣواﺟﮫ ﺷدن ﺑﺎ ﺟﮭﻧم در روی زﻣﯾن در
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.
ﺑرﮔردان و ﺗﻠﺧﯾص م .رﺋﯾﺳﯽ

