
                  استرالیا دیگر از قطعنامھ ممنوعیت تسلیحات اتمی حمایت نمی کند                                                                     

اصوال سالی است کھ سالروزھای دو واقعھ مھم را در برگرفتھ است ، یکی اینکھ حادثھ  2016سال 
بروز تشعشعات ال پیش یادآوری میکند و دیگر اینکھ پنجمین سال س 30را در  رنوبیلاوحشتناک چ

رادیو آکتیو وفاجعھ مرگبار راکتور اتمی فوکو شیما است . حادثھ ای کھ بار دیگر انسانیت را متوجھ 
خطرات نیروگاھھای اتمی و احتمال رھا شدن رادیو اکتیو از راکتورھا است.   

بطور مثال  واکنش آلمان بھ حادثھ فوکوشیما ھ بھ اھمیت این نوع وقایع نمونھ بزرگ و شاھد زنده توج
است . بالفاصلھ دولت آلمان اعالم کرد طی یک برنامھ حساب شده و تصویب شده تمام نیروگاھھای 

خود را تعطیل خواھد کرد . این تصمیم را خانم مرکل صدر اعظم آلمان گرفت کھ خود او ابتدا 
ی اتمی غیر قابل تصور می دانست انرژی آلمان را بدون تکیھ بر انرژ پیشرفت کشور و صنعت و

متوجھ عمق خطر شد و بال فاصلھ سیاست خود را تغییر داده است .  

یمھ بھ صاحبان جبور باشد دھھا میلیارد دالر جرین سیاستی حتی سبب شده کھ دولت متغییر چن
زد. نیروگاھھا بپردا  

تاثیرات ویرانگرانھ و پر فاجعھ برای انسانیت و رگبار یاد آور بھ خاطر این دو واقعھ م 2016سال 
بطور کلی طبیعت و موجودیت است کھ خود لزوم تالش برای محو این سالحھارا نشان می دھد.  

 )IDN یک خبر گزاری جھانی کھ عمدتا در انعکاس فعالیتھای علیھ سالحھای اتمی و کلیھ اخبار (
نھادھای جھانی و سازمان ملل متحد در حول و حوش این مسئلھ می پردازد ، گزارش داده کھ 

ممنوع کردن سالحھای اتمی دست کشیده و در زمره استرالیا از روش حمایتی خود از تالش ھای 
ار گرفتھ کھ ازسیاست جھانی  آمریکا  مبنی بر لزوم سالحھای اتمی برای ایجاد وحشت کشورھائی قر

در کشورھای رقیب یا دشمن در دست زدن بھ اقدام جنگی علیھ آمریکا قرار گرفتھ است.  

استرالیا ھمچنین بھ این اعتقاد رسیده کھ باید از چتر حمایتی آتمی امریکا استفاده کرد تا امنیت کشور 
.د حفظ شو  

حاکی است کھ گفتگوھا در سطحئ جھانی برای ممنوع کردن سالحھای   سازمان مللL.41قطعنامھ 
اتمی باید تا جائی ادامھ یابد کھ نتایج آن سرانجام بھ محو سالح ھای اتمی منجر شود .  

ر کمیتھ اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضو 2016اکتبر  27بر خالف انتظار در نشست  
کھ بھ قطعنامھ رای منفی داده کشورھائی بود  38آن دستھ از ور عضو ان اسرالیا ھم جزءکش 123
است   

استرالیا کھ خود روزگاری از تالشگران منع آزمایش ھای اتمی و ممنوعیت این نوع سالحھا بود حاال 
 26ر رالیا بعنوان قاره ایکھ در ھمجواتراه دیگری را برگزیده تا رضایت آمریکا را جلب کند اس

–کشور آسیا  پاسیفیک قرار دارد از این بابت اھمیتی ویژه دارا است و با این ترتیب نھ تنھا در  
التین  و ممالک جزایر کاریبیک را پیروی از آمریکا بلکھ نزدیکی با چند کشور افریقائی ، امریکای 

ھم در نظر دارد.   

