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چشم انداز خلع سالح، گفتگو، همكـاري و        «كنفرانس علوم و امور جهاني پاگواش با عنوان         

اسيمو دائلمـا وزيـر امـور       با سخنان م   1386 آبان   5 مهر تا    29در روزهاي   » ثبات در منطقه مديترانه   
 گـشايش  ان ملـل  پيام  بان كي مون دبير كل سازمو سياست خارجي كشورش   بارهخارجه ايتاليا در  

مسابقه تسليحات جديد يـا     : ترين موضوعات بررسي شده در اين همايش عبارت بود از          مهم. فتيا
مديترانـه،  در ثبات خاورميانـه و منطقـه        نقش اروپا    اي،عدم گسترش خلع هسته    جنگ سرد جديد،  

هاني شـدن   اي، تاثير ج  پيامدهاي جنگ عليه تروريسم، تهديد هاي غيرنظامي امنيت، تروريسم هسته         
  هـاي  منـاطق عـاري از سـالح     ضـرورت ايجـاد     بر كنترل تسليحات، فروش اسلحه به خاورميانه و         
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انداز خلـع سـالح،     چشم«با عنوان   پنجاه و هفتمين كنفرانس علوم و امور جهاني پاگواش                 

 كـشور در شـهر   39 نفـر از  138با شركت بيش از    » گفتگو، همكاري و ثبات در منطقه مديترانه      

در جلـسه افتتاحيـه ايـن كنفـرانس     .  برگزار شد 1386 آبان   5 مهر تا    29باري ايتاليا در روزهاي     

رجي كشورش بيـان داشـت و        سياست خا  بارهماسيمو دائلما وزير امور خارجه ايتاليا مطالبي در       

وي در پيامش   . سپس پيام  بان كي مون دبير كل سازمان ملل براي شركت كنندگان خوانده شد              

M. S. Swaminathan  به رياست پيشين پـاگواش دكتـر ام اس سـواميناتان   
      بـا شـهرت جهـاني     

آقـاي جيانتـا    اش و بـه     هاي علمـي ارزنـده     براي تالش  1 هندوستان "انقالب سبز "عنوان پدر   به

Jayantha Dhanapala)  (داناپاال
از سريالنكا و معاون امور خلع سالح كوفي عنان دبير كل پيشين  

در ادامه پيـامش  وي . سازمان ملل كه به سمت رييس جديد پاگواش برگزيده شد، تبريك گفت 

 ، نخستين قطعنامه مجمع عمومي سـازمان ملـل خواسـتار نـابودي            1946بيان داشت كه درسال     

سازمان ملل از آن به بعد همگام با نهادهاي غيردولتـي           . تمام جنگ افزارهاي كشتار جمعي شد     

سازي جهان از تسليحات كـشتار جمعـي در تـالش           مانند پاگواش براي رسيدن به هدف عاري      

هـا جـايزه صـلح نوبـل     به پاس ايـن فعاليـت  } سازمان ملل و پاگواش{هر دو نهاد . بوده است 

در انتها، بان كي مون ابراز اميدواري كرد كـه ايـن همـايش بتوانـد اقـدامات                  . دريافت كرده اند  

مشخصي را كه جامعه جهاني و سازمان ملل بتواند با آنها به هدف مهم نـابودي مرگبـارترين و                  

  .  تهديدكننده ترين تسليحات در جهان نائل آيد، معرفي نمايد

همين سـالگرد همـايش هـاي       ده جلسه عمومي از جمله جلسه اي براي بزرگداشـت پنجـا           

 و هشت جلسه تخصصي در پنج گروه كاري زير در ظرف شش روز  برگـزار                 2ساالنه پاگواش 

  :شد

نـاتو، روسـيه،    : گروه كاري مسابقه تسليحات جديد يا جنگ سـرد جديـد           -

 هاي كنترل تسليحات و دفاع موشكي،اروپا، معاهده

  اي، هسته سالحخلع وگروه كاري عدم گسترش  -

 ي خاورميانه، نقش اروپا و همكاري مديترانه،گروه  كار -

 گروه كاري گسترش راديكاليسم و پيامدهاي جنگ عليه تروريسم، -

 .گروه كاري تهديد هاي غيرنظامي امنيت -

                                                           
هاي بنياد پژوهشي سواميناتان  در زمينه توسعه پايدار براي امنيت غذايي با هدف پايـان                براي آگاهي از فعاليت    -1

  >http://www.mssrf.org  <:  مراجعه نماييدبخشيدن به گرسنگي و فقر در جهان به آدرس زير 

اي ماهيگيري به همين نام واقع شده در منطقه نوااسـكوچيا در            خستين همايش بين المللي پاگواش در دهكده       ن -2

