اﺳﺗراﻟﯾﺎ دﯾﮕر از ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت اﺗﻣﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
ﺳﺎل  2016اﺻوﻻ ﺳﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟروزھﺎی دو واﻗﻌﮫ ﻣﮭم را در ﺑرﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  ،ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺎدﺛﮫ
وﺣﺷﺗﻧﺎک ﭼﺎرﻧوﺑﯾل را در  30ﺳﺎل ﭘﯾش ﯾﺎدآوری ﻣﯾﮑﻧد و دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﭘﻧﺟﻣﯾن ﺳﺎل ﺑروز ﺗﺷﻌﺷﻌﺎت
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.
ﻧﻣوﻧﮫ ﺑزرگ و ﺷﺎھد زﻧده ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت اﯾن ﻧوع وﻗﺎﯾﻊ ﺑطور ﻣﺛﺎل واﮐﻧش آﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ﻓوﮐوﺷﯾﻣﺎ
اﺳت  .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دوﻟت آﻟﻣﺎن اﻋﻼم 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
ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺷور و ﺻﻧﻌت و اﻧرژی آﻟﻣﺎن را ﺑدون ﺗﮑﯾﮫ ﺑر اﻧرژی اﺗﻣﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺻور ﻣﯽ داﻧﺳت
ﻣﺗوﺟﮫ ﻋﻣق ﺧطر ﺷد و ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر داده اﺳت .
ﺗﻐﯾﯾر ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺣﺗﯽ ﺳﺑب ﺷده ﮐﮫ دوﻟت ﻣﺟﺑور ﺑﺎﺷد دھﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺟرﯾﻣﮫ ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﻧﯾروﮔﺎھﮭﺎ ﺑﭘردازد.
ﺳﺎل  2016ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن دو واﻗﻌﮫ ﻣرﮔﺑﺎر ﯾﺎد آور ﺗﺎﺛﯾرات وﯾراﻧﮕراﻧﮫ و ﭘر ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑرای اﻧﺳﺎﻧﯾت و
ﺑطور ﮐﻠﯽ طﺑﯾﻌت و ﻣوﺟودﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻟزوم ﺗﻼش ﺑرای ﻣﺣو اﯾن ﺳﻼﺣﮭﺎرا ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
)  (IDNﯾﮏ ﺧﺑر ﮔزاری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ در اﻧﻌﮑﺎس ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻼﺣﮭﺎی اﺗﻣﯽ و ﮐﻠﯾﮫ اﺧﺑﺎر
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در ﺣول و ﺣوش اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﯽ ﭘردازد  ،ﮔزارش داده ﮐﮫ
اﺳﺗراﻟﯾﺎ از روش ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺧود از ﺗﻼش ھﺎی ﻣﻣﻧوع ﮐردن ﺳﻼﺣﮭﺎی اﺗﻣﯽ دﺳت ﮐﺷﯾده و در زﻣره
ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ازﺳﯾﺎﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻟزوم ﺳﻼﺣﮭﺎی اﺗﻣﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد وﺣﺷت
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
ﺣﻔظ ﺷود .
ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ L.41ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺣﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕوھﺎ در ﺳطﺣﺊ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﻣﻧوع ﮐردن ﺳﻼﺣﮭﺎی
اﺗﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﻣﺣو ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ ﻣﻧﺟر ﺷود .
ﺑر ﺧﻼف اﻧﺗظﺎر در ﻧﺷﺳت  27اﮐﺗﺑر  2016ﮐﻣﯾﺗﮫ اول ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﺎ ﺣﺿور
 123ﮐﺷور ﻋﺿو ان اﺳراﻟﯾﺎ ھم ﺟزء آن دﺳﺗﮫ از 38ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ رای ﻣﻧﻔﯽ داده
اﺳت
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﮐﮫ ﺧود روزﮔﺎری از ﺗﻼﺷﮕران ﻣﻧﻊ آزﻣﺎﯾش ھﺎی اﺗﻣﯽ و ﻣﻣﻧوﻋﯾت اﯾن ﻧوع ﺳﻼﺣﮭﺎ ﺑود ﺣﺎﻻ
راه دﯾﮕری را ﺑرﮔزﯾده ﺗﺎ رﺿﺎﯾت آﻣرﯾﮑﺎ را ﺟﻠب ﮐﻧد اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﻌﻧوان ﻗﺎره اﯾﮑﮫ در ھﻣﺟوار 26
ﮐﺷور آﺳﯾﺎ ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﮏ ﻗرار دارد از اﯾن ﺑﺎﺑت اھﻣﯾﺗﯽ وﯾژه دارا اﺳت و ﺑﺎ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در
ﭘﯾروی از آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﭼﻧد ﮐﺷور اﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ  ،اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن و ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺟزاﯾر ﮐﺎرﯾﺑﯾﮏ را
ھم در ﻧظر دارد.
