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 Human rights بشر حقوق

  
  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١۵ اگست ٠٧
  

 ياد آوری سالگرد يک جنايت ھولناک ضد بشری
  ی ھيروشيما و ناکازاکیاتومپيرامون ھفتادمين سالگرد بمباران 

  

ی در شھرھای پرجمعيت ھيروشيما و ناکازاکی و قربانی کردن ھزاران نفر مردم غير اتوم وحشتناک پرتاب بمب

 و انگليس در مقابل پيروزی درخشان ارتش سرخ در نبرد امريکا بورژوازی امپرياليستی ۀنظامی عکس العمل منزجران

 تمام ۀچنين جنايات ھولناکی را به عنوان آئينخواھند  جنايتکاران امپرياليست می. تاريخی و آزاديبخش ستالين گراد بود

  . آن را پرده پوشی نمايندۀنمای تمدن بشری به خورد تاريخ دھند و ماھيت جنايتکاران

 ١۶ در تاريخ ًی خويش را که قبالاتوم بمبھای امريکا امپرياليسم ١٩۴۵ت گس ا٩ و۶درھفتاد سال پيش در روزھای 

زمايش کرده بود برای زھر چشم گرفتن از اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی  در صحرای نيومکزيکو آماده و آجوالی

مين ألنينی و ستالينی، برای سرکوب نھضت کارگری، برای ممانعت از اوج نھضتھای آزاديبخش و سرانجام برای ت

ر نفر در  ھزاصد شھرھای ھيروشيما و ناکازاکی پرتاب کرد که حدود دور اقيانوس آرام بۀسرکردگی خويش در منطق

 راديو آکتيو ۀثيرات اشعأميليونھا خانه ويران شد و ھزاران نفر آواره شده و نسلھا در اثر ت. عرض يک ثانيه جان دادند

ئی به وضع آنھا رسيدگی امريکا“ حقوق بشر“به انواع و اقسام بيماريھا دچار شدند که پس از جنگ در بيمارستانھای 

 را برای مقابله با امريکای را بر روی بدن آنھا آزمايش کنند و آمادگی ارتش توماثيرات انفجارات أگرديد تا نتايج ت

گفت در آن   مانند امروز که در مورد عراق دروغ میامريکاامپرياليسم .  مجھز گرداننداتومصدمات ناشی از بمب 

 زودتر به جنگ از قربانی ی مدعی بود که پايان دادن ھر چهاتومزمان نيز با رياکاری در مورد لزوم پرتاب بمبھای 

  . ی در خدمت نجات بشريت استاتومشدن افراد بيشتر جلوگيری کرده و در واقع استفاده از بمب 

اگر ساده لوحانه اين شبه استدالل را بپذيريم آنوقت اين .  آنھا بيرون زده استۀدم خروس اين استدالل امپرياليستی از يق

ی در اتومچرا پس از پرتاب بمب . ی در ناکازاکی چه لزومی داشتاتومبمب ماند که پرتاب  پرسش ھنوز بی جواب می

 نشدند و جاپانکرد منتظر عکس العمل حکومت  ھيروشيما که نتايج غير قابل تصورش برای ھر نوع تسليمی کفايت می

  .نائی داردکجای اين تناقض با خدمت به بشريت خوا. با پرتاب بمب دوم ھزاران نفر ديگر را نيز نابود ساختند

 ۀوزير امور خارج.  آمادگی تسليم خويش را به اتحاد شوروی اعالم داشته بودجاپانولی حقيقت اين است که دولت 

اعليحضرت امپراتور با توجه به اين واقعيت که جنگ “:  به سفير خويش در مسکو تلگراف زدTogo“ توگو “جاپان

از سفير “ توگو“عالوه بر آن . “ قطع گرددًبايد فورا...  است، کهدھد، معتقد کنونی روزانه نتايج وخيمی را نشان می

 جاپان دولت ۀ متفقين در پتسدام از تصميم صلح طلبانۀ سه جانبۀ می طلبد که دولت شوروی را قبل از تشکيل جلسجاپان
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 جاپاناين خواست در .   را برای مذکرات اعزام کندKonoyeکونويه  “ آماده است شاھزاده جاپانامپراتور . مطلع کند

