
Statement of the Pugwash Council, Hiroshima, Japan, July 2005 

علوم و امور جهانی پاگواشپنجاه و پنجمين کنفرانس    

 

 شصت سال پس از هيروشيما و ناگازاکی

 

 بيانيه کنفرانس شورای پاگواش 

 

  ١٣٨٤ مرداد ٥ برابر ٢٠٠٥ ژوئيه ٢٧، ژاپن، هيروشيما

 

 همزمان با شصتمين ،٢٠٠٥ ژوئيه ٢٧تا ٢٢جاه و پنجمين کنفرانس پاگواش منعقده از  شورای پاگواش که در جریان پن

 از وجود تهدید ی شدید خود رانگران  در هيروشيمای ژاپن برگزار شد،،سالگرد انهدام اتمی هيروشيما و ناگازاکی

. ابراز می داردامنيت بين المللی برای تسليحات اتمی   

 

اگواش در هيروشيما برگزار کرد تاکنون، فرصتهای زیادی از دست رفته و امنيت بين ، آخرین جلسه ای که پ١٩٩٥از 

بيشتری به تسليحات اتمی دست کشورهای طی این دوره، . با تهدید اتمی رو به وخامت گذاشته است" المللی خصوصا

که بر د و دکترین های نظامی مطرح شده اننوینی یافته اند، پيشرفت زیادی در خلع سالح اتمی رخ نداده، تسليحات اتمی 

.درحال بازبينی می باشند  بسيار تاکيد دارند، بالقوه تسليحات اتمیکاربرد  

 

آن اميدهایی که در دهه نود، بی درنگ پس از دوران جنگ سرد، بمنظور ایجاد یک نظم جدید جهانی ایجاد شده بود، با 

پيشرفت در نبود پيشگيرانه و حمالت می و تهدیدهای تروریسم تندروی بين المللی، مداخالت یکجانبه نظاپيدایش 

.دسترسی به نيازهای اساسی امنيت انسانی، جملگی برباد رفت  

 

بين المللی، همکاری واقعی چندجانبه و تقویت سازمانهای برابری ، به تعهد تازه ای نسبت به حقوق و مسائلهمه این 

 توانند اولویت الزم را به امنيت انسانی فراتر از محدوده های ملیمنطقه ای و بين المللی نياز دارد که بنوبه خود می 

.بدهند  

 

 تسليحات اتمی

 

 در نيویورک برگزارگردید، به بن ٢٠٠٥که در بهار .) تی.پی.ان(هفتمين کنفرانس بازنگری پيمان منع گسترش اتمی 

تمایل ) ، انگلستان، فرانسه و چينایاالت متحده، روسيه(تسليحات اتمی اصلی دارای بست کشانيده شد و پنج دولت 

 پيمان منع گسترش اتمی نشان ندادند؛ تا به انهدام ٦ در به اجرا درآوردن تعهداتشان مطابق ماده انهچندانی به اقدامی قاطع

آمریکا، کنفرانس بازنگری دولت برخورد کارشکنانه . غيرقابل برگشت زرادخانه اتمی شان بطور قاطع ملزم نباشند

دولتهای دیگر را نيز بهمين نحو باید .  از پيش از آغاز کار، با شکست روبرو ساختبویژه گسترش اتمی را، پيمان منع

آنان نتوانستند مشکالتی مانند . به خاطر از دست دادن این فرصت مناسب در کنفرانس مزبور، مورد مالمت قرارداد
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يمان اجازه می دهد، بطوری حل و فصل کنند که در عين دسترسی عادالنه به فن آوری اتمی را آن گونه که ماده چهارم پ

.رژیم حفاظت از مواد اتمی که قابليت استفاده نظامی را دارد منجر شود تقویت حال، به   
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منع آزمایش های هسته ای جامع پيمان . چارچوب وسيع خلع سالح اتمی در خطر از هم فروپاشيدن است

مقرر روند کاهش آنچه را که پيمان مسکو باید هنوز ایاالت متحده و روسيه . ه استقوت اجرایی نيافت.) تی.بی.تی.سی(

