دﯾدار ﻣدﯾر اﺟراﯾﯽ  ICANاز ھﯾروﺷﯾﻣﺎ و ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ )  (١٢-١٨ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١٨

ﺧﺎﻧم ﺑﺋﺎﺗرﯾس ﻓﯾن ،ﻣدﯾر اﺟراﯾﯽ ﮐﺎرزار ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣذف ﺳﻼحھﺎی ھﺳﺗﮫای ) (ICANﺑرﻧده ﺟﺎﯾزه ﺻﻠﺢ ﻧوﺑل ٢٠١٧
ﻣﯾﻼدی اﺳت .
وی از دو ﺷﮭر ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ و ھﯾروﺷﯾﻣﺎ ﮐﮫ ﻣورد اﺻﺎﺑت ﺑﻣبھﺎی اﺗﻣﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﮭر ﺗوﮐﯾو ﺑﺎزدﯾد ﮐرد .
ﭘس از ﺑﺎزدﯾد از ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ ﮐﮫ ﻣﺣل ﺳﺧﻧراﻧﯽھﺎی او ﺑود ،ﺑﺎزدﯾدی از ھﯾروﺷﯾﻣﺎ ﻧﯾز اﻧﺟﺎم داد .او ﻋﻼوه ﺑر ﺑﺎزدﯾد از
ﻣوزه ﯾﺎدﺑود ھﯾروﺷﯾﻣﺎ و ﺷﻧﯾدن اظﮭﺎرات ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ) ھﯾﺑوﮐوﺷﺎ (ْ ،درﺳﺎﻟن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺣﺿور ﺑﮫ ھم رﺳﺎﻧﯾد
و در آﻧﺟﺎ ﺑﺣﺛﯽ آزاد ﺑﯾن ﺧﺎﻧم ﻓﯾن و ﺟواﻧﺎن ژاﭘﻧﯽ ﺻورت ﮔرﻓت .
ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧﺎﻧم ﻓﯾن ﺑﺎ ﻋﻧوان" ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﺗﮑرار ﺷرارت ﺧودداری ﮐﻧﯾم ،ﭼﮕوﻧﮫ ژاﭘن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎری از
ﺳﻼحھﺎی ھﺳﺗﮫ ای ھداﯾت ﮐﻧد ؟ " اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت.
او در آﻧﺟﺎ ﺗﺎ ٔﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ در ھﯾروﺷﯾﻣﺎ و ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘرده ﺷود و ﻣردم را ﺑﮫ
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻓراﺧواﻧد ﺗﺎ اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ در آﯾﻧده ھﯾﺑوﮐوﺷﺎی دﯾﮕری ﻧﺧواھﯾم داﺷت .ﻗرﯾب ﺑﮫ ٣۴٠
ﺗن از ﻣردم در اﯾن اﺟﺗﻣﺎع ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ داﻧش آﻣوزان و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑودﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ
ﺳﺧﻧﺎن ﺧﺎﻧم ﻓﯾن ﺑرای ﺣﺎﺿرﯾن اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﺑود.
اﯾﺷﺎن در ﺗوﮐﯾو ﺑﺎ اﻋﺿﺎ ﭘﺎرﻟﻣﺎن ژاﭘن ﻣذاﮐرهای داﺷﺗﻧد و در ﯾﮏ ﺳﻣﭘوزﯾوم ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﯾز ﺷرﮐت ﮐردﻧد .
در ﭼﺷم اﻧداز  ،٢٠٢٠ﮐﮫ در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در ﮐﻧﻔراﻧس ﻋﻣوﻣﯽ اﺗﺧﺎذ ﺷد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮭرداران ﺻﻠﺢ ﺑﮫ  ICANﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮭرداران ﺻﻠﺢ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آن در ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ﻗرار ﮔﯾرد  ،اﺷﺎره ﺷده اﺳت

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ارﺗﻘﺎء دوره ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺻﻠﺢ ھﯾروﺷﯾﻣﺎ-ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ در ﻣﻘﺎطﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗر
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮭرداران ﺻﻠﺢ در ﺗﻼش اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌداد داﻧﺷﮑدهھﺎ و داﻧﺷﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﺷﺗﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺻﻠﺢ ھﯾروﺷﯾﻣﺎ –
ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد ،اﻓزاﯾش دھد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎطﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗر اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل،
ﻗﺎﻋده ﻣﻧد ﮐردن و رﺳﺎﻧدن واﻗﻌﯾت ﺑﻣﺑﺎران اﺗﻣﯽ و ﭘﯾﺎم ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ) ھﯾﺑوﮐوﺷﺎ ( ﺑﮫ ﻧﺳل ﺟواﻧﺗر ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت .
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،دوره آﻣوزﺷﯽ ﺻﻠﺢ ھﯾروﺷﯾﻣﺎ – ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ در  ٧١داﻧﺷﮕﺎه اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود ۵٠ ) .داﻧﺷﮕﺎه در ﮐﺷور ژاﭘن
و ﺑﻘﯾﮫ در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕراﺳت (.
درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ داﻧﺷﮑده و داﻧﺷﮕﺎهھﺎی ﺷﮭرھﺎی ﺧود را ﺑرای اراﺋﮫ اﯾن دوره آﻣوزﺷﯽ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧﯾد .دورهھﺎی
آﻣوزﺷﯽای ﮐﮫ از ﻗﺑل در داﻧﺷﮕﺎهھﺎ اراﺋﮫ ﺷده و ﭼﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗدوﯾن ﺷوﻧد ،اﮔر ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺿروری را درﺑر ﮔﯾرﻧد
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان دورهھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺻﻠﺢ ھﯾروﺷﯾﻣﺎ -ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد .

اﺧﺑﺎر ﺻﻠﺢ از ھﯾروﺷﯾﻣﺎ

در آﻏﺎز ﺳﺎل ﻧو ﻣﯾﻼدی ،ﺗوﺟﮫ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﺧﺎص ﻣﻌطوف ﺷد .اﯾن ﺗﺻوﯾرﺗوﺳط ﺟو ا ُ داﻧل ،ﻋﺿو ارﺗش
آﻣرﯾﮑﺎ ،اﻧدﮐﯽ ﭘس از ﺑﻣﺑﺎران اﺗﻣﯽ ﺷﮭر ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان " ﭘﺳری ﮐﮫ در ﻣﺣل ﺳوزاﻧدن
ﻣردﮔﺎن اﯾﺳﺗﺎده اﺳت "ﻣﻧﺗﺷر ﺷد .اﯾن ﺗﺻوﯾر در ﺑﻣﺑﺎران اﺗﻣﯽ ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ در ژاﭘن ﺑﺳﯾﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .در اﯾن ﻋﮑس

ﭘﺳر ﺑرادر ﻣرده اش را ﺑﮫ ﭘﺷﺗش ﺑﺳﺗﮫ اﺳت و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻟﺑﺎﻧش را ﻣﯽ ﮔزد درﺻف اﻧﺗظﺎر ﺳوزاﻧدن ﻣردﮔﺎن اﯾﺳﺗﺎده
اﺳت .ﭘﺎپ ﻓراﻧﺳﯾس ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ درﺧواﺳت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﻋﮑس ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﮐﭘﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود .طﺑﻖ ﮔزارش ،ﭘﺎپ ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺎ ُﺛﯾر ﮔذار در ﺻﺣﻧﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت ،ﺗﻣﺎﯾل ﺧود را ﺑرای ﺣذف ﮐﺎﻣل
ﺳﻼحھﺎی ھﺳﺗﮫای اﺑراز داﺷﺗﮫ و اﻧﺗﻘﺎد ﺧود را از ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای ﺳﻼحھﺎی ھﺳﺗﮫای ھﺳﺗﻧد ﻧﺷﺎن داده اﺳت .در
ﺣﻘﯾﻘت واﺗﯾﮑﺎن ،ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن ﻣﻠت ھﺎﯾﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺎھده ﻣﻧﻊ ﺳﻼحھﺎی ھﺳﺗﮫای را اﻣﺿﺎ ﮐرده اﺳت .ﭘﯾﺎم ﭘﺎپ،
ﻣﻧﺷﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎز ﮔردﯾم و ﻧﮕﺎھﻣﺎن را ﺑﮫ ﺳوی
ﻣﯽﺗواﻧد اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﺷود  " :ﺣﺎﻻ زﻣﺎن آن رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ٰ
ﺗراژدی ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﻼحھﺎی ھﺳﺗﮫ ای و ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ راه اﻧدازد ﻣﻌطوف ﮐﻧﯾم " .
ﺳﺎل  ٢٠١٨ﻣﯾﻼدی ،ﻗطﻌﺎ ﺳﺎل ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ و اﺛرﮔذاری ﻣﻌﺎھده ﻣﻧﻊ ﺳﻼحھﺎی ھﺳﺗﮫای ﺧواھد ﺑود .در دﺳﺎﻣﺑر
ﺗورﻟو ،ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﻣﺑﺎران اﺗﻣﯽ در ﻣراﺳم اھدای ﺟﺎﯾزه ﺻﻠﺢ ﻧوﺑل ﮔﻔت" :ﺑﮕذارﯾد اﯾن ) ﻣﻌﺎھده ﻣﻧﻊ
ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺳِﺗﺳوﮐو ِ
ﺳﻼحھﺎی ھﺳﺗﮫ ای ( ﺷروﻋﯽ ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺳﻼحھﺎی ھﺳﺗﮫای ﺑﺎﺷد " .
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر در ﻣورد اﯾن ﺟﻣﻼت ﺟدی ﺗر ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾم .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺣﻘﻖ اﯾن ﻣﻌﺎھده ﺗﺳرﯾﻊ ﺷود ،ﺣداﻗل ﭘﻧﺟﺎه ﮐﺷور
ﺑﺎﯾد آن را اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮭرداران ﺻﻠﺢ ،ﺑﺎ داﺷﺗن ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻧﻘش ﮐﻠﯾدی را در ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﺷورھﺎ ﺑرای
اﻣﺿﺎی اﯾن ﻣﻌﺎھده اﯾﻔﺎ ﺧواھد ﮐرد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﮭر ھﺎی ﮐﺷور ژاﭘن  ،ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻣورد اﺻﺎﺑت ﺑﻣب اﺗم
ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮭرداران ﺻﻠﺢ ھﺳﺗﻧد .
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﺎپ ﻓرا ﻣﯽﺧواﻧد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻓﺟﺎﯾﻊ ﺑﻣﺑﺎران ھﯾروﺷﯾﻣﺎ و ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺳرﯾﻊ در
ﭘﯾﺷﺑرد ﺣذف ﺳﻼحھﺎی ھﺳﺗﮫای ﮐﻧﯾم .