ﺗﯾم راﯾت  ،رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﻣﭘﯾن اﺳﺗراﻟﯾﺎ در ﺟﮭت اھداف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ICANﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و ﺑﺎ ھدف ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﺣو ﺳﻼﺣﮭﺎی 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
ﺧود ﻣﯽ رود  .اﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎﻋث ﺗﺎﺳف اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﺎ اﻣری ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از ﻧظر اﺧﻼﻗﯽ

درﺳت و اﺻوﻻ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﮭم اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت  .اﯾن ﮐﺷور ﺑﺎ اﯾن روش از آﻣزﯾﮑﺎ و ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از
ﮐﺷورھﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟود ﺑﻣب اﺗم اﻋﺗﻣﺎد دارﻧد ودارا ﺑودن آﻧرا ﻣﺷروع ﻣﯽ داﻧﻧد.
رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ  ICANاﻓزود ،ﺣﺎﻻ اﯾن ﮐﺷور ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗﻼش ھﺎی ﮔروه
ﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد را در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺿﻌﯾف ﮐﻧد وﺑﮫ ﭘﯾروزی ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ھم ﺑدﺳت آﻣده
اﻋﺗﻧﺎ ﻧﮑرده و اﻣﯾدھﺎی ﺑﺷری را ﮐم رﻧﮓ ﻧﺷﺎن دھد .ھدف ھم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋزم ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮔروه ﮐﺎری
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد در اﺟﻼس ﺳﺎل آﯾﻧده  2017ﻣﺗون ﻗرارداد ﻣﻣﻧوع ﮐردن ﺳﻼﺣﮭﺎی اﺗﻣﯽ
را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺑرﺳﺎﻧد ﺿﻌﯾف ﮐرده و درواﻗﻊ ﺟﻠو اﯾن ﺧواﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﻧﮓ ﺑﯾﻧدازد.
آﻗﺎی واﯾت  ،ﻣدﯾر ﮐﻣﭘﯾن اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﮐﮫ از اﯾن روش ﺟدﯾد ﮐﺷورش ﺳﺧت آزرده ﺷده در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ IDN
اﻓزود اﻟﺑﺗﮫ از دوﻟت ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ﻟﯾﺑرال اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺟز اطﺎﻋت از اﻣرﯾﮑﺎ و اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻧوع
روﺷﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗوان اﻧﺗظﺎر دﯾﮕری داﺷت .او از اﺳراﻟﯾﺎ ﺧواﺳت ﺗﺎ ﭘﯾش از اﺳﺗﻘرار دوﻟت ﺟدﯾد ﺗراﻣپ
در آﻣرﯾﮑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺧود را ﺗﻌدﯾل ﮐﻧد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﻣﯾد اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣدﻧﯽ و ھﻣﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟﮭﺎن ﺑدون
ﺳﻼﺣﮭﺎی اﺗﻣﯽ و ﻣﺣو ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ھﺳﺗﮫ ای ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﺻﺎﺣب اﺗم ﻧﺑوده و ﺧواھﺎن اﯾن
ﻧوع ﺳﻼح ھم ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮑﻼت ،ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﺧود ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و دھﮭﺎ ﻧﮭﺎد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن
ھﻣواره ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗوان راه اﻧﺣﻼل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺗﻣﯽ و ﺳﻼح ھﺎی ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ را ﺑطور
ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ھﻣوار ﮐرد.