توليدات نابودی بمنظور .) تی.سی.ام.اف(شکافتنی مواد تعيين سقف داشته است، تشدید کنند و گفتگو درباره پيمان 

يز باید انجام گيرد تا  نبسيار بيشتریاقدامات . اورانيوم غنی شده سنگين و پلوتونيوم که کاربرد تسليحاتی دارد، آغاز شود

موجود اورانيوم غنی شده سنگين که خطر آن را دارد که در دست گروههای تروریست بيفتد تحت نظارت واقع ی انبارها

استقرار تعداد قابل توجهی از تسليحات اتمی تاکتيکی در اروپا و جاهای دیگر ادامه . شده و از شرشان خالص شوند

با فرض این که . برای توسعه و استقرار تسليحات فضایی، فشارها روبه افزایش استبرخی نقاط که در دارد، در حالی 

اهميت پرغيرنظامی آن کاربرد فضا مستقر نشده باشد، زمان آن فرارسيده است که حریم فضا را که در تسليحات تاکنون 

.است، محفوظ نگهداریم  

 

جدید و بی خطر و نگرانی های مربوط به دگرگونی آب و هوای جهانی، قيمت های باالی نفت، گسترش فن آوری اتمی 

دوباره نيروی اتمی را برای توليد انرژی، بصورت راه حلی بالقوه جذاب در آورده است. ضرورت دارد نسبت به 

پيدآمدهای گسترش ایجاد نسل جدیدی از نيروگاههای انرژی اتمی و تاسيسات نوفرآوری سوخت مصرف شده، توجه 

، توجه ویژه ای  محور- الزم است به اقدامات مربوط به جلوگيری از چرخه های سوخت پلوتونيوم. جدی بعمل آید

در گزارشی از سوی به تازگی که همانگونه راه هایی مانند نظارت چندجانبه چرخه های سوخت اتمی، . صورت گيرد

برنامه های اتمی غيرنظامی و موانع بين ند به تقویت مطرح شده، می توا.) ا.ای.ا.آی(بين المللی انرژی اتمی آژانس 

.یاری رساندنظامی   

 

در این زمينه، درباره گفتگوهای اخير بين ایاالت متحده و هند برای از سرگيری کامل همکاری در مسائل اتمی 

دها برای ایمن در حالی که ما به ضرورت مبادله فن آوری و بهترین کارکر. غيرنظامی به اطالعات بيشتری نياز است

اتمی اعتقاد داریم، می باید پيشينه همکاری دیگر کشورهایی که دارای تسليحات نيروی  و بازدهی هرچه بيشتر زیسا

.موردبررسی قراردادبه دقت اتمی اند با کشوری که عضو پيمان منع گسترش اتمی نيست،   

 

و فوری، برای کاهش تهدید اتمی، به تعهدات خود ها را فرامی خواند تا بعنوان گامی مهم  پاگواش، همه دولتشورای 

تعيين سقف مواد شکافتنی را به تصویب برسانند و پيمان . تی.بی.تی.نسبت به پيمان منع گسترش اتمی پایبند بمانند، سی

(اف.ام.سی.تی.) را امضاء نمایند. اقدامات تکميلی دیگر، مانند پذیرش سياستهای اتمی عدم استفاده نخست از سالح های 

اتمی، و لغو سيستم های هشياردهنده پرتاب (موشک های) اتمی، می تواند امنيت بيشتری عليه استفاده ناخواسته و 

.نادرست از تسليحات اتمی در یک بحران را فراهم سازد  

 

ش شرطهای پياست که اقدام سازنده ای باید با دولتهای همفکر آغاز شود تا براین باور افزون بر این، شورای پاگواش 

ابتکار عمل قدرتهای ميانه در همان گونه که . تسليحات اتمی شناسایی شوندنابودی حقوقی، سياسی و فنی برای 

یاری می رساند و می تواند اساس مذاکره " پيمان منع گسترش اتمی"پيشنهاد شده، این کوششها به روند ) آی.پی.ام(

تسليحات اتمی باید غيرقانونی و . وردآتسليحات اتمی فراهم دی نابواحتمالی را برای موافقتنامه ناظر بر منع و 