 . برگزار شد1957شرق كانادا در ژوئيه 
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 موضـوعات مربـوط     درخصوصها  در گروه كاري اول كه در آن مقاالت ارائه شده و بحث           

، تـاثير جهـاني شـدن بـر كنتـرل      ايبه دفاع موشكي، استراتژي خلـع سـالح، تروريـسم هـسته          

اي بـود؛ شـركت     هـاي هـسته   تسليحات، فروش اسلحه به خاورميانه و مناطق عـاري از سـالح           

 دفاع موشكي دو مقاله بسيار انتقادي از طرح هـاي امريكـا بـراي اسـتقرار                 خصوصدر  . داشتم

كي در  ژه مركز راداري در جمهوري چك و ده مركز ضـد موشـ              دفاع موشكي در اروپا، و به وي      

گـذاري كـرده    ميليارد دالر در اين برنامه سرمايه150امريكا تا به حال بيش از . لهستان ارائه شد  

بسياري از كارشناسان در اين گروه كاري معتقد بودند كه اين سيستم دفاعي امنيت اروپا               . است

مه دفاع يادآوري شد كه مسخره است امريكا براي توجيه اين برنا       . كندرا صددرصد تضمين نمي   

كنـد در حـالي كـه فـن آوري الزم بـراي      موشكي خود، از تهديد ايران و كره شـمالي يـاد مـي         

دفـاع  . اي وجـود نـدارد    هـاي هـسته   پيما مجهز به كالهك   هاي قاره جلوگيري از پرتاب موشك   

  . موشكي بر ثبات امنيتي اروپا تاثير منفي دارد

ديدي بزرگ براي امنيت جهـاني      با وجود سپري شدن جنگ سرد، تسليحات اتمي هنوز ته         

هـا در  بخش عمده اين سالح   . اي در نظام جهاني وجود دارد      كالهك هسته  20000بوده و هنوز    

هـا  بدتر اين كه درصد قابل تـوجهي از ايـن سـالح           . اندهاي امريكا و روسيه انبار شده     زرادخانه

 ساير كشورهاي اتمي    .باشندهايي در خاك دشمن و يا دوست مي       كماكان آماده پرتاب به هدف    

 اتمـي   زرادخانـه  داراي   كماكاناز جمله انگلستان، فرانسه، چين، هندوستان، پاكستان و اسراييل          

در هر حال، تهديد دسـتيابي و كـاربرد       . دهنداي به انهدام اين تسليحات نشان نمي      بوده و عالقه  

  .گرفته شودهاي زيرملي و غيردولتي نيز نبايد ناديده اي از سوي گروهمواد هسته

يـازده گانـه    اي منتشر كرد و اقدامات      هالمللي پاگواش در پايان اين همايش بياني      شوراي بين 

  :زير را براي نيل به هدف آرماني انهدام كامل جنگ افزارهاي اتمي پيشنهاد نمود

افزارهـاي  اياالت متحده امريكا و روسيه بايد در مرحله اول به كـاهش شـمار جنـگ                .1

صدها به جاي هزارها سالحي كه هم اكنون در اختيـار دارنـد اقـدام كـرده و                  اتمي خود تا حد     

و  Strategic Arms Reduction Treaty) 2-استارت(هاي استراتژيك فراتر از معاهده كاهش سالح

 Strategic Offensive Reductions  (SORT))سـورت  (هـاي تهـاجمي اسـتراتژيك   معاهده كاهش

Treaty   به  به جامعه جهاني  جنگ افزارهاي اتميهش قابل توجه و سريعبراي كاتعهد خود را

 بـا هـدف محـدود كـردن تـسليحات           1-معاهده استارت  شود كه    يادآوري مي  .نمايش گذارند 

بـا  .  از سوي رونالـد ريگـان مطـرح شـد        1982تهاجمي استراتژيك امريكا و شوروي در ژوئن        

 موشك  1600 كالهك اتمي براي     6000امضاي اين معاهده، دو ابرقدرت متعهد شدند تا سقف          

.  هاي خود تعيـين كننـد     افكنبالستيك قاره پيما، موشك بالستيك پرتاب شونده از دريا، و بمب          

 به امضا رسيد، اما اجراي آن به دليل فروپاشي شـوروي            1991 ژوئيه   31 در   1-معاهده استارت 
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راين كـه تـسليحات اتمـي       و نياز به موافقت چهار جمهوري  روسيه، بلوروس، قزاقستان و اوك           

سه جمهوري آخري بـا انتقـال       . استراتژيك شوروي در قلمروي آنها قرار داشت به تعويق افتاد         

االجـرا شـدن ايـن معاهـده در اواخـر         بـا الزم  . ها به فدراسيون روسيه موافقت كردند     اين سالح 

ـ   .  از جنگ افزارهاي استراتژيك اتمي در جهان برچيده شـدند          ي، درصد 2001 وش و  جـورج ب

  متعهـد شـدند تـا از كـاربرد          1993 در ژانويـه     2-اسـتارت بوريس يلستين با امـضاي معاهـده        

شونده از خشكي  بـا قابليـت اصـابت بـه            پرتاب پيماي چند كالهكي  هاي بالستيك قاره  موشك

هاي مختلف به دليل تاكيد آنها بر اقدام به ضربه نخست وارد كردن به دشـمن و ماهيـت                   هدف

 2002 ژوئن   14االجرا نشد؛ و روسيه در      اين معاهده هرگز الزم   . ي آنها پرهيز كنند   كنندگثباتبي

تصميم خود را   ) ام. بي. اي( بالستيك   هاييك روز پس از خروج امريكا از معاهده ضد موشك         

رغم مخالفت شديد مـسكو، هـدف واشـنگتن اسـتقرار     به.  اعالم كرد2-براي خروج از استارت 

هاي معاهده كاهش  .مغايرت دارد، بوده است   ) ام.بي.اي(سيستم ملي دفاع موشكي كه با معاهده        

 از سوي والدمير پوتين و جورج بوش با         2002 مه   24تهاجمي استراتژيك يا معاهده مسكو در       

 تـا  1700 در حـد نه عمليـات  قر شـده در صـح  تهاي اتمي استراتژيك مس هدف كاهش كالهك  

االجـرا شـده و      الزم 2003ايـن معاهـده در ژوئـن        .  به امضا رسيد   2012 كالهك تا سال     2200

يكي از انتقادهاي وارد شده به معاهـده        .  به اتمام خواهد رسيد    2012مهلت آن در پايان دسامبر      

     و طـرفين   زم نـابود كـردن آنهـا نبـوده          لهـا مـست   سورت اين است كه كاهش در شمار كالهـك        

در . هاي خود را انبار كرده و در آينده اقدام به استقرار دوبـاره آنهـا نماينـد                توانند اين سالح  مي

ضمن، هيچ ضمانت اجرايي براي مجبور كردن اين دو كشور به كاهش پيشنهاد شده در تعـداد                 

، روسـيه و    هاي گسترده نهادهايي ماننـد پـاگواش      رغم مخالفت به. هايشان وجود  ندارد   كالهك

امريكا هنوز به انباشت هزارها جنگ افزار اتمي تهديدكننده امنيت جهاني در زرادخانه خـود و                

يا استقرار آنها در قلمروي خود و ساير كشورها براي پرتاب به سوي هـزاران هـدف از پـيش                     

  .دهندتعيين شده ادامه مي

تـر هـستند، بـه    يميها و وسايل پرتـاب آنهـا را كـه قـد          امريكا و روسيه بايد كالهك     .2

 .فوريت نابود سازند

 Comprehensive Test Ban هـاي اتمـي  امريكا و چين بايد معاهده منع جامع آزمـايش  .3

Treaty) تي.بي. تي. سي( (CTBT)همه كـشورها بايـد ايـن معاهـده را     1. را به تصويب برسانند 

 .امضا كرده و تصويب كنند تا الزم االجرا گردد

                                                           
االجرا شـدن  الزم. رد كشور رسميت پيدا ك71 با امضاي 1996هده منع كامل آزمايش هاي اتمي در سپتامبر       معا -1

شش كشور با توانايي اتمي     .  كشور نامبرده شده در ضميمه دوم متن معاهده است         44اين معاهده مستلزم تصويب     
االجـرا  تاكنون با امتناع از تصويب ايـن معاهـده از الزم          ) يعني امريكا، چين، هند، پاكستان، كره شمالي و اسراييل        (
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هاي تاكتيكي خود را اعالم كرده و مذاكراتي جهـت  اد كالهكمريكا و چين بايد تعد    آ .4

 .ها آغاز نماينداي را با هدف كاهش و انهدام اين كالهكانعقاد معاهده

هـاي  قابـل كـاربرد در سـاخت سـالح        {تهديد افزايش ذخاير موجود مواد شـكافنده         .5

 .زم تقويت گرددبايد در اسرع وقت با نابودي آنها برطرف شود، و اقدامات ايمني ال} اتمي

كشورهاي اتمي بايد از نوسازي نيروهاي اتمي خود پرهيز كرده و متعهـد شـوند كـه            .6

از اين جهت، شوراي پاگواش از تصميم اخير انگلـستان          . زرادخانه هسته ايشان را كاهش دهند     

Trident اي ترايدنت هاي هستهبراي بازسازي زيردريايي
ـ نگرانيابراز   ن  كرده و اميد دارد كه اي

 .وقوع نپيوندد به امر

هاي اتمي خود را از قلمروي اروپا بيرون برده، و ناتو بايـد از              امريكا بايد تمام سالح    .7

پـاگواش همگـان    . اي در برنامه استراتژيك آتي خود اجتناب كند       اتكاء به جنگ افزارهاي هسته    

تمي در مناطق خارج از هاي االمللي براي تنظيم مقررات استقرار سالحرا به انعقاد قراردادي بين

در منابع معتبر گزارش شـده كـه بـا وجـود            . محدوده جغرافيايي كشورهاي اتمي فرا مي خواند      

در قلمـروي آلمـان،   ( سـالح اتمـي در اروپـا         480پايان يافتن جنگ سرد  امريكـا بـه اسـتقرار            

ردولتـي فعـال در     بسياري از نهادهاي غي   . ادامه داده است  ) انگلستان، ايتاليا، بلژيك، تركيه، هلند    

     زمينه خلع سالح مانند پاگواش بـر خـروج نيروهـاي اتمـي امريكـا از خـاك اروپـا پافـشاري                       

كنند، زيرا واشنگتن نيازي به كسب اجازه كشورهاي ميزبان اروپـايي بـراي اسـتفاده از ايـن                  مي

  . استها نداشته و به طور مخفيانه اقدام به انباشت آنها در قلمروي اروپا نمودهسالح

اي موافقـت   سازي مناطق از تسليحات هـسته     كشورهاي اتمي بايد با طرح هاي عاري       .8

اكنـون بـا تـصويب      هـم . اي احتـرام بگذارنـد    كرده؛ و به مناطق فعلي عاري از تسليحات هسته        

هاي پراهميتي چندين منطقه از جهان به عنوان مناطق عاري از تسليحات اتمـي معرفـي                معاهده

بر اساس معاهده (طق غيراتمي شده عبارتند از منطقه امريكاي التين و كاراييب      اين منا .  اندشده

؛ منطقه پاسيفيك   1) الزم االجرا شد   2002 اكتبر   22 كشور در    33 تالتلولكو كه با تصويب      1967

 13 با تصويب    1986 دسامبر   11الجرا شده در    ا راروتونگا الزم  1985بر مبناي معاهده    (جنوبي    

 1997 مارس   27 بانكوك كه در     1995با معاهده   ( منطقه آسياي جنوب شرقي      ؛)ايكشور منطقه 

 كـه   1996 آوريل   11با امضاي معاهده پلندابا در      (؛ آفريقا   ) كشور الزم االجرا شد    10با تصويب   

براي رسـميت يـافتن ايـن معاهـده     . االجرا نشده است كشور رسيده اما هنوز الزم 51به امضاي   

                                                                                                                                        
بـراي  . انـد  كشور آن را تصويب كرده     35ين معاهده را به امضا رسانده، و         كشور ا  178. اندشدنش جلوگيري كرده  

  :تـي مراجعـه نماييـد     . بـي . تـي . آشنايي با اين معاهده به آدرس اينترنتي سـازمان مـسوول اجـراي معاهـده سـي                

http://pws.ctbto.org ><  

  :تي اوپانل مراجعه نماييدتوانيد به آدرس اينترنراي آشنايي با نهاد مسوول اجراي اين معاهده مي ب-1

 http://www.opanal.org/NWFZ/NWFZ1.html >  
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؛ )اند كشور مبادرت به اين كار نموده      21  ضروري است و تاكنون        كشور امضاكننده  28تصويب  

هـاي اتمـي    منطقـه عـاري از سـالح   2006 سـپتامبر  8با امضاي معاهده     (منطقه آسياي مركزي    

االجرا شدن آن مـستلزم تـصويب       ، اما الزم   معرفي شد  اي كشور منطقه  5آسياي مركزي از سوي     

   ).تاجيكستان، تركمنستان و قزاقستان است

 كه تالش براي ايجـاد      بپذيردامريكا بايد از دفاع موشكي استراتژيك منصرف شده و           .9

 .منجر به كاهش آن خواهد شدني  جهادفاع موشكي استراتژيك به جاي افزايش امنيت

اي بـه فـضا در چـارچوب معاهـده          هـاي هـسته   الملل بايد از انتقال سالح    جامعه بين  .10

 ممانعت به عمل آورد؛ و به اقدامات اعتمادسازي و 1967 سال Outer Space Treatyماوراي جو 

 .پيشگيرانه دست زند

شوراي پاگواش از اقدام اخير مجمع عمومي سازمان ملل بـراي مـذاكرات جـدي بـا                  .11

المللـي و   اي براي كنترل تجارت اسلحه در جهت ايجاد استانداردهاي بـين          هدف انعقاد معاهده  

 .يحات استقبال كرداصول رفتاري براي صادرات و واردات تسل


