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 هفتادمین سالروز جنایت بشری پرتاب بمب اتم بر جاپان

اولین  ۱۹۴۵اگست  ۶با دستور رېیس جمهور وقت هاری ترومن ، به تاریخ   امریکاسال قبل از امروز دولت  ۷۰
اگست  ۹شهر ناکاساکی جاپان به تاریخ بمب اتمی را بر شهر هیروشیمای جاپان پرتاب نموده ودومین آنرا بر 

کنفرانس »ئی امریکاگان یندانداخت کرد .این دستور توسط ترومن از خانه ای ایرلنکامپ شهر پوزدم المان که نما
 گی میکردند به اجرا درآمد .در آن زند« پوزدم

 ۱۹۴۵ماه می  ۸م جهانی  بتاریخ قدرت عمده ای جنگ دو گر وبا وجود آنکه تسلیمی دولت آلمان نازی بعنوان آغاز
، ختم جنگ را عمأل ممکن ساخته و بزودی با استفاده ای الترنتیف های موجود که میشد جاپان را به شکست عیسوی

و نظامیان تا دندان مسلح ،  که نوکران سر سپرده  امریکاوا داشت، متأسفانه  مانع این جنایت بشری توسط دولت 
 ، نگردید .ی بودندای کامپلکس نظامی ـ صنعت

 ۱۹۴۵جاپانی را  سبب شد که به تعقیب آن تا آخر سال  ۹۲۰۰۰انفجار آن بصورت فوری مرگ   حمله ای اتمی و
ها هزار انسان دیگر در نتیجه ای  از آن تاریخ  به بعد تا امروز  صد بر این رقم عالوه گردیده و دیگر ۱۳۰۰۰۰، 

و سر انجامش را متآسفانه نمیتواند هیچ کسی  ود را از دست دادندتأثیرات منفی صحی این جنایت بشری جانهای خ
 .نشانی کند
بشری به هیچ وجهه قابل پذیرش  ، نظامی وبرای انجام ای عمل ضد بشری میآورند از نظر حقوقی امریکادالئل که 

 .نمیباشد

 !جنگ را ختم کنند جا پان را سریع به تسلیم وادارند و -  ۰۱

امضای تسلیمی  اعالم شکست نموده و ۱۹۴۵می  ۸ن عامل اصلی جنگ فاشیستی اش به تاریخ آلمان نازی به عنوا
الزم بود  ایجاد صلح سوق داده و داده بود و این معاهده در مجموع خود اوضاع جهانرا در جهت قطع جنگ و

ردارند با تذکر این جاپان را به تسلیم وادا الترنتیف های موجود را مشتركأ از نیروی بالقوه در عمل پیاده کرده و
ضد  برای رسیدن به اهداف شوم و امریکامطلب که جاپان خود زیگنال تسلیمی داده بود، که متأسفانه تک روی 

حقوق بشری اش سبب این تصمیم فاجعه انگیز در تاریخ انسان وانسانیت گردید که انسانهای این کره ای زیبا همیشه 
 د.باید آنرا بخاطر داشته واز آن درس بگیرن

 پیشدستی روسها را در اشغال مناطق جاپانی گرفته واز پیشرفت کمونیسم شوروی جلو گیری کند ! ۰۲
پس معلوم شد که هدف از حمله اتمی نه نجات انسانها از هیوالی جنگ وختم جنگ بود بلکه پیشبرد اهداف 

یل سریع تسلیم جاپان بنا بر ایدیولوژیک ، سیاسی ونظامی ـ صنعتی در عقب این جنایت ، پنهان شده بوده و دل
 نظرات متخصصین در سر تا سر جهان بعنوان رو پوش استفاده شده است.

ئی  صد هزار خواهد بود بنأ این پرتاب بمب امریکائی در خاک جاپان تلفات عساکر امریکابا پیاده شدن عساکر  ۰۳
 اتم !

ر حق جلوه دادن پرتاب بمهای اتمی بوده ودر این دلیل همچنان رو پوش بوده وفقط زمینه ساز  ذهنیت ها برای ب
 ئی  نمیتوانست بر اساس بررسی متخصصین نظامی  از ده هزار،  تجاوز کند .امریکابدترین حالت تلفات عساکر 

 
در جاپان، در فرهنگ ملی وآگاهی ملی مردم  امریکایاد بود از این روزهای فراموش ناشدی جنایت ضد انسانی 

نها از جنگ وتاثیرات منفی آن جای مهمی اتخاذ نموده ودر سرتا سر جهان این جنایت در جاپان ، در شناخت  آ
با وجود محکومیت این  امریکاهیروشیما وناکا زاکی سمبولی از وحشت جنگ شده است . قابل توجه است که دولت 

 ی نکرده است .جنایت در سر تا سر جهان تا امروز رسمأ از جامعه ای جهانی  ملت ودولت جاپان عذر خوه
از آن تاریخ شوم تا امروز صدها نهاد ضد جنگ وضد استفاده ای اتم وبمب اتمی بنیاد گردیده و همه ساله با  
اعتراضات ،مارش ها ، کنفرانسها  وسمینار های علمی ملی وبین المللی نفرت وانزجار خود را بیان و را ه های 
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قابل تذکر است که تمام کارخانه های تولید انرژی اتمی در  .ایندعملی دوری از این ابزار بربریت را جستجو مینم
 .این واقعیت را تالش مینمایند تا از اذهان مردم مخفی نگدارند قدم اول برای تولید بمب های اتمی ساخته شده است و

ر است که نابودگ چنان وحشتاک و در جنگ های انحصاراتی جهانی های اتومی با تخمین دقیق قدرت تخریبی اش بم
روشنگری برای ایجاد یک جنبش جهانی ضد جنگهای انحصاراتی میتواند جلو از قوه تبدیل  و فقط با اعتراضات

این جنبش نقش خود را بعنوان بزرگترین قربانی  بر ماست تا در پروسه ای عملی شدن شدنش را درعمل  گرفت و
به بربریت  ،جنایت بار ۀتا باشد این  پروس ،نمائیم ءادا  ۲۱سیاست های تجاوز کارانه ای نیو لیبرالیسم در قرن 

 به سقوط کامل خود برسند . صنعتی انحصارات جهانی –، توسط زرادخانه ای جنگی کشاندن بشریت
 .زمین میباشد ۀکر ۀمنطقه ای اتومی بلقوه موجود است که دارای قدرت تخریبی ده بار ۲۰۲۵در کره ای خاکی ما  

 
در پرتو اصول ایجاد روابط  روشنفکران کشور ، متخصصان  وتمام دانشمندان مداوم خسته ناپذیر و ای  مبارزه

، ساختار های سیستماتیک و برداشت های کوانتیک میتوانند توده های مردم را در گانیک ، کار های دینامیکاور
ز یک طرف راههای نجات کشور را نجات بخش  کمک نماید تا ا براه انداختن جنبش های اجتماعی دوران ساز و

پروسه ای نجات جهان در حال سقوط ده چندانش توسط بمب های  خود را در ۀاز سوی دیگر نقش جامع دریابیم و
درک  فقط با جهان امروز دهکده است که هر عضوش نقش در سرنوشتش بازی میکند و ۰اتمی فعاالنه ادا نمائیم

رسیدن  . دوران ما دیگر دوران جنبش های سیاسی ودرست تدوین کرداین مطلب است که میتوان رهنمود ها را 
 .قدرت توسط احزاب سیاسی نمیباشده ب
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