دارا بودن تسلیحات مانع اختالفات نمیشود بلکه وضع جهانی را خطرناکتر می
کند
داشتن سالح اتمی مانعی در اختالفات بین المللی نیست  ،بلکه می تواند وسیله افزایش
رویاروئی های موجود شده و آنرا خطرناکتر کند .تکیه بر چنین نیروئی امنیت را تضمین
نمی کند  ،بلکه احتمال برخورد نظامی را باال می برد  .دکترین ارعاب هسته ای نه تنها
مانع گسترش سالح هسته ای نیست  ،بلکه دیگران را هم به وسوسه دسترسی به آن می
اندازد .بان کی مون – دبیر کل سازمان ملل متحد
Ban Ki- Moon

برلین – وین IDNبیش از یکهزار نفر در سالن ماجستیک هوفبورگ وین
اجتماع کردند تا در جریان دو روز تمام در باره موضوع های غیر قابل قبول
وخارج از تصور ،بحث و مداقه داشته باشند ،مو ضوع های مورد گفتگو
اثرات ضد انسانی سالحهای اتمی است .
این سومین کنفرانس از رشته گرد هم آئی هائی است ک با حمایت بسیاری از
کشورها در خارج از حیطه رسمی سازمان ملل متحد تشکیل می شود .دو
کنفرانس قبلی در نروژو مکزیکو برپا شده بود .
فزونی شمار کشورهای شرکت کننده در کنفرانس وین نشانگر تاثیرگزاری و
افزایش آگاهی در باره طبیعت قیر قابل قبول سالح اتمی و فشار فزاینده برای
رهائی از این سالح کشنده است.
حدود  061کشور در کنفرانس وین حضور یافتند .از جمله شرکت کنندگان ،
سازمان ملل متحد و بریتانیا که برای اولین بار شرکت داشت یعنی موضوعی
که خوشایند روسیه و فرانسه نیست  ،دو کشوری که همچنان از شرکت در این
کنفرانس دوری می جویند .
در پایان کنفرانس  ،اتریش خواهان بسته شدن به اصطالح " فاصله مشروع "
میان کشورها شد  ،فاصله ایکه در واقع با برداشتن آن راه ممنوع کردن
سالحهای اتمی هموار می شود.اتریش ازکشورهای دیگر خواست تا در این راه
مساعدت الزم را بعمل آورند.زباستیان کورتس  Sebastian kurzوزیر
خارجه اتریش در سخنان افتتاحیه خود ،همه گام های کنفرانس را شمرد و با

ذکر مراحل در پیش رو خواستار پیشرفت مشخص در راه رسیدن به هدف خلع
سالح شد .
پیام شخصیت هائی نظیر بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و پاپ رهبر
کاتولیک های جهان  Fransisکه همبستگی های خود را با قربانیان و
بازماندگان استفاده از سالح اتمی اعالم کردند .این شخصیت های برجسته
صدای قربانیان را مقدس و امیدبخش دانستند  ،پیام هائی که فضای کنفرانس را
پر کرده بود

در این دو پیام مهم هشدار داده شد که سالح اتمی از ظرفیت نابودی ما
و تمدن بشریت بر خوردار است .
شخصیت های برجسته ای در طی یک لیست طوالنی خطاب به وزیر خارجه
اتریش از اقدام او در تشکیل کنفرانس حمایت کردند و تاکید داشتند که خود را
در درک و باور اینکه سالح های اتمی یاد آور چه خطرات بزرگ هستند سهیم
می دانند و ضروری می دانند که باید با همه مساعی و مشارمت فعال در راه
کاهش و ازمیان بردن این سالح ها تالش کرد.
در این میان رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ از انجام یک تحقیقات جدید
خبر داد این پژوهش حکایت از آن دارد که هنوز خیلی از کشورها از ابعاد و
اهمیت تدارک کمک رسانی در هنگام وقوع یک فاجعه اتمی بی خبرند و یا
باور ندارند.

 Aبرای اتم Bبرای بمب Cبرای سرطان و Dبرای مرگ است
در جلسات افتتاحیه کنفرانس ،مسائل اصلی مطرح شد و عمق مسائل در
جلسات بعدی شکافته و بررسی شد .این موضوع ها اثرات سالح های اتمی و
عملیات مربوط به آن نظیر آزمایش های اتمی ،انفجار اتمی ،و خطرات و
مشکالت سناریوهای مختلف است .
پژوهش های کارشناسی که برای حاضران شرح داده شد از قربانیان اتمی
شهادت می دهند .صحبت از حدود یکصد آزمایش هسته ای است و اینکه
چگونه ساکنان محل دچار سرطان و بیماریهای دیگر می شوند .

خانمی که در صندلی چرخدار قرار داشت از ازمایش اتمی در محل خود
شهادت می داد که این آزمایش ها به بهانه جنگ سرد چه مصیبت هائی را ببار
آورده بود  .با این حال مردم از ترس دولت از بیماریها و آالم ناشی از
آزمایش ها کمتر صدایشان در میامد.در این تحقیقات  3زن شهادت می دهند که
با چه وضعی مناطق مورد سکونت آنها ویران شده بودند .

سالح های اتمی بیرحم تر از آنند که قابل تحمل باشند
در دومین روز کنفرانس یک پانل جداگانه کنفرانس برای مقررات کمک
رسانی انسانی ،به این نتیجه رسید که استفاده از سالح های اتمی متناقض با
حق موجودیت بشر است گفتگوئی با  Nabuo Hayashiاز دانشگاه اسلو
عمدتا صرف بررسی ابعاد اخالقی هر گونه استفاده از سالح اتمی شد  .ازجله
جنبه هائی مورد مطالعه قرار گرفت که پس از شنیدن ان و طرح تحقیق در
مجلس سنا و انتشار ان برای خیلی ها اثر نوعی شکنجه مغزی داشته است .
بنا بر این گزارش تحقیقی ،سالح های اتمی بیرحمانه تر از آن هستند که
اصوال قابل اغماض و تحمل باشند  ..اما ما در عصری زندگی می کنیم که
بشریت گروگان این سالحها است  .اکنون با این آگاهی ها فرصت مناسبی
وجود دارد که ما خود را از این رنج تحمیل شده و غیر ضروری نجات دهیم .
در کنفرانس وین سخنرانیهای سیاسی  5ساعت بطول انجامید بدون استراحت و
در بخش هائی بدون ترجمه .
نمایندگان  011کشوربا حضور در محوطه سالن ها و کریدورها در باره
نتیجه گیریها و تبادل نظرهای انجام شده سرگرم بحث شدند.این بحث ها
هنگامی قطع شد که نوبت سخنرانی در باره جامعه مدنی فرارسیده بود  .بویژه
ریشارد لیالن ،که باشور و حرارت خاصی از کشورهای غیر اتمی خواست که
اینهمه آه و زاری نکنند و بجای ان منع گسترش سالحهای اتمی را رعایت
کرده و بطور عمومی برای منع کامل آن پافشاری کنند.
نمایندگان به اصطالح کشورهائی که خود را زیر چتر اتمی آیاالت متحده
آمریکا قرار دادند در سالن محل استراحت و تنفس با استقبال حاضران روبرو
شدند تا با آنها بحث کنند .در اینجا باز هم لیالن  ،زبان به سخن گشود و گفت

کشورهای صاحب اتم شبیه معتادان الکلی هستند و از کشورهای عاری از اتم
خواست که به این اعتیاد کمک نکنند و خود را زیر چتر اتمی آنها قرار ندهند.
ناجا شمید مدیر تازه و جوان سازمان بین ا لمللی علیه اتم ICANاتریش پیام
این سازمان را اینگونه بیان کرد :هدف همه و هر گروه باید نهایتا ممنوعیت و
از میان برداشتن سالح های اتمی باشد.
در مباحث اصلی کنفرانس  ،فعالیت های انسانی و امنیت ملی و تاثیر گزاری
آن در رابطه با سالح اتمی کم و بیش تاثیر خود را گذاشته است با این حال
اکنون باید منتظر بود که کنفرانس عدم گسترش سالح های اتمی در بهار
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