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 سانتامونیکاای در تندیس واکنش زنجیره

 منعز آئی موج جهانی در حمایت اگردهممحل 

 ایسالح های هسته

، شاخه لس «پزشکان هوادار عدالت اجتماعی»آوریل گروه  26امسال در روز یکشنبه 

، در ساعت یک بعد از ظهر در «بهداشت و طب پیشگیریمرکز بین المللی »آنجلس، و 

 منعموج جهانی »نتا مونیکا، در حمایت از ادر س «واکنش زنجیره ای»کنار مجسمه 

 ، گرد هم میآیند. «سالح های هسته ای

ساعت یک بعد در ساعته،  24یک دوره این گردهم آئی قسمتی از موج جهانی است که در 

سراسر گیتی انجام میشود و هدف آن تاثیرگذاری بر کنفرانس در بوقت محلی از ظهر 

عکسها و  .استجهانی برای تجدید نظر در پیمان منع تکثیر سالح های هسته ای 

فیلمهای این گرد هم آئی ها در اختیار کشورهای عضو این پیمان قرار میگیرد تا 

  ته ای هستند.سالح هس از به آنها نشان دهد که مردم جهان بدنبال دنیائی فارغ

کشور عضو آنرا  190که  «پیمان منع تکثیر سالح های هسته ای»یکی از اصول بنیادی 

امضاء کرده اند، این است که کشورهای امضاء کنند این پیمان سعی  1970در سال 

نیت در جهت خلع سالح هسته ای قدم بردارند. این حرکت  خواهند کرد که با حسن

ی آمریکا و روسیه اقداماتی را برای نوسازی این سالح اکنون متوقف شده و کشورها

این در حالی است که بسیاری از ها در زرادخانه های خود در پیش گرفته اند. 

در زمینه خلع سالح های هسته ای  یاقداماترفته رفته به کشورها و گروه های فشار 

    د.فکر میکنن

سالح های هسته ای بصورت تصاعدی افزایش پیدا  منعدر چند سال گذشته حمایت از 

کرده است. دنیس دوفیلد، معاون گروه پزشکان هوادار عدالت اجتماعی میگوید تعداد 

رسیده است. هواداران کشور  155هسته ای به  های حمایت کننده ار منع سالح هایکشور

سالح های ع در گذشته در مورد ای هسته ای میگویند که این نوع منمنع سالح ه

شیمیائی، مین های ضد نفر، بمب های خوشه ای، و سایر سالح های کشتار جمعی با 

 موقفقیت نسبی بکار گرفته شده است.

دکتر رابرت داج که یکی از اعضای محلی گروه پزشکان هوادار عدالت اجتماعی 

 میباشد و قرار است در این گرد هم آئی هم سخنرانی کند عقیده دارد که سالح های

هسته ای تهدید بزرگی برای بهداست عمومی و سالمت اجتماع میباشد و میگوید که ما 

حتی برای یک انفجار کوچک هسته ای نیز آمادگی پزشکی نداریم. پژوهشهای اخیر 

شرایط اقلیمی منطقه نشان داده است که بدنبال انفجار حتی یک سالح هسته ای کوچک، 

میلیونها انسان و حیوان را  ه وهای بزرگی شدبه شدت تغییر کرده و منجر به قحطی 

  .میدهدقرار ومرگ در معرض گرسنگی 

در که  «واکنش زنجیره ای»این موج جهانی در جنوب کالیفرنیا در کنار تندیس 

سانتامونیکا قرار دارد برگذار میشود. این تندیس نمادی از ابر قارچی انفجار 

شده است. پاول کونارد که سه بار  هسته ای است که بوسیله پاول کونارد ساخته

به  1991جایزه معتبر پولیتزر را دریافت کند، این تندیس را در سال موفق شده تا 

شهر سانتا مونیکا هدیه کرده است. در چند سال اخیر این مجسمه به علت زنگ 
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خوردگی در معرض انهدام قرار گرفته است که بازسازی آن با استفاده از منابع 

 ا همیاری مردم تامین شده است از همین ماه آغاز خواهد شد. مالی که ب

جری روبین که یکی از فعاالن قدیمی و حامیان خدمات مردمی در شهر سانتامونیکا 

در تامین منابع مالی مردمی برای تعمیر این تندیس بازی را و نقش بزرگی میباشد 

ارد از اینکه این گرد خانواده پاول کوناطمینان دارد »میگوید که او کرده است، 

بسیار خوشحال و راضی  هم آئی برای صلح در کنار تندیس ساخته او برگذار میشود

خواهند بود. ما امیدواریم با شروع یک واکنش زنحیره ای جهانی دنیا را از 

 «آلودگی به سالح های هسته ای پاک کنیم.

 موج جهانی وداع با سالح های هسته ای

 بعد از ظهر 1ساعت  2015آوریل  26یکشنبه 

ماین استریت،  1800، در شماره «واکنش زنجیره ای»درکنار تندیس 
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