
 

 7102اعالمیه صلح ناگازاکی، 

 «هرگز ،کوشای دیگراهیب»

کس در جهاان   کند که در آینده هیچ را بیان می (هاهیباکوشا) آرزوی قلبی بازماندگان بمباران اتمی ژاپن  ،این کلمات

از  بتایاری  ، ایان آرزو تابتا ان امتاا   . را تجرباه کناد  ای  هاای هتا ه   مجبور نباشد آسیب اسفناک حاصل از ساح  

 . یک معاهده مشخص شد ایجاد را به حرکت واداشت و منجر به جهانهای  ملت

هاای    ساح  و توساعه  تملاک  ،کااربرد کاه   ای را هتا ه های  منع سح معاهده کشور در ماه جوالی سا  جاری،  211

ملال م داد    ز کشورهای عضو ساازمان درصد ا 06حدود  امضا کردند، کشورهایی که نماینده کند می را منعای  هت ه

 . ها به بار نشتت طی سا  هاکوشاهیباهای  د که همه تحشبو ای آن لدظه، لدظه. هت ند

چناین   هم. ناممب «ازاکیگنا -معاهده هیروشیما »ست هیباکوشا تقحهایو ها  آور رنجدارم این معاهده را که یاد  تمایل

، دادناد، ساازمان ملال م داد     گتا رش هایی کاه ایان معاهاده را     همه ملت  به ام را ترین قدردانی عمیقدوست دارم 

کاه مااایر   ای  ت هههای  نهاد و همه کتانی که با اراده قوی و اش یاق به سوی جهانی عاری از سح  مردمهای  سازمان

 . ابراز کنم ند،ا برداش هبا رو  بشریت است قدم 

وضاعیت  . در جهاان وجاود دارد  ای  ساح  هتا ه   20666هناوز در حادود   . ماا نیتات   هدف نهاییاین  با این وجود،

کاه ممنان اسات در     یک نگرانی عظیم از ایان . شود می سختای  اتمی به طور فزایندههای  سح  در زمینهی الملل بین

مجهاز  هاای   دولت ،ینعحوه بر ا. در حا  پراکنده شدن است اس فاده شوندها  سح این نه چندان دور دوباره ای  آینده

رسیدن به جهاانی عااری از   که هدف ما  به این ترتیب افقی برای  و هت ند معاهدهاین  مخالفای  هت ههای  به سح 

هاا هماه در     کاه مادت   جه است که این معاهدهابشریت حاال با این سوا  مو. شود است دیده نمیای  هت ههای  سح 

 . ای به کار رود های هت ه برای پیشرفت در متیر مدو سح  تواند می چگونه ان ظارش بودند،

 هتا ند اباح    اها  هایی که زیار پارچم آن   و ملتای  هت ههای  های مجهز به سح  من در اینجا درخواس م را به دولت

در  لطفاٌ .دابی دانند پایان نمی ای را برای امنیت ضروری می های هت ه ها، سح  که ملت مادامیای  تهدید هت ه. کنم می

 اشااعه  مناع معاهاده  . تجدیدنظر کنیدای  هت ههای  سح  با توسل بههای ان  مدافظت از ملت برایخود های  سیاست

لطفا به تعهادتان عمال   . کند ای می عضوش را م عهد به خلع سح  هت ههای  همه دولت( NPT) ای هت ههای  سح 

 . همه جهان در ان ظار تصمیمات دلیرانه شماست. کنید

که اب نار عمل را رغم این واقعیت که دولت ژاپن به وضو  اعحم کرده است  علی. ، این درخواست را دارمدولت ژاپن از

ارتبااطی میاان    و باه عناوان یاک پال    بار عهاده خواهاد گرفات     ای  هت ههای  برای رسیدن به جهانی عاری از سح 



در ماااکرات   ایان دولات   عمل خواهد کرد، عادم شارکت   ها آنفاقد های  و دولتای  هت ههای  دارای سح های  دولت

قابال درک   ،اناد  کنیم که از بمباران اتمی رنج کشایده  می هایی زندگیبرای ما مردمی که در شهرای  هت ه  خلع سح 

کانم کاه در    مای  را ترغیاب دولت ژاپن ، مورد حمله اتمی قرار گرفتبه عنوان تنها کشوری که در طو  جنگ . نیتت

. بپیونادد ای  هت ههای  به معاهده منع سح  هر چه زودتر تجدید نظر کرده وای  چ ر هت ه اتنا بهسیاس ش مبنی بر 

 . من ظر مشارکت ژاپن است الملل بینجامعه 

قاانون اساسای    طلاب  لحصا پایبند به اصو  ه جهان بگوید که ت دارم که قاطعانه بمن از دولت ژاپن در خواس عحوهه ب

. ای تنیاه دارد  به شدت به سه اصل مب نی بر ممنوعیت سح  هت ه وپندارد  می جنگ را زشتخود است، اصولی که 

، سیاس ی که اقدام کند  «ای هت ههای  عاری از سح  آسیای شما  شرقی، »در راس ای  دولت ژاپن به ر است اکنون

 . کند نزدیک می ای هت ههای  ما را یک قدم به جهانی عاری از سح 

ای  درست در آسمان بااالی تپاه   بمب اتمی ، 2490 نهم آگوستدقیقه  22:61ساعت : ما هرگز فراموش نخواهیم کرد

