
دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت بھ عدم پیشرفت طرح خلع سالح جھانی اظھار یاس 
کرده است .  

-نیویورک   IDN   پروژه خلع سالح جھانی کھ پیشرفت در ان ازآرزوھای بان کی مون
) بود و ملیون ھا انسان در پھنھ  2016دبیر کل سازمان ملل متحد ( تا پایان سال گذشتھ 

بنظر اقای بان کیمون با پیشرفت مورد انتظار مواجھ نبوده و گیتی دل برآ ن بستھ اند 
مورد  برای دبیر  ازمان ملل متحد در ایندر س کمیتھ آن ر عضوکشو 193شکاف میان 

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 سالح ھای اتمی " 

شکاف بزرگی وجود دارد و او از نتایج  ،کشور عضو 193الش می کرد گفت کھ در میان این ت
بسیسار نومید و سرخورده شده است. سالھ آن 20نس خلع سالح و فعالیت خواستھ ھای کنفرا  

خوشبین نیست و در باره یک دنیای  آقای دبیر کل گفت کھ او نسبت بھ اینده کار این کنفرانس چندان
ھای متضاد نمی توان پیشرفت واقعی  خلع سالح ھمھ جانبھ با وجود مشگالت حاضر و بھانھ پر امید

عملی را مشاھده کرد. و  

آقای بان کی مون کھ در یک جلسھ تودیع خود از پست دبیر کلی صحبت می کرد چنین شرح داد کھ 
ھائی را برای  ا گاما دلیل میآورند کھ، بلھ آنھاز یک طرب کشورھای صاحب بمب اتم و متحدان آن ھ

ھش تسلیحات کشتار جمعی و از این طریق اراده خود را برای کاکاھش ذخایر اتمی خود برداشتھ اند 
نشان داده اند  در این زمینھ و اقدامات  

مذاکرات مربوط بھ خلع سالح اشاره دارند  جدی تجھیزات اتمی بھ نبودکشورھای فاقد  ،از سوی دیگر
و از پافشاری در باره نگاھداری ھزاران بمب اتم صحبت می کنند . این کشورھا می گویند حتی 

تند و بجای سسازی سالح ھای اتمی خود ھ ونو ھواداران آنھا اکنون در صدد  کشورھای صاحب اتم
موشک ھای نیرومند و  تی خود را از چھ نوعکاھش آن ھا بھ این فکر می کنند کھ انبارھای تسلیحا

رت کشتار بیشتر پر کنند.مدرن و با قد  

نوسازی سالح ھا خود در نظر گرفتند این کشورھا نزدیک بھ ھزار میلیارد دالر برای   

بان کی مون در اجتماعی سخن می گفت کھ با حضور سیاستمداران ، دانشمندان ، کارشناسان و 
وھھای مخالف بمب اتم تشکیل شده بود. اجتماعی کھ از کنفرانس خلع سالح فعاالن جامعھ مدنی و گر

سال پیش رسما کار  20انتظارات زیادی داشتھ و دارند. این کنفرانس  مقر آن در ژنو است از حدود 
سال گذشتھ بلکھ در  20گفت نھ تنھا از زمان تاسیس در خود را آغاز کرده است. دبیرکل سازمان ملل 

-ھم کھ او سال اخیر 10 –بان کی مون   را داشتھ حرکت مھمی از  سازمان ملل مسئولیت اداره امور 
کار کنفرانس در جھت اھداف اصلی آن صورت نگرفتھ است .  

بارھا بھ ژنو سفر کند و پس از  سدر این میان، بان کی مون تصمیم داشت کھ برای کمک بھ کنفران
ماده ای در این باره ارائھ داد ولی خود او در این سخنرانی گفت ،چیزی  5مدتی حتی یک برنامھ 



 24ل در ماده ای دبیر ک 5روبرو است .طرح حاصل نشده و کنفرانس در کار خود گوئی دایم با مانع 
در این سمت است و سرانجام بھ این  207ی بان کی مون از سال اارائھ داده شدو اق 2009اکتبر 

بن بست بسر می سال پیش تشکیل شده عمدتا در یک حالت  20نتیجھ رسید کھ کنفرانس خلع سالح کھ 
و چشم اندازی در پیش رو دیده نمی شود.  برد   

تھیھ و تصویب کند ،  کار را برای امور مربوط بھ خوداین کنفرانس حتی قادر نیست کھ یک برنامھ 
 20شکاف آنقدر زیاد است کھ توافقی در کارھا بوجود نمی اید. انسان باور نمی کند کھ بعد از یعنی 

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 تشکیالت 
 اما بھ این حرف ھا ھم کسی گوش نداده کھ محل آنرا از ژنو بھ جای دیگری تغیر دھد تھدید کرده بود

کشور عضور فقط یک کشور می  193است. یک علت مھم عدم پیشرفت کارھا این است کھ در میان 
 غیر قابل قبول استور می تواند بکلی متوقف شود.این ام ،با یک وتو فقطتواند کار بقیھ را سد کند و

بھ جلو نخواھد رفت . کاری و  

بھ یک " بحران خلع سالح " ھشدار داده است اما او بھ مالحظھ  تبااینکھ آقای بان کی مون ، نسب
اظھارات آقای ترامپ کھ بزودی در کاخ سفید آغاز بھ کار می کند از بکار بردن عبارات تند 

قای ترامپ گفتھ بود بھتر دیپلماتیک بطور مستقیم بھ رئیس جمھوری آمریکا خود داری کرده است. آ
است کشورھائی نظیر کره جنوبی، ژاپن و.. خود بفکر دفاع اتمی از خود باشند تا اینکھ بھ اتکائ 

ایاالت متحده آمریکا بمانند. این حرف نشان می دھد کھ با ریاست جمھوری دونالد ترامپ ادامھ 
ات یا منع آن صحبت باشد .حاز آن است کھ بتوان از کاھش تسلی و افزایش آن بیشترتسلیحات   

	دکتررامانا ، کھ در دانشگاه پرینستون در امور روند علم و امنیت جھانی کار می کند در مصاحبھ با 
IDN	  زمان غریبی است کھ بتوان در باره راجع بھ روند و موقعیت فعلی در امر خلع سالح گفت کھ

است کھ امیدی بھ پیشرفت نیست جلو رفتن اھداف خلع سالح سخن بھ میان آورد. وضع طوری 
ومعلوم نیست بزودی بشود عمال وارد این مبحث شد.  

یکا شده و مناسبات روسیھ و م کھ دونالد ترامپ رئیس جمھورآمرما اکنون در زمانی بسر می بری
ین آقای ترامپ از روابط خوب با پوت آمریکا خواه ناخواه در دوران آقای اوباما بسیار بد شده ھرچند

فتھ ولی او از امکان توسعھ برنامھ تسلیحات آمریکا ھم گفتھ است . اوضاع چنان است کھ سخن گ
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 اصوال بحساب 
در این میان نقش سازمان ملل متحد با نا اطمینانی مون در این باره گفتھ  می اید، خود آقای بان کی

جلسھ اخیر برای مسئلھ  میدی را می بیند بھ این معنی کھ اما دکتررامانا، سو سوی ا روبرو می شود.
کشور عضو سازمان ملل متحد اکثریتشان موافق ادامھ این بحث و بھ نتیجھ  193خلع سالح از 
شکالت یاورد کھ نباید میدان را بخاطر مد و این خود بارقھ امیدی را در دلھا بوجود مرساندن آن ھستن

ترک کردو موانعی کھ ھست   

دکتر ربکا جانسون، از انستیتوی دیپلماسی خلع سالح ، در باره دونالد ترامپ می گوید: او یک تاجر  
ردن و احتماال این پیروزی و نھ یک دیپلمات و سیستم عقیده او برمبنی توفیق پیدا کتکرو است 



انتخاباتی سیتم عقیدتی اورا بر اساس سود بیشتر بازھم تقویت خواھد کرد.آقای دونالد برایش سود 
سود زیاد در زمان یدش شود.ابیشتر مطرح است  و اینکھ بھ ھر قیمتی در مدت کوتاه نفع بیشتری ع

خواھند بود مورد توجھ ایشان قرار نمی گیرد . و تاچھ مدت کوتاه و در این راه چھ قربانیانی  

دکتر جانسون می گوید آقای ترامپ بشدت افراطی و خود شیفتھ است   

ط راو بھ عنوان یک تاجر خواه ناخواه از مسائلی نظیر اطاعت از حفظ محیط زیست، مالیات ھا  و ش
مات مشترک  نظیر انچھ در بیزار است . لذا بعید نیست کھ او از تصمی ومقررات پیچیده و شروط ھا

سازمان ملل اتفاق میافتد نظیر پیشنھاد ھای خلع سالح استقبال نکند .  

تولید بیشتر سالح ھای اتمی و کشتار  از جلوگیری عدم آمادگی اودر باره در ھمین ردیف باید راجع بھ
ست کھ  آماده بر آن نی دلیل ھا ھمھ جمعی و ھمھ آنچھ بھ فاجعھ ختم می شود صحبت کرد . اما این

بھ تصمیمات و اقدامات دستجمعی باعث باشد کھ آقای ترامپ در صورت  نبودن او برای گردن نھادن
یحات را از طریق لزوم از راه دیگری مثال مذاکره مستقیم با والدمیر پوتین و تصمیم برای کاھش تسل

مھ صرفھ جوئی در ھزینھ ھا شاید موضوع او صرفا خلع سالح نباشد اما بھ برنانپذیرد. توافق دوجانبھ
مورد توجھ او خواھد بود . 21و آزاد کردن منابع امکانات مالی برای حل مسائل روز در قرن   

در ھر حال گذستھ از اینکھ آقای ترامپ چھ روشی را در پیش خواھد گرفت ، کنفرانس خلع سالح و 
یت ارا قطعنامھ مھمی را بھ خود با اکثر 2016اکتبر 27امنیت جھانی سازمان ملل متحد در اجالس 

تصویب رسانده است .بر اساس این قطعنامھ کھ در مجمع عمومی ھم مورد تائید قرار گرفتھ ، 
گفتگوھای مربوط بھ خلع سالح جھانی دنبال خواھد شد  

 ن سازوکار نھ تنھا مشروع یک اجالس جھانی خواھد بود کھ در آ 2017طبق این قطعنامھ در سال 
تا رسیدن بھ اھداف کلی محو سالحھای ھستھ ای در ن ھ دنبال کردن آسالح بلک مذکرات خلعبودن 

    نظر گرفتھ شده است  

ترجمھ و تنظیم م. رئیسی  	


