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ناشناخته از آسمان آبی  و صیاه هیروشییما  هیا      «اهریمن مطلق» یک. صبح دقیقه 5101 ،میالدی 0491ششم آگوست سال 

، کودکیان، ییرمیردان و   اسرای جنگ  آمریکیا ها، اهال  آسیای شرق ،  ها، چین  ای کره .سوزاند ناگهان تمام شهر  ا م و  شود م 

 . میرند نفر م  091111 ،این سالتا یایان  .شوند م قتل عام  دیگرگناه  و مردم ب ییرزنان 

و  وبه  و شدند ازدواج ، با تبعیض د  محیط کا  و های  ادیو اکتیو  نج کشیدندوزنده بمانند، از تاثیرات یرت توانستندکه  کسان 

بیه شیکل شیهر صیلح و     هیروشییما  ، نیابودی کامیل   دل این از. شان به جا مانده استو بدن د  ذهنهنوز هم تاثیرات عمیق آن 

هیای   سینت  وزنیدگ   وزانیه    هیای  نقیش اندازهای آشنا از ساحل  ودخانه،  چشم ،«اهریمن مطلق»آن  اما. باز متولد شدآ امش 

 . نابود کرد، یک نابودی بدون بازگشتبا ه  به یک  ا بود شکوفا شدهها  که د  طول قرنفرهنگ  

ای مشیامم   ، بوی زننده اه  ا مسدود کرده بودندای  اجساد ذغال شده» 1دآو  گونه به یاد م  این  ا امروز. او یسری هفده ساله بود

هجیده سیاله   او دختیری  « .یما تبدیل به جهنم  زنده شده بیود هیروش .بودکرد د یای  از آتش  تا چشم کا  م .  ا یر کرده بود

جیی    ،زدنید  های کنده شده که از یاهایشیان آویینان بیود فرییاد می       ها با یوست دو  تا دو  من آدم. یوشیده از خون بودم»1 بود

 «.کردند شیدند، برای آب التماس م ک م 

ویرانگرتر از آن  که تیراددی هیروشییما  ا    هر کدام بسیا  ،ای باقیست سالح هسته 01111از  هنوز بیش ،هفتاد و یک سال بعد

ای یا  انفجا های هستهما  ا د  لبه    کهدث و اتفاقاتحوا ازما امروز  .زمین کافیستبرای نابودی  د  مجموع ی کهتعداد . قم زد

 .هستیم ها این سالحها از  نگران استفاده ترو یستحت  جنگ قرا  داد آگاهیم؛ امروز 

بیرای آینیده بشیریت    » 1گوید م   ا توصیف کرد جهنم زنده مردی که. سپا یمبگوش  0کوشاهیبات باید به توجه به این واقعیبا 

زن  که بیه خیون    «.موجودات احترام بگذا یم و به همهزندگ  کنیم  و خوشبخت  تا د  صلحیکدیگر کمک کنیم  به الزم است

 کینم، همیه،   استفاده از عمری که به همه ما داده شده است خواهش م  حداکثربرای »1 خواهد های آینده م  آغشته بود از نسل

چه تاکنون انجیام   نآاز  بیشباید  ،د خواست  ا بپذیریماگر این  «.ندا یمای نیاز  د که ما به سالح هستهیبا صدای بلند فریاد بنن

 ن بیه آهیا د    جهان  که همه انسانگذا یم و با یافشا ی د   اه ساختن های گوناگون احترام ب باید به ا زش .انجام دهیم ،ایم داده

 .کوشیمب« کنند م  د  کنا  هم زندگ » حقیقت

هیا بیود    کننده از این بمب کشو  استفاده ییس جمهو   نخستین از هیروشیما بازدید کرد، امااوب ،  ئیس جمهو وقت  د  ماه م 

باید شجاعت  ما دا ند، ای انباشت سالح هسته من ملتچون  که همهای   د  میان ملت» 1داو بیان کر.  ا انجام داد بازدیدکه این 

گوید  ی  که م د  خواست صمیمانه هیبو کوشااو  « .ها باشیم آنداشته باشیم و به دنبال جهان  عا ی از  فرا  از منطق ترس  ا

های او د  برابر مردم ایاالت متحیده و دنییا کیه     صحبت. یذیرفت« تحمل کند ا ایم  کس دیگری نباید  نج  که ما کشیده هیچ»

دهد که او تحیت تیاثیر  وح هیروشییما قیرا  گرفتیه       مانده است نشان م  های اتم  باق  بازگوکننده عالقه به محو تمام  سالح

