دﺑﯾر ﮐل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋدم ﭘﯾﺷرﻓت طرح ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺟﮭﺎﻧﯽ اظﮭﺎر ﯾﺎس
ﮐرده اﺳت .
ﻧﯾوﯾورک  IDNﭘروژه ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷرﻓت در ان ازآرزوھﺎی ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣون
دﺑﯾر ﮐل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ) ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ  ( 2016ﺑود و ﻣﻠﯾون ھﺎ اﻧﺳﺎن در ﭘﮭﻧﮫ
ﮔﯾﺗﯽ دل ﺑرآ ن ﺑﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﻧظر اﻗﺎی ﺑﺎن ﮐﯾﻣون ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ﻣورد اﻧﺗظﺎر ﻣواﺟﮫ ﻧﺑوده و
ﺷﮑﺎف ﻣﯾﺎن  193ﮐﺷور ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ آن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﯾن ﻣورد ﺑرای دﺑﯾر
ﮐل ﺳﺎﺑق ﺑﺳﯾﺎر ﯾﺎس آور و ﻧوﻣﯾد ﮐﻧﻧده اﺳت .
آﻗﺎی ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣون  ،ﮐﮫ در دوران ﺧدﻣت ﺧود ﺑﻌﻧوان دﺑﯾر ﮐل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻣﺑﺎرزه ﺧﺳﺗﮕﯽ
ﻧﺎﭘذﯾرداﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﻋزﻣﯽ راﺳﺦ و ﺗزﻟزل ﻧﺎﭘزﯾر در راه رﺳﯾدن ﺑﮫ دﻧﯾﺎﺋﯽ " ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ "
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐرد ﮔﻔت ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن اﯾن  193ﮐﺷور ﻋﺿو ،ﺷﮑﺎف ﺑزرﮔﯽ وﺟود دارد و او از ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و ﻓﻌﺎﻟﯾت  20ﺳﺎﻟﮫ آن ﺑﺳﯾﺳﺎر ﻧوﻣﯾد و ﺳرﺧورده ﺷده اﺳت.
آﻗﺎی دﺑﯾر ﮐل ﮔﻔت ﮐﮫ او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧده ﮐﺎر اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﭼﻧدان ﺧوﺷﺑﯾن ﻧﯾﺳت و در ﺑﺎره ﯾﮏ دﻧﯾﺎی
ﭘر اﻣﯾد ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﺎ وﺟود ﻣﺷﮕﻼت ﺣﺎﺿر و ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﺿﺎد ﻧﻣﯽ ﺗوان ﭘﯾﺷرﻓت واﻗﻌﯽ
و ﻋﻣﻠﯽ را ﻣﺷﺎھده ﮐرد.
آﻗﺎی ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣون ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﺗودﯾﻊ ﺧود از ﭘﺳت دﺑﯾر ﮐﻠﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد ﭼﻧﯾن ﺷرح داد ﮐﮫ
از ﯾﮏ طرب ﮐﺷورھﺎی ﺻﺎﺣب ﺑﻣب اﺗم و ﻣﺗﺣدان آن ھﺎ دﻟﯾل ﻣﯾﺂورﻧد ﮐﮫ ،ﺑﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﺎم ھﺎﺋﯽ را ﺑرای
ﮐﺎھش ذﺧﺎﯾر اﺗﻣﯽ ﺧود ﺑرداﺷﺗﮫ اﻧد و از اﯾن طرﯾق اراده ﺧود را ﺑرای ﮐﺎھش ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ
و اﻗداﻣﺎت در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﺷﺎن داده اﻧد
از ﺳوی دﯾﮕر ،ﮐﺷورھﺎی ﻓﺎﻗد ﺗﺟﮭﯾزات اﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺑود ﺟدی ﻣذاﮐرات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺷﺎره دارﻧد
و از ﭘﺎﻓﺷﺎری در ﺑﺎره ﻧﮕﺎھداری ھزاران ﺑﻣب اﺗم ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺣﺗﯽ
ﮐﺷورھﺎی ﺻﺎﺣب اﺗم و ھواداران آﻧﮭﺎ اﮐﻧون در ﺻدد ﻧو ﺳﺎزی ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ ﺧود ھﺳﺗﻧد و ﺑﺟﺎی
ﮐﺎھش آن ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻧﺑﺎرھﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﺧود را از ﭼﮫ ﻧوع ﻣوﺷﮏ ھﺎی ﻧﯾروﻣﻧد و
ﻣدرن و ﺑﺎ ﻗدرت ﮐﺷﺗﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﭘر ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑرای ﻧوﺳﺎزی ﺳﻼح ھﺎ ﺧود در ﻧظر ﮔرﻓﺗﻧد
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣون در اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران  ،داﻧﺷﻣﻧدان  ،ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن و
ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ و ﮔروھﮭﺎی ﻣﺧﺎﻟف ﺑﻣب اﺗم ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑود .اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ از ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﻠﻊ ﺳﻼح
اﻧﺗظﺎرات زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ و دارﻧد .اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﻘر آن در ژﻧو اﺳت از ﺣدود  20ﺳﺎل ﭘﯾش رﺳﻣﺎ ﮐﺎر
ﺧود را آﻏﺎز ﮐرده اﺳت .دﺑﯾرﮐل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﮔﻔت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯾس در  20ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ در
 10ﺳﺎل اﺧﯾر ھم ﮐﮫ او ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣون ﻣﺳﺋوﻟﯾت اداره اﻣور ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل را داﺷﺗﮫ ﺣرﮐت ﻣﮭﻣﯽ از
ﮐﺎر ﮐﻧﻔراﻧس در ﺟﮭت اھداف اﺻﻠﯽ آن ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .
در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣون ﺗﺻﻣﯾم داﺷت ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ژﻧو ﺳﻔر ﮐﻧد و ﭘس از
ﻣدﺗﯽ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ  5ﻣﺎده ای در اﯾن ﺑﺎره اراﺋﮫ داد وﻟﯽ ﺧود او در اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮔﻔت ،ﭼﯾزی

ﺣﺎﺻل ﻧﺷده و ﮐﻧﻔراﻧس در ﮐﺎر ﺧود ﮔوﺋﯽ داﯾم ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ روﺑرو اﺳت .طرح  5ﻣﺎده ای دﺑﯾر ﮐل در 24
اﮐﺗﺑر  2009اراﺋﮫ داده ﺷدو اﻗﺎی ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣون از ﺳﺎل  207در اﯾن ﺳﻣت اﺳت و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﮫ  20ﺳﺎل ﭘﯾش ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﻋﻣدﺗﺎ در ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﺑن ﺑﺳت ﺑﺳر ﻣﯽ
ﺑرد و ﭼﺷم اﻧدازی در ﭘﯾش رو دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺣﺗﯽ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎر را ﺑرای اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﺻوﯾب ﮐﻧد ،
ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮑﺎف آﻧﻘدر زﯾﺎد اﺳت ﮐﮫ ﺗواﻓﻘﯽ در ﮐﺎرھﺎ ﺑوﺟود ﻧﻣﯽ اﯾد .اﻧﺳﺎن ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد از 20
ﺳﺎل ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮭﻣﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺣﺗﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎر ﺧود را ﺳﺎﻣﺎن دھد.
آﻗﺎی ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣون در اد اﻣﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﺧود ﮔﻔت ﮐﮫ او ﺣﺗﯽ در ﺑراﺑر ﻋدم ﮐﺎرآﺋﯽ و ﺗﺣرک اﯾن ﺗﺷﮑﯾﻼت
ﺗﮭدﯾد ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻣﺣل آﻧرا از ژﻧو ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﮕری ﺗﻐﯾر دھد اﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺣرف ھﺎ ھم ﮐﺳﯽ ﮔوش ﻧداده
اﺳت .ﯾﮏ ﻋﻠت ﻣﮭم ﻋدم ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎرھﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن  193ﮐﺷور ﻋﺿور ﻓﻘط ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﮐﺎر ﺑﻘﯾﮫ را ﺳد ﮐﻧد وﻓﻘط ﺑﺎ ﯾﮏ وﺗو ،اﻣور ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺗوﻗف ﺷود.اﯾن ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت
و ﮐﺎری ﺑﮫ ﺟﻠو ﻧﺧواھد رﻓت .
ﺑﺎاﯾﻧﮑﮫ آﻗﺎی ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣون  ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ " ﺑﺣران ﺧﻠﻊ ﺳﻼح " ھﺷدار داده اﺳت اﻣﺎ او ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ
اظﮭﺎرات آﻗﺎی ﺗراﻣپ ﮐﮫ ﺑزودی در ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد از ﺑﮑﺎر ﺑردن ﻋﺑﺎرات ﺗﻧد
دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎ ﺧود داری ﮐرده اﺳت .آﻗﺎی ﺗراﻣپ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﺑﮭﺗر
اﺳت ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﻧظﯾر ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ ،ژاﭘن و ..ﺧود ﺑﻔﮑر دﻓﺎع اﺗﻣﯽ از ﺧود ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﺗﮑﺎئ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﻣﺎﻧﻧد .اﯾن ﺣرف ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺎ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ اداﻣﮫ
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت و اﻓزاﯾش آن ﺑﯾﺷﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان از ﮐﺎھش ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﯾﺎ ﻣﻧﻊ آن ﺻﺣﺑت ﺑﺎﺷد .
دﮐﺗرراﻣﺎﻧﺎ  ،ﮐﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ﭘرﯾﻧﺳﺗون در اﻣور روﻧد ﻋﻠم و اﻣﻧﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ
 IDNراﺟﻊ ﺑﮫ روﻧد و ﻣوﻗﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ در اﻣر ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮔﻔت ﮐﮫ زﻣﺎن ﻏرﯾﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان در ﺑﺎره
ﺟﻠو رﻓﺗن اھداف ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺳﺧن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آورد .وﺿﻊ طوری اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾدی ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﻧﯾﺳت
وﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﺑزودی ﺑﺷود ﻋﻣﻼ وارد اﯾن ﻣﺑﺣث ﺷد.
ﻣﺎ اﮐﻧون در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﯾم ﮐﮫ دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ رﺋﯾس ﺟﻣﮭورآﻣرﯾﮑﺎ ﺷده و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت روﺳﯾﮫ و
آﻣرﯾﮑﺎ ﺧواه ﻧﺎﺧواه در دوران آﻗﺎی اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑد ﺷده ھرﭼﻧد آﻗﺎی ﺗراﻣپ از رواﺑط ﺧوب ﺑﺎ ﭘوﺗﯾن
ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ وﻟﯽ او از اﻣﮑﺎن ﺗوﺳﻌﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت آﻣرﯾﮑﺎ ھم ﮔﻔﺗﮫ اﺳت  .اوﺿﺎع ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﺑﯾن اﯾن دوﻗدرت و ﻗدرت ھﺎی دﯾﮕر ﺟدی ﺗر ﺷود .
در ﭼﻧﯾن اوﺿﺎع و اﺣواﻟﯽ ﻧﻘش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود  .اﯾﺎ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن اﺻوﻻ ﺑﺣﺳﺎب
ﻣﯽ اﯾد ،ﺧود آﻗﺎی ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣون در اﯾن ﺑﺎره ﮔﻔﺗﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻧﻘش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﺎ ﻧﺎ اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ
روﺑرو ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ دﮐﺗرراﻣﺎﻧﺎ ،ﺳو ﺳوی اﻣﯾدی را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ اﺧﯾر ﺑرای ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺧﻠﻊ ﺳﻼح از  193ﮐﺷور ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد اﮐﺛرﯾﺗﺷﺎن ﻣواﻓق اداﻣﮫ اﯾن ﺑﺣث و ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ
رﺳﺎﻧدن آن ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﺧود ﺑﺎرﻗﮫ اﻣﯾدی را در دﻟﮭﺎ ﺑوﺟود ﻣﯾﺎورد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻣﯾدان را ﺑﺧﺎطر ﻣﺷﮑﻼت
و ﻣواﻧﻌﯽ ﮐﮫ ھﺳت ﺗرک ﮐرد
دﮐﺗر رﺑﮑﺎ ﺟﺎﻧﺳون ،از اﻧﺳﺗﯾﺗوی دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح  ،در ﺑﺎره دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ ﻣﯽ ﮔوﯾد :او ﯾﮏ ﺗﺎﺟر
ﺗﮑرو اﺳت و ﻧﮫ ﯾﮏ دﯾﭘﻠﻣﺎت و ﺳﯾﺳﺗم ﻋﻘﯾده او ﺑرﻣﺑﻧﯽ ﺗوﻓﯾق ﭘﯾدا ﮐردن و اﺣﺗﻣﺎﻻ اﯾن ﭘﯾروزی

اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﯾﺗم ﻋﻘﯾدﺗﯽ اورا ﺑر اﺳﺎس ﺳود ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎزھم ﺗﻘوﯾت ﺧواھد ﮐرد.آﻗﺎی دوﻧﺎﻟد ﺑراﯾش ﺳود
ﺑﯾﺷﺗر ﻣطرح اﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣﺗﯽ در ﻣدت ﮐوﺗﺎه ﻧﻔﻊ ﺑﯾﺷﺗری ﻋﺎﯾدش ﺷود.ﺳود زﯾﺎد در زﻣﺎن
ﮐوﺗﺎه و در اﯾن راه ﭼﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧﯽ و ﺗﺎﭼﮫ ﻣدت ﺧواھﻧد ﺑود ﻣورد ﺗوﺟﮫ اﯾﺷﺎن ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .
دﮐﺗر ﺟﺎﻧﺳون ﻣﯽ ﮔوﯾد آﻗﺎی ﺗراﻣپ ﺑﺷدت اﻓراطﯽ و ﺧود ﺷﯾﻔﺗﮫ اﺳت
او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﺎﺟر ﺧواه ﻧﺎﺧواه از ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﻧظﯾر اطﺎﻋت از ﺣﻔظ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎ و ﺷرط
و ﺷروط ھﺎ وﻣﻘررات ﭘﯾﭼﯾده ﺑﯾزار اﺳت  .ﻟذا ﺑﻌﯾد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ او از ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﺷﺗرک ﻧظﯾر اﻧﭼﮫ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل اﺗﻔﺎق ﻣﯾﺎﻓﺗد ﻧظﯾر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھﺎی ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻧﮑﻧد .
در ھﻣﯾن ردﯾف ﺑﺎﯾد راﺟﻊ ﺑﮫ ﻋدم آﻣﺎدﮔﯽ اودر ﺑﺎره ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗوﻟﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ و ﮐﺷﺗﺎر
ﺟﻣﻌﯽ و ھﻣﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود ﺻﺣﺑت ﮐرد  .اﻣﺎ اﯾن ھﺎ ھﻣﮫ دﻟﯾل ﺑر آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﻣﺎده
ﻧﺑودن او ﺑرای ﮔردن ﻧﮭﺎدن ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت و اﻗداﻣﺎت دﺳﺗﺟﻣﻌﯽ ﺑﺎﻋث ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﻗﺎی ﺗراﻣپ در ﺻورت
ﻟزوم از راه دﯾﮕری ﻣﺛﻼ ﻣذاﮐره ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ وﻻدﻣﯾر ﭘوﺗﯾن و ﺗﺻﻣﯾم ﺑرای ﮐﺎھش ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت را از طرﯾق
ﺗواﻓق دوﺟﺎﻧﺑﮫ ﻧﭘذﯾرد.ﺷﺎﯾد ﻣوﺿوع او ﺻرﻓﺎ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻧﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ در ھزﯾﻧﮫ ھﺎ
و آزاد ﮐردن ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺎﺋل روز در ﻗرن  21ﻣورد ﺗوﺟﮫ او ﺧواھد ﺑود .
در ھر ﺣﺎل ﮔذﺳﺗﮫ از اﯾﻧﮑﮫ آﻗﺎی ﺗراﻣپ ﭼﮫ روﺷﯽ را در ﭘﯾش ﺧواھد ﮔرﻓت  ،ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و
اﻣﻧﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﺟﻼس 27اﮐﺗﺑر  2016ﺧود ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت ارا ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﻣﮭﻣﯽ را ﺑﮫ
ﺗﺻوﯾب رﺳﺎﻧده اﺳت .ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ھم ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،
ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺟﮭﺎﻧﯽ دﻧﺑﺎل ﺧواھد ﺷد
طﺑق اﯾن ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ در ﺳﺎل  2017ﯾﮏ اﺟﻼس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ در آن ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺷروع
ﺑودن ﻣذﮐرات ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺑﻠﮑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐردن آن ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﮐﻠﯽ ﻣﺣو ﺳﻼﺣﮭﺎی ھﺳﺗﮫ ای در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت
ﺗرﺟﻣﮫ و ﺗﻧظﯾم م .رﺋﯾﺳﯽ