از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﮐﻧﻔراﻧس ﺳﺎل  2017ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ را ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎی  2013و 2014ﻧروژ وﻣﮑزﯾﮏ و اﺗرﯾش ﻧﺷﺎن داد ﮐﺷورھﺎی ﺑدون ﺳﻼح اﺗﻣﯽ و
ﺑﯾطرف ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺗﺻوﯾب ﭼﻧﯾن ﻗراردادھﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﺛر ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﺷﮑﻼت و
ﻣﺻﯾﺑت ھﺎ را از ﺟﻠوﭘﺎی ﺑﺷرﯾت ﺑردارﻧد .اﯾن ﮐﺷوورھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از زﻻﻧد ﻧو  ،اﻧدوﻧزی  ،ﻣﺎﻟزی و
ﺗﺎﯾﻠﻧد .اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎﮐﻣﮏ دﯾﮕران و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﺗﻧﻧد در ﮐﻧﻔرﻻﻧس ھﺎی ﻣﮭم ﻣﺎه
ﻣﺎرس وژوﺋن در ﻧﯾو ﯾورک ﺗﻌﯾن ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷﻧد.
ﮐﺷورھﺎی ﺻﺎﺣب ﺳﻼح 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 ﺳﻼح
اﺗﻣﯽ ﺧود داری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧظﯾر اﺳﺗراﻟﯾﺎ  ،ژاﭘن  ،ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ و ﺷﻣﺎر دﯾﮕری از ﮐﺷورھﺎی ﮐوﭼﮏ و
ﺑزرگ  .راﯾت ،ﻣﯽ ﮔوﯾد اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش روش ﺳﺎزﻧده و ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر دﻧﺑﺎل رو آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد از ﭼﺗر ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ آن ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد.
 IDNﺑﺎ ﻣﺎرﯾﺎن اﺷﺗراﺳﮫ  ،رﺋﯾس ﺳﺎﺑق ﮔروه ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ زﻻﻧد ﻧو ﺑرای ﻣﻧﻊ ﮔﺳﺗرش ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ و ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐرد واﯾن ﻓﻌﺎل ﻣﻧﻊ ﺳﻼﺣﮭﺎی ﻣﺧرب ﮔﻔت ﮐﮫ اودﭼﺎر ﺷﮏ ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﺑرﺧﻼف ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ  L41رای داده اﺳت  .او ھﯾﭻ ﺗوﺿﯾﺣﯽ ﺑرای اﯾن روش ﻧدارد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮕوﯾد
اﺳراﻟﯾﺎ وﻓﺎداری ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ را ارﺟﺢ ﺑر ھﻣﮫ اﻣور دﯾﮕر ﻣﯽ داﻧد .در ﮔذﺷﺗﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺻول ﻣﻧﻊ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد اﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﻓﻌﻼ از ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر اﯾن
ﮐﺷورﻧﺑﺎﯾد ﺷﮭﺎﻣت ھﺎی دﯾﮕری اﻧﺗظﺎر داﺷت
ﺳﺧﻧﮕوی وزارت ﺧﺎرﺟﮫ و اﻣور ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ در اﯾن ﺑﺎره ﺑﮫ IDNﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ دوﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎ ھﻣواره از ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺳﻼﺣﮭﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ،ﺑﯾوﻟوژی وﯾﺎ ﺑﻣب ھﺎی
دﯾﮕر ﻧوع ﺧوﺷﮫ ای دﻓﺎع ﮐرده و اﯾن ﺳﯾﺎﺳت را ﺗرک ﻧﮑرده اﺳت  .ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺟﻣﻊ
آوری و ازﻣﯾﺎن ﺑردن و ﻗدﻏن ﮐردن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﯾن و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻧﯾز از ﺳﺎﺳت ھﺎی دوﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎ اﺳت .
اﻟﺑﺗﮫ در ﻣورد ﻣﺑﺎرزه و ﻣﺣو ﺳﻼﺣﮭﺎی اﺗﻣﯽ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ھﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت آﻣرﯾﮑﺎ

ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾم و ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺳﻼﺣﮭﺎی ھﺳﺗﮫ ای وﯾﺎ ﻣدرن ﮐردن ان ﮐﮫ در آﻣرﯾﮑﺎ ﻣطرح ﺷده ﺑرای
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺻرﻓﺎ ﯾﮏ اﻣر اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺳت و از اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ارﻋﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ﺟﻧﺑﮫ ﺑﺎزدارﻧدﮔﯽ طرف ﻣﻘﺎﺑل
اﺳت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی دﯾﮕر ﻣﺗوﻗف ﻧﺷده اﺳت .اﯾن
ﺳﺧﻧﮕو ﻣدﻋﯽ اﺳت ﺟﺎﻧﺑداری از ﺳﯾﺎﺳت ارﻋﺎب اﺗﻣﯽ ھم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ ﺗﮭدﯾد اﺗﻣﯽ
وﺟود د اﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
در ﮔزارش ﺳﺎﻻﻧﮫ اﻧﺳﺗﯾﺗوی ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻻوی در ﺳﯾدﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺳﺎل  2016اﻧﺗﺷﺎرﯾﺎ ﻓﺗﮫ اﺳت
ﺣﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣردﻣﯽ از اﺗﺣﺎد ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ در اﯾن ﺳﺎل  9درﺻد ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت  .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل  71درﺻد از ﻣردم اﺳﺗراﻟﯾﺎ اﺗﺣﺎد آﻣرﯾﮑﺎ اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﯾﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﮭم ﻣﯽ
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 ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ ای ﺑوﺟود آورده ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
اﯾن ﮐﺷور در ﭼﺎرﭼوب وظﺎﯾف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﺧود درﭼﺎرﭼوب
ﻣﻧﻊ ﮔﺳﺗرش ﺳﻼﺣﮭﺎی اﺗﻣﯽ وﻓﺎدار اﺳت و ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ و آژاﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧرژی اﺗﻣﯽ ھﻣﮑﺎری
دارد.
ﺳﺧﻧﮕوی وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺧود ﺑﺎ IDNﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ اﻣﺿﺎ ﯾﺎ ﭘﯾوﺳﺗن
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗرارداد ﯾﺎ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺳﻼﺣﮭﺎی اﺗﻣﯽ اﻟﺑﺗﮫ ﯾﮏ ﺑﺣث ﺧوﺑﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت
ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻗراردادی اﺻوﻻ ﺑدون ﭘﯾوﺳﺗن ﮐﺷورھﺎی ﺻﺎﺣب اﯾن ﺳﻼﺣﮭﺎ و ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ان وﯾﺎ
ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن آﻧرا ﺑﻌﻧوان ارﻋﺎب دﺷﻣن ﺻﺎﺣب اﺗم ﻣﯽ داﻧﻧد ﭼﮫ ﺳودی دارد و ﺧواه ﻧﺎﺧواه
ﻋﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳت و ﻧﺗﯾﺟﮫ ای را ﺑﺑﺎر ﻧﻣﯾﺎورد ..اﯾن ﻧوع اﻗدام در از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗن ﺳﻼﺣﮭﺎی ھﺳﺗﮫ ای
ﺗﺎﺛﯾری ﻧدارد زﯾرا ﺻﺎﺣﺑﺎن اﯾن ﺳﻼﺣﮭﺎ ھﻣﮑﺎری ﻧﺧواھﻧد ﮐرد.
اﯾن درﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻗﺎی راﯾت رﺋﯾس ﺳﺎﺑق ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺧﻠﻊ و ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ ای اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣﻌﺗﻘد
اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ و آﻧدﺳﺗﮫ از ﮐﺷورھﺎی ھوادار ﺣﻔظ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت اﺗﻣﯽ ﮔر ﭼﮫ در ظﺎھر ھﻣﭼﻧﺎن از
ﻣوﺿوع ﻋدم ﮔﺳﺗرش ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ ﺟﺎﻧﺑداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﭘﯾﻣﺎن را ﻗﺑول دارﻧد اﻣﺎ ﻋﻣﻼ ﺑﻧظر
ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ آﻧرا ﺗرک ﮐردﻧد و ھوادارﯾﺷﺎن از اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ظﺎھری اﺳت  .اﯾن ﮐﺷورھﺎﺣﺗﯽ ﻧﯾروی
ھﺳﺗﮫ ای ﺧود را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھﻧد  .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را اﻧﺳﺗﯾﺗوی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﻠﺢ اﺳﺗﮑﮭﻠم در
ﮔزارش ﺳﺎل  2016ﺧود ﺗﺎﺋﯾد ﮐرده اﺳت  .اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ در اﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ اﯾن ﺳﻼح
ﺗرﺟﻣﮫ و ﺗﻧظﯾم م .رﺋﯾﺳﯽ
ﻣﺧرب را رھﺎ ﻧﺧواھﻧد ﮐرد.