کھ در چارچوب ICANسازمان بین المللی  تیم رایت ، رئیس کمیتھ کمپین استرالیا در جھت اھداف
سازمان ملل و با ھدف نھائی محو سالحھای کشتار جمعی در جھان فعالیت میکند گفت استرالیا با 

مخالفت با این مصوبھ کھ خواست قدیمی است بھ استقبال خطر و نگرانی یک سلسلھ از ھمسایگان 
امری مخالفت می کند کھ از نظر اخالقی  خود می رود . این خیلی باعث تاسف است کھ استرالیا با



است . این کشور با این روش از آمزیکا و تعداد کمی از  انسانی درست و اصوال یک کار مھم
اعتماد دارند ودارا بودن آنرا مشروع می دانند.کشورھا حمایت میکند کھ بھ وجود بمب اتم   

کشور سعی می کند تا تالش ھای گروه افزود، حاال این  ICANرئیس کمیتھ استرالیا در مصاحبھ با 
 م بدست آمدهھ نونزمینھ تضعیف کند وبھ پیروزی ھائی کھ تا ککاری سازمان ملل متحد را در این 

کاری  گروه و امیدھای بشری را کم رنگ نشان دھد. ھدف ھم این است کھ عزم مجموعھ اعتنا نکرده 
متون قرارداد ممنوع کردن سالحھای اتمی  2017در اجالس سال آینده  تالش می کند بین المللی را کھ

را بھ تصویب برساند ضعیف کرده و درواقع جلو این خواست جھانی سنگ بیندازد.  

 	IDNآقای وایت ، مدیر کمپین استرالیا کھ از این روش جدید کشورش سخت آزرده شده در گفتگو با 
-کارافزود البتھ از دولت کنونی محافظھ  نوع لیبرال استرالیا جز اطاعت از امریکا و استفاده از این  

امپ راو از اسرالیا خواست تا پیش از استقرار دولت جدید ت ی داشت.روشھا نمی توان انتظار دیگر
در آمریکا سیاست خود را تعدیل کند.   

ھ وجھان بدون امعو ھمھ فعاالن برای رسیدن بھ یک جدر حال حاضر امید اصلی سازمان ھای مدنی 
سالحھای اتمی و محو  تسلیحات ھستھ ای بھ کشورھائی است کھ خود صاحب اتم نبوده و خواھان این 

فعالیت در خود سازمان ملل متحد و دھھا نھاد وابستھ بھ آن  ،نوع سالح ھم نیستند . با تمام مشکالت
شتار جمعی را بطور ای کل برنامھ ھای اتمی و سالح ھھمواره بیشتر می شود تا بتوان راه انحال

صلح آمیز ھموار کرد.  

نطور کھ ھما ممکن است نقش مھمی را بازی کنند  2017از جملھ کشورھائی کھ در کنفرانس سال 
نروژ ومکزیک و اتریش نشان داد کشورھای بدون سالح اتمی و   2014و 2013کنفرانس ھای 

 ردادھائی بسیار موثر باشند و مشکالت و می توانند در تصویب چنین قرا ھستند کھ نشان دادند بیطرف
این کشوورھا عبارتند از زالند نو ، اندونزی ، مالزی و  از جلوپای بشریت بردارند. مصیبت ھا را 

ه اتایلند. این کشورھا باکمک دیگران و سازمان ھای بین المللی می تواتنند در کنفرالنس ھای مھم م
ند.مارس وژوئن در نیو یورک تعین کننده باش  

کشورھای صاحب سالح اتمی و نیز کشورھائی غیر اتمی کھ در وجود آمریکای صاحب اتم ادامھ 
ارعاب اتمی را برای امنیت خود بھ حساب میآورند از امضای قطعنامھ یا قرارداد ممنوعیت سالح 
 اتمی خود داری می کنند نظیر استرالیا ، ژاپن ، کره جنوبی و شمار دیگری از کشورھای کوچک و

رایت، می گوید استرالیا تا چند سال پیش روش سازنده و حمایتی داشتھ است ولی در حال  بزرگ .
  حاضر دنبال رو آمریکا است کھ فکر می کند از چتر حمایتی آن برخوردار باشد.

IDN  با ماریان اشتراسھ ، رئیس سابق گروه پارلمانی زالند نو برای منع گسترش تسلیحاتی و خلع
سالح مصاحبھ کرد واین فعال منع سالحھای مخرب گفت کھ اودچار شک شده است کھ استرالیا 

رای داده است . او ھیچ توضیحی برای این روش ندارد مگر اینکھ بگوید  L41برخالف قطعنامھ 
در گذشتھ استرالیا  فاداری بھ ایاالت متحده امریکا را ارجح بر ھمھ امور دیگر می داند.اسرالیا و

افظھ کار این نسبت بھ اصول منع تسلیحات پایبندی نشان می داد اما شاید فعال از حکومت مح
کشورنباید شھامت ھای دیگری انتظار داشت   

گفتھ است کھ باید بھ 	IDNن باره بھ سخنگوی وزارت خارجھ و امور تجارت خارجی استرالیا در ای
ژی ویا بمب ھای وائی،بیولھمواره از ممنوعیت سالحھای شیمی این نکتھ توجھ داشت کھ دولت استرالیا

دیگر نوع خوشھ ای دفاع کرده و این سیاست را ترک نکرده است . گذشتھ نشان می دھد کھ جمع 
مثالھم نیز از ساست ھای دولت استرالیا است . آوری و ازمیان بردن و قدغن کردن استفاده از مین و ا

حمایت آمریکا  بھ البتھ در مورد مبارزه و محو سالحھای اتمی یک تفاوتی ھست کھ در این مورد ما



نیازمندیم و موافقت با سیاست سالحھای ھستھ ای ویا مدرن کردن ان کھ در آمریکا مطرح شده برای 
کھ صرفا جنبھ بازدارندگی طرف مقابل این سیاست ارعابی استرالیا صرفا یک امر امنیتی است و از 

این   است حمایت می کند ولی ھمکاری بین المللی استرالیا با فعالیت ھای دیگر متوقف نشده است.
سخنگو مدعی است جانبداری از سیاست ارعاب اتمی ھم تا زمانی ادامھ خواھد داشت کھ تھدید اتمی 

وجود د اشتھ باشد.  

فتھ است  یاانتشار 2016نھ انستیتوی سیاست بین المللی الوی در سیدنی کھ برای سال در گزارش ساال
درصد کاھش یافتھ  9حاتی استرالیا و آمریکا در این سال حمایت مردمی از اتحاد تسلی حاکی است کھ

-درصد از مردم استرالیا اتحاد آمریکا 71است . با اینحال  مھم می استرالیا را بسیار مھم و یا تقریبا  
دانند .  

سخنگویان دولت استرالیا  کھ می دانند مخالفت این کشور با قطعنامھ ممنوع کردن تسلیحات اتمی 
نگرانی ھائی در میان سازمان ھای مدنی و مبارزه با سالح ھستھ ای بوجود آورده تاکید می کنند کھ 

عھدات  خود درچارچوب این کشور در چارچوب وظایف بین المللی کار می کند و برای نمونھ بھ ت
ن المللی انرژی اتمی ھمکاری منع گسترش سالحھای اتمی وفادار است و با جامعھ جھانی و آژانس بی

دارد.  

بھ این نکتھ اشاره کرد کھ امضا یا پیوستن 	IDNسخنگوی وزارت خارجھ استرالیا در مصاحبھ خود با 
است ولی باید توجھ داشت  یک بحث خوببھ یک قرارداد یا قطعنامھ ممنوعیت سالحھای اتمی البتھ ی

ی اصوال بدون پیوستن کشورھای صاحب این سالحھا و تولیدکنندگان ان ویا ادکھ چنین قرارد
کشورھائی کھ ھمچنان آنرا بعنوان ارعاب دشمن صاحب اتم می دانند چھ سودی دارد و خواه ناخواه 

ر از میان برداشتن سالحھای ھستھ ای . این نوع اقدام دعملی نیست و نتیجھ ای را ببار نمیاورد.
تاثیری ندارد زیرا صاحبان این سالحھا ھمکاری نخواھند کرد.  

این درحالی است کھ آقای رایت رئیس سابق کمیتھ خلع و ممنوعیت سالح ھستھ ای استرالیا معتقد 
است کھ استرالیا و آندستھ از کشورھای ھوادار حفظ تسلیحات اتمی گر چھ در ظاھر ھمچنان از 
 موضوع عدم گسترش سالح ھای اتمی جانبداری می کنند و این پیمان را قبول دارند اما عمال بنظر

نیروی  این کشورھاحتی  .می رسد کھ آنرا ترک کردند و ھواداریشان از این پیمان ظاھری است  
دھند . این مسئلھ را انستیتوی بین المللی تحقیقات صلح استکھلم  در  می افزایش خود  را ھستھ ای

سالح دادند کھ در اینده نزدیک این ھا نشان خود تائید کرده است . این کشور 2016گزارش سال 
ترجمھ و تنظیم  م. رئیسی                  مخرب را رھا نخواھند کرد.  

  