 .است

                                                           
 (مترجم)های اتم  هیروشیما و ناگازاک   بمبا انبازماندگان  0



، ، آن نماد ضد بشریت«اهریمن مطلق»آن  جهان  عا ی از اه  سیدن به و گرام  بدا یم  ا  وقت آن نرسیده که  وح هیروشیما

، وز ای گیروه هفیت   دهیم؟ امسال برای اولین با ود  عمل اشتیاقمان  ا نشان  که متحد شویموقت آن نرسیده  ؟ ا هموا  کنیم

  هبیران سیاسی    ای، از هیای هسیته   ت میان کشو های دا ا و فاقد سیالح افراتر از اختالفها  بیانیه آن .اند هد  هیروشیما گرد آمد

و  ای هسیته  هیای  آزمیایش  جیام  منی   االجرا شدن معاهیده   زمخواهان زودتر ال ،از هیروشیما و ناکازاک  دیدن کنند دعوت کرد

ایین  . یردازد به آن م ( NPT) ای که معاهده من  اشاعه هسته ، اجبا یای شد چنین اجبا  به مذاکره برای خل  سالح هسته هم

 .یکپا چگ  استبدون تردید قدم  به سوی اتحاد و بیانیه 

یک نظام امنیت  بر مبنای اعتمیاد  و  سرشا  شوند یکپا چه شدن این برای همبستگ  گنا ان ما از اشتیاق سیاست الزم است که

اتم  قرا  گرفتند  حملهخواهم از شهرهای  که مو د  م  ها همه ملتبا  دیگر از  هبران  تا آن زمان، من. گو ساخته شود و گفت

 ا د   اتمی   هیای  واقعییت بمبیا ان   بازدیدهای ،چنین  اوباما د  هیروشیما تصدیق کردجمهو    ئیسکه  طو  نهما .بازدید کنند

 . کنند م های عنم  اسخ  ا عرضه  آنان نشانهباو  دا م که چنین د  عین انتقال د د و  نج هیباکوشاها،  هم. کند ها حک م  قلب

با  .کوتاه استها گذشته است  چه بر آن فرصت ما برای شنیدن  ود  وی آن .از هشتاد سال است کوشاها بیشامیانگین سن هیب

شهردا ان صلح د  حال حاضیر   .هیباکوشاها منتقل شود اتو احساس سخنانیا ی کنند تا  نگاه  به آینده، الزم است جوانان ما

توسیط  جهیان    سیطح د  که  و  ر ییششه 61و با استفاده از بیش از ای  به طو  منطقه عضو د  سراسر جهان، 0111 بیش از با

کنیم تیا جوانیان    م  ما کمک. هستندشوند برای افنایش ا تباطات بین جوانان د  حال فعالیت  م هیروشیما و ناکازاک  هدایت 

 . ای آغاز کنند های هسته ح های مشخص   ا برای محو سال برنامه ای مشترک برای کنا  هم بودن  ا با و  و ا ادهعنم و 

مین از  . تاکیید کیرد  « ای های هسیته  عنم  اسخ برای د ک جهان  عا ی از سالح»وزیر شیننو آبه بر  نخست د  هیروشیما، اینجا

 .و  هبری د  این موضوع  ا آغاز کنندجمهو  اوباما ملحق شوند   ییس هایشان انتظا  دا م ب

یک چیا چوب قیانون  منی     کند و   ا آشکا  م  اصیل موجود د  قانون اساس  داینصلح طلب   ،ای جهان  عا ی از سالح هسته

مناطق با ان »  کهبه عالوه من از دولت داین تقاضا دا م  .گریننایذیر است این موضوع ای برای اطمینان از ییشرفت سالح هسته

  ا د دیگیر چنین بسیا ی از افرا بیش از هشتاد سال است و همشان هیباکوشاها که میانگین سنکمک به  تعمیم دهد و ا  «سیاه

 .بخشدبهبود  که از آثا   وح  و جسم  ناش  از  ادیواکتیویته د   نجند

کنییم و خیود  ا    مبا ان اتم  م  ا تقدیم به ا واح قربانیان بمان  صمیمانه سازیم و همد دی مان  ا از نو م  ، ما عنم و ا ادهامروز

انجام دهییم تیا    که د  توانمان هست هر کا یناکازاک  و میلیونها شهر دیگر د  سراسر جهان،  با همکا ی شهردانیم  متعهد م 

 . شودای محو و صلح  ماندن  برقرا   های هسته سالح
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