  .آمده بود که آنھا حاضرند شرايط سخت تسليم را بپذيرند و مناطق اشغالی را ترک کنند

 ١٩۴۵  سال جوالی ٢۵ی در صحرای نيو مکزيکو مطلع شده بود در اتومپرزيدنت ترومن که از نتايج مثبت آزمايشات 

در آن زمان سه گزينش در مقابل . ی کنداتومباران ت بمگس را از آغاز ماه اجاپانبه نيروی ھوائی دستور داد شھرھای 

 را در اتوم، بمب امريکای اتومکه برای نمايش قدرت  نخست اين. ترومن قرار داشت که در مورد آنھا تک تک بحث شد

را   سوم آن بود که آنۀگزين. ندازندی بي نظامۀکه بمب را در يک منطق دوديگر آن.  غير مسکونی منفجر کنندۀيک منطق

 را تضعيف و جاپانزيرا اين گزينه ھم امپرياليسم .  سوم را برگزيدۀترومن گزين. افکنندير يکی از شھرھای مسکونی بد

 و ارتجاع حاکم را برای مصارف بعدی خويش در جاپانريخت و ھم ارتش  کرد، غرورش را در ھم می تحقير می

 تالشھای خويش جاپانپی کشتار جمعی بود دولت در حالی که ترومن در . گذاشت شرق شوروی دست نخورده باقی می

امپرياليسم . خواست بر سر شرايط تسليم با متفقين مذاکره کند داد و می را برای پايان بخشيدن به جنگ و تسليم ادامه می

 اپانج جنگ را عليه ، فيمابينۀخواست که مطابق توافقنام  بود و از ساير دول متنفق میجاپان مخالف مذاکره با امريکا

ی اتوماين کش دادن زمان مذاکره، وابستگی کامل با نتايج آزمايشات . ادامه دھند و ازآتـش بس يکطرفه خودداری کنند

وقتی خيال ترومن با کسب خبر از واشنگتن راحت شد با يک گردش قلم جان صدھا ھزار نفر را .  داشتامريکادر 

دادند که به علت وضعيت  که گزارشات سازمانھای جاسوسی متفقين نشان می بگذريم از اين. عزرائيل گونه قبضه کرد

 تنھا جاپان تسليم بال قيد و شرط ألۀ جنگ نيست و مسۀ قادر به ادامجاپان، دولت جاپاننابسامان اقتصادی و نظامی در 

ئيھا امريکا. کرد ب میی را ايجااتوم بود که لزوم استفاده از بمب جاپانتسليم “ خطر“ھمين .  زمانی استألۀيک مس

 تھديد کنند و از مردم ھيروشيما و ناکازاکی بخواھند اتوم را نخست به پرتاب بمب جاپانرا نيز نديدند که  حتی لزوم آن

توانست به ھمان   نيز میجاپان ۀی حتی در شھرھای خالی از سکناتوم بمب ۀثير منھدم کنندأت. که شھرھا را ترک گويند

يھا جاپاندر فيليپين نيز از “ پال ھابر“ولی خير بايد انتقام بندر . که امپرياليستھا در آرزوی آن بودندانتظاراتی منجر شود 

  .شد گرفته می

 که مانند رايش سوم جنايتکار جنگی بود بايد در پشت جاپانامپراتوری .  تسليم شد ولی نه تسليم بی قيد و شرطجاپان 

 در اقيانوس آرام امريکا پايگاه امپرياليسم  بهشد و  تقويت میًراتيک مجددادموکوريای ی و کئ شوروی و چين توده ۀجبھ

خالف اروپا که تنھا پاره ای از ھمدستان مھم ھيتلر را در دادگاه نورنبرگ به . شد  مجدد با کمونيسم بدل میۀبرای مبارز

يب نظام امپراتوری وارد نساختند و  دستی به ترکجاپانمحاکمه کشيدند و پاره ای نظير دکتر شاخت را نجات دادند، در 

 را برای مبارزه با کمونيسم حفظ جاپان باقی ماند تا سنتھای ارتجاعی حاکم در جاپانھيروھيتو بر تخت امپراتوری 

 ۀ توانست در سايجاپانحتی امپرياليسم . داد  ضد انسانی و ارتجاعی خويش را نشان میۀامپرياليسم بارديگر چھر. نمايد

 ملکوتی و قربانی جنگ به خود ۀ را پرده پوشی کند و چھرورياگناھان غير قابل بخشش در اشغال چين و کی اتومقارچ 

  .بگيرد

ال و فرانکو در اسپانيا و روی گ، تقويت ھمدستان فاشيستھا نظير ساالزار در پرتجاپانسياست حمايت از ھيروھيتو در 

 جديد پس از ۀردن قوای متنفقين در نورماندی و گشودن جبھ، پياده کامريکا در ًکار آوردن ھمدستان نازيھا مجددا

... ، ايتاليا وجيمقدرت گرفتن کمونيستھا در فرانسه، بل“ خطر“شکست نازيھا در ستالينگراد و تقويت جنبش کمونيستی و 

  .بوديکی مکمل ديگری . ی در ناکازاکی و ھيروشيما منجر شداتومھمگی ھمان سياست واحدی بود که به پرتاب بمب 

ی را به بمب ھيدروژنی و سپس بمب نيترونی بدل کرد، نه اتوم پس از جنگ جھانی دوم نه تنھا بمب امريکاامپرياليسم 

 ۀاست تا استفاده از آن آسان باشد، بلکه به اين زرادخان“ مينی بمب“تنھا در پی ساختن بمبھای ريز و کوچک بنام 

يميائی نظير بمبھای ناپالم، بمبھای ککيھای ديگر سالحھای کشتار جمعی جنايتکارانه برای ايجاد ھيروشيماھا و ناکازا
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 نظامی در زمان صلح ۀبزرگترين بودج. را افزوده است... گاز سمی خردل، بمبھای بيولوژيک نظير بمب زخم سياه و

 گير کرده است در چنين غول ھولناک و جنايتکاری که پاھايش در باتالق عراق.  تعلق داردامريکاموقت، به امپرياليسم 

تواند  تواند متمدن باشد، چنين قاتلی نمی چنين عفريتی نمی.  خلقھای جھان بيچاره و درمانده ای بيش نيستۀمقابل اراد

 که مردم جھان بايد از نداينھا تجاربی ا. حامی حقوق بشر و مبشر آزادی و دموکراسی، مدافع حقوق خلقھای جھان باشد

اينھا تجربه ايست که بايد نشان دھد پس ازھفتاد سال ماھيت . ی ھيروشيما و ناکازاکی بگيرندماتوھفتاد سالگی  بمباران 

  . ر کندييتواند تغ ر نکرده و نمیيياين امپرياليسم تغ

ی را با ھدف اتومعنوان تنھا کشور جھان بمب ه  سرشار از جنايت، امپرياليستی که بۀحال امپرياليستی با اين کارنام

 ممانعت از گسترش ۀجنايتکارانه مورد استفاده قرار داده است به سرزمينھای ملل ديگر به بھانروشن سياسی و 

  .دھد کند و ھمان سياست را به اشکال ديگر ادامه می سالحھای کشتار جمعی تجاوز می

 سياست ۀزائدھم اکنون نيز ميخواھد حق قانونی ايران در مورد غنی کردن اورانيوم را از وی سلب کند و ايران را به 

اين سياست . کند ی تھديد میاتوماين ابر جنايتکار وحشی مردم ايران را به تجاوز و بمباران . ی خود بدل گرداندئھسته 

 بربريت سرمايه داری است و بايد با بسيج توده ھای مردم با دورنمای سوسياليسم به آن ۀ نشان،استعماری و قلدرمنشانه

دھد و سالحھای کشتار  ت که بشريت را از قيد اين ھمه ستمگری و جنايت نجات میتنھا سوسياليسم اس. پاسخ گفت

 اول ۀبايد در درج. ی در جھان باشيماتوم سالحھای ۀما بايد خواھان نابودی ھم. سپارد جمعی را به گورستان تاريخ می

اين اقدام . ر جنگ منتفی گرددخطرناکترين دشمنان بشريت يعنی امپرياليستھا و صھيونيستھا را خلع سالح کرد، تا خط

  . تنھا با يک انقالب اجتماعی ممکن است

  

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩۴ ]اسد[ مرداد ماه١۵ 

www.toufan.org  

 

 

 


