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 ٢٠١٧) برنده جایزه صلح نوبل ICANای (ھای ھستھبین المللی حذف سالح، مدیر اجرایی کارزار بئاتریس فینخانم 

  میالدی است .

  ھای اتمی قرار گرفتند و ھمچنین  شھر توکیو بازدید کرد . کی و ھیروشیما کھ مورد اصابت بمبوی از دو شھر ناکازا

. او عالوه بر بازدید  از از ھیروشیما نیز انجام دادھای او بود، بازدیدی پس از بازدید از ناکازاکی  کھ محل سخنرانی
ر بھ ھم رسانید موزه یادبود ھیروشیما و شنیدن اظھارات یکی از شاھدان عینی ( ھیبوکوشا )ْ، درسالن اجتماعات حضو

  و در آنجا بحثی آزاد بین خانم فین و جوانان ژاپنی صورت گرفت . 

اند ما را بھ جھانی عاری از ، چگونھ ژاپن می توشرارت خودداری کنیم سخنرانی خانم فین  با عنوان" ما باید از تکرار
  ای ھدایت کند ؟ " انجام گرفت.ھای ھستھ سالح

در ھیروشیما و ناکازاکی اتفاق افتاده است نباید بھ فراموشی سپرده شود و مردم را بھ  او در آنجا تأکید کرد کھ آنچھ
 ٣۴٠خواند تا این اطمینان حاصل شود  کھ در آینده ھیبوکوشای دیگری نخواھیم داشت. قریب بھ فراھمکاری  با یکدیگر 

و دانشجویان بودند. بھ نظر می رسید کھ تن از مردم  در این اجتماع حضور داشتند  کھ بسیاری از آنھا دانش آموزان 
  سخنان خانم فین برای حاضرین الھام بخش بود.

  ای داشتند و در یک سمپوزیوم عمومی نیز شرکت کردند . با اعضا پارلمان ژاپن مذاکرهایشان در توکیو 

بھ عنوان   ICANھ ، کھ در سال گذشتھ در کنفرانس عمومی اتخاذ شد، سازمان شھرداران صلح ب٢٠٢٠در چشم انداز 
  کھ سازمان شھرداران صلح عالقھ مند است کھ با آن در یک شبکھ قرار گیرد ، اشاره شده است ھایی سازمانیکی از 

  

  ناکازاکی در مقاطع تحصیلی باالتر-تقاضا بھ منظور ارتقاء دوره مطالعاتی صلح ھیروشیما
 –ھایی کھ رشتھ مطالعاتی صلح ھیروشیما ھا و دانشگاهسازمان شھرداران صلح در تالش است کھ تعداد دانشکده

بھ منظور تجزیھ و تحلیل، ، استی مقاطع تحصیلی باالتر این برنامھ  کھ برا .دھد ناکازاکی را ارائھ می دھند، افزایش
  ام بازماندگان ( ھیبوکوشا ) بھ نسل جوانتر تعریف شده است . کردن و رساندن واقعیت بمباران اتمی و پی مند قاعده

دانشگاه در کشور ژاپن  ۵٠شود. ( ارائھ میدانشگاه  ٧١ناکازاکی در  –، دوره آموزشی صلح ھیروشیما در حال حاضر
  و بقیھ در کشورھای دیگراست ).

ھای دوره متقاعد کنید.شی این دوره آموزھای شھرھای خود را برای ارائھ کنیم کھ دانشکده و دانشگاهدرخواست می
گیرند  ھا ارائھ شده و چھ در حال حاضر تدوین شوند، اگر معیارھای ضروری را دربراز قبل در دانشگاهای کھ آموزشی

  د . نناکازاکی  شناختھ شو -ھای مطالعاتی صلح ھیروشیمادوره تواند بھ عنوان می

  

  اخبار صلح از ھیروشیما

  
ُ دانل. این تصویرتوسط جو زیادی بھ یک تصویر خاص معطوف شد نو میالدی، توجھدر آغاز سال  عضو ارتش  ،ا

ناکازاکی گرفتھ شده است.  این نقاشی  با عنوان " پسری کھ در محل سوزاندن ، اندکی پس از بمباران اتمی شھر آمریکا
بسیار شناختھ شده است. در این عکس در ژاپن  این تصویر در بمباران اتمی ناکازاکی  مردگان ایستاده است "منتشر شد.



پسر برادر مرده اش را بھ پشتش بستھ  است و در حالیکھ لبانش را می گزد  درصف انتظار سوزاندن مردگان ایستاده 
پاپ فرانسیس بھ تازگی درخواست کرده است کھ از این عکس تعداد زیادی کپی گرفتھ شده و بھ سراسر جھان  است.

ُث طبق گزارش، پاپ کھ شخصی. فرستاده شود المللی است،  تمایل خود را  برای حذف کامل در صحنھ بینار یر گذتا
در  ای ھستند نشان داده است.ای ھستھھھایی کھ دارای سالحود را از کشورای ابراز داشتھ و انتقاد خھای ھستھسالح

.  پیام پاپ، ای را امضا کرده استھای ھستھالحبوده است کھ معاھده منع س ھایی ، یکی از اولین ملتحقیقت واتیکان
اینگونھ تفسیر شود : " حاال  زمان آن رسیده است کھ ما بھ منشٰا این مسئلھ باز گردیم و نگاھمان را بھ سوی می تواند 

  ھای ھستھ ای و جنگ می توانند بھ راه اندازد معطوف کنیم . "تراژدی عظیمی کھ سالح

در دسامبر  . ای خواھد بودھای ھستھمعاھده منع سالحتحقق و اثرگذاری میالدی، قطعا سال مھمی برای  ٢٠١٨سال 
، بازمانده بمباران اتمی در مراسم اھدای جایزه صلح نوبل گفت: "بگذارید این ( معاھده منع لو، ِستسوکو تورِ گذشتھ
  ای باشد . " ھای ھستھھای ھستھ ای ) شروعی برای پایان دادن بھ سالحسالح

 کشور حداقل پنجاه تحقق این معاھده تسریع شود، . برای اینکھ مورد این جمالت جدی تر بیندیشیم ما باید یکبار دیگر در
، نقش کلیدی را در تشویق  کشورھا برای شبکھ جھانیباید آن را امضا کنند.  سازمان شھرداران صلح، با  داشتن یک 

کھ مورد اصابت بمب اتم تنھا کشوری یفا خواھد کرد.  تقریبا تمامی شھر ھای کشور ژاپن ، ھده اامضای این  معا
  عضو سازمان  شھرداران صلح ھستند .  ، است قرارگرفتھ

تسریع در  اقدام بھ ، ما باید فجایع بمباران ھیروشیما و ناکازاکی را بھ یاد داشتھ باشیم و خواندھمانگونھ کھ پاپ فرا می
  .  ای کنیم ھای ھستھف سالححذپیشبرد 

 

 