دا  و هاای   ، اشاعه زن روآ. را کشات یاا مجارو  کارد     انتاان  206666 ایم منفجر شد و گرد آمده در آن امروز که ما

شاده  ناابود   آویزان در شهرِهای  با پوستمردم  .ازاکی را به سرزمینی سوخ ه تبدیل کردسوزاننده وحش ناکی شهر ناگ

هر گوشه شهر مثال بخشای   . ه بوداش ایت اد سوخ ه در کنار دخ ر سرگش ه ی مادر. ش ندگ می شان به دنبا  خانواده

 ، بعد ازح ی حاال. جان سپردند ینی ینیمان دارویی به در دس رسیبه خاطر عدم  افرادبتیاری از . از جهنم شده بود

ناه   بمب اتم. کند می م أثرها را هیباکوشاهنوز جتم  رادیواک یو،  صدمات ناشی از تشعشعاتسا   و دو گاشت هف اد

ناابود کارد بلناه باه طاور مهیبای        را که همیشه در کنار هم بودند،هایی  طور غیر قابل وصفی زندگی خانوادهبه  تنها

 . ها را نیز به نابودی کشاندهیباکوشازندگی  تدریجاٌ

. ببینیاد ناد  ا همای شاد  بیایید و دو شهر ناکازاکی و هیروشایما را کاه بمبااران ات    لطفاٌ: سراسر جهانهای  رهبران ملت

خاواهم   مای . از باالنه از یک چشم انداز . ه گاشتچشنل  ر قارچیاب رِزی ،خواهم به شما نشان دهم که روی زمین می

کاه بماب اتام چطاور     و با قلب خودتاان حاس کنیاد    خودتان بشنوید های  همه با چشمان خودتان ببینید و با گوش

ازاکی گا خواهم تصور کنید چه احتاسی داش ید اگر آن روز خاانواده شاما در نا   می. حمانه انتانیت را زیر پا له کردبیر

 . بود

کنناد و در  را در قلبشان حابس   آن دارند خاطرهتمایل  گاارند پشت سر میآور را  دردناک و رنج ای بهتجروق ی مردم 

باا وجاود   ها هیباکوشاا ایان کاه   . آن را بیااد بیاورناد   دوبااره شاود   مای  باعا  چون حارف زدن  . موردش حرفی نزنند

نشانگر اقدامات فردی نوع بشر برای مدافظات از نتال   زنند  می حرف شان درباره تجربه روحی،و  جتمیهای  جراحت

 . آینده است، نهایت تحش برای پراکنده کردن پیام صلح

بگااریاد  . و فرایناد فراموشای اسات    عحقگای  بیترسناک رین چیز ممنن . دهم می من همه مردم جهان را خطاب قرار

 . به سوی آینده برویم ندا طعم جنگ را چشیدهو کتانی که  هاهیباکوشاهمراه با بیرق صلح به طور ینپارچه  همگی

نمایندگان بتیاری از شهرهایی که خاطرات  .ازاکی در حا  برگزاری استگنهمین کنفرانس شهرداران صلح در شهر نا

باه   .شهرداری اسات شارکت دارناد    0966بر  داخلی را دارند در این شبنه که مش مل های درگیریو دردناک جنگ 

های  که  با تحش برای جهان پیام خواهیم فرس ادازاکی گ، از شهر نادوس انمان در شهرداران صلحمنظور همبت گی با 



توانیم جنبشی جهانی نیرومندی را  میاز شهرهای کوچک  ح ی همراه با صداهای صلح ینپارچه و قوایی بدون تزلز  

 . ها به ما نشان دادندهیباکوشا گونه که همان ؛بتازیم

ست که پیگیراناه تاا   هیباکوشااین سخن  «.آخرین جایی باشد که رنج بمب اتمی را به دوش کشید ازاکی بایت یگنا»

که این سخن آرزویی فراگیر و خواسا ه ناوع   ما ثابت خواهیم کرد . کنند می زمانی که صداهایشان خاموش شود تنرار

 .بشر است

. رو به پایاان اسات  « در کنار ما هت ندها  اهیباکوشدورانی که هنوز ». سا  رسیده است 12به  هیباکوشام وسط سن 

کتاانی را کاه    را بهبود ببخشد و آساایش خااطر   هیباکوشاکنم که مراقبت از  می از دولت ژاپن در خواست من عمیقاٌ

 .اند فراهم کند ه کردهببمباران اتمی را تجر

کارده اسات در کناار    به عنوان شهری که خطر رادیواک یو را تجربه . شش سا  از حادثه اتمی فوکوشیما گاش ه است

 . کنیم می ها حمایت و از آن ایت یم میقربانیان فوکوشیما 

م کاه  کن می و اعحم کنم ادای اح رام می ر بمباران اتمی از دست دادندوسیله به تمام کتانی که جانشان را د من بدین

را  را دارناد ای  هتا ه هاای   نی عااری از ساح   مردم جهاان کاه آرزوی جهاا   دست همه  ،، شهروندان شهر ناکازاکیما

 و دسا یابی باه صالح جهاانی اداماه     ای  هتا ه هاای   و به طور خت گی ناپایر راهمان را برای انهدام سح  فشاریم می

 .دهیم می

 تامیهیسا تائو

 شهردار ناکازاکی 
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