ما از همين اجالس، که چندان هم از منطقه صفرهيروشيما دور نيست، همکاران دانشمند و . غيراخالقی اعالم شود  
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، در هر نقطه جهان هشدار از پيششهروندان را به مقابله با تهدید بکارگيری تسليحات اتمی که می تواند هر لحظه بدون 

که تسليحات اتمی وجود زمانی تا : تلخ استاما پيام ما به رهبران سياسی و دولتی، پيامی ساده . رخ دهد، دعوت می کنيم

.دارد، روزی بکار گرفته خواهد شد  

 

 درگيری های منطقه ای

 

می خورد که می تواند در رابطه در شرق آسيا، عالئم اميدوارکننده ای حاکی از سرگيری گفتگوهای شش جانبه به چشم 

خروج . و به راه حلی مرضی الطرفين منجر شودکاهش تنش با برنامه اتمی جمهوری دموکراتيک خلق کره، به 

، نظام منع گسترش تسليحات اتمی را با ٢٠٠٣جمهوری دموکراتيک خلق کره از پيمان منع گسترش اتمی در سال 

خطرناکترین چالشهای خود روبرو ساخت. موافقتنامه ای که تعهد رسمی کره شمالی را نسبت به پاک سازی شبه جزیره 

کره از تسليحات اتمی اعالم بدارد و جمهوری دموکراتيک خلق کره را به پيمان منع گسترش تسليحات اتمی بازگرداند، 

.جهانی بشمار آیداتمی برای منع گسترش بزرگی می تواند کمک   

 

هند و پاکستان به بهبود و گشایش روابط بين خود زیرا همين گونه خوشبين کننده است، بنيز ، ی جنوبیموقعيت در آسيا

 پيرامون مساله کشمير، در صحنه گسترده اقدامات اعتمادسازی ٢٠٠٤پاگواش در دسامبر ابتکار عمل . ادامه می دهند

تنش ت تا اطمينان حاصل شود که با وجود این، به مراقبت زیادی نياز اس. بين دو کشور، نقطه تحولی  بشمار می رود

اجرای اقدامات مربوط به دراین راه . خواهد شداحتمالی آتی به زدوخورد و بکارگيری محتمل تسليحات اتمی منجر ن

 اعتمادسازی اتمی بين دو کشور، از همه چيز مهمتر بنطر می آید.

 

به پيوسته روریسم و بی ثباتی، عراق را بطور ت. استتربدیهی است که وضعيت در خاورميانه تا حد زیادی نگران کننده 

آینده سياسی خود خواهد داد که به عراق اجازه را خارجی نيروهای نظامی ستوه آورده و تاریخ خروج ایاالت متحده و 

 به اسرائيل و فلسطينی ها برای نيل. مشابه همين نگرانی ها در افغانستان وجود دارد. را بنا  کند، به تاخير انداخته است

حل مناقشات خود راه درازی در پيش دارند و مرحله بعدی، که خروج بسيار حساس اسرائيل از نوار غزه است، می باید 

. پيگيری شود جویانه و عادالنه با از سرگيری گفتگوها برای یافتن راه حل صلح  

 

پاگواش، برای پاکسازی خاورميانه از تسليحات کشتار جمعی (و.ام.دی.)١ تالش زیادی بکاربرده است. عوامل پيچيدگی 

 یا هر دو یهای خاورميانه یک  در این رابطه عبارتست از سياست پنهانکاری اتمی اسرائيل، و این که دولتاساسی

و  نبود قطعيت درباره شکل گيری  وتصویب نرسانده اندموافقتنامه تسليحات بيولوژیکی و شيميایی را امضا نکرده و به 

 اهداف برنامه ایران برای غنی کردن اورانيوم. 

 

اقدامات جسورانه ای باید دراین منطقه بی ثبات جهان انجام شود تا با کاهش یافتن تهدیدهای مربوطه به تسليحات اتمی و 

 شيميایی و احتماال" بيولوژیکی، راه ایجاد منطقه ای عاری از تسليحات کشتارجمعی (و.ام.دی.)٢ در خاورميانه، هموار

                                                 
١ W.M.D. 
٢ W.M.D. 
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، حمایت بين المللی برای اصالحات دموکراتيک و توسعه اقتصادی می تواند موجب کم اثر شدن کلی تر اینکه. شود

 فلسطين برای پيشبرد امنيت منطقه ای واجد - حل و فصل اختالف اسرائيل.شودافراطی جذابيت گروههای تروریست 

.اهميت حياتی است  

 

درگيری و بی ثباتی در دیگر مناطق جهان، ازجمله در کشورهای تازه به استقالل رسيده آسيای مرکزی، از قفقازگرفته 

کاربرد تهدید ق از نظر این مناطهرچند  ، و آسيای جنوب شرقی نيز نگران کننده است،تا آفریقای غربی و شرقی

 بين المللی و ها، همکاری موثر بين سازمانهایاختالف برای حل . به همان اندازه جدی تلقی نمی شودتسليحات اتمی 

گفتگو بين متحدان .  استاقدامات یکجانبه و بکارگيری پيشگيرانه یا وسيع نيروهای نظامی مناسب تر از منطقه ای

و همينطور بين اتحادیه اروپا و ) او.تی.اس.سی( قدیم و جدید یعنی بين ناتو و سازمان پيمان امنيت دستجمعی کاستراتژی

.يبانی از صلح و در هر بحرانی در آینده، بویژه باید موردحمایت قرارگيردناتو، برای همکاری بالقوه در پشت  

 

 امنيت انسانی

 

امنيت واقعی جهانی، هرگز ممکن نخواهد شد مگر اینکه مولفه های امنيت انسانی، از جمله دسترسی عادالنه به غذا، 

. شودآب، بهداشت، آموزش و فرصت های اقتصادی فراهم   

 

پاگواش، در هيروشيما، این مطالب و دیگر موضوع ها، از طرف سخنرانانی مانند قاضی کنفرانس در پنجاه و پنجمين 

 بوده، و ٤ دوروتی هاجکينارائه کننده سخنرانی ویژه در سلسله سخنرانی های، از سریالنکا، که ٣ویرامانتری. جی.سی

، پروفسور جان ٦هيروشيما تاداتوشی آکيباو شهردار) معاون دبيرکل امور خلع سالح سازمان ملل (٥دکتر نوبای سو آبه

، به ترتيب رئيس و ٩راموسينو- و پروفسور پائولو کوتا٨سوامی ناتان. اس. از دانشگاه هاروارد و پروفسور ام٧هولدرن

.دبيرکل پاگواش مورد توجه قرار گرفت  

 

در سازمان ملل متحد  ٢٠٠٥ اعالم شد و در پائيز ٢٠٠٠در متن اهداف توسعه هزاره سازمان ملل که در سال 

، به داردقرار گرفت، این حقيقت غم انگيز که امنيت انسانی برای مردم جهان در معرض مخاطره قرار بازبينی مورد

هنوز اکثریت عمده ای از مردم جهان در دسترسی به نيازهای اوليه انسانی خود با محروميت . قوت خود باقی ماند

که با همکاری فشرده بين المللی، بویژه بين کشورهای صنعتی و کشورهای ت الزم اس. غيرقابل قبولی روبرو هستند

. جبران شودوجود درگيری ناشی می گردد درحال توسعه، این نابرابری که اغلب بطور مستقيم از عدم امنيت و 

همانگونه که درضمن پنجاه و پنجمين کنفرانس پاگواش خاطرنشان شد، وعده اعطای فن آوری نوین برای پيشرفت در 

 زمينه استفاده دائمی از منابع، مطلبی واضح است اما چنين چيزی هنوز در اختيار مردم جهان قرار داده نشده است. 

                                                 
٣ C.G. Weeramantry 
٤ Dorothy Hodgkin 
٥ Nobuyasu Abe 
٦ Mayor Tadatoshi Akiba 
٧ J. Holdren 
٨ M.S. Swaminaltan 
٩ P. Cotta-Ramusino 
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امنيت واقعی پيشبرد برای دانشمندان حائزاهميت است تا مسئوليت فردی خود را نسبت به عرضه سودمند کارشان در 

.ها و نهادهای بين المللی برساننددولت د و این پيام را به افکار عمومی، انسانی برای همگان بياد داشته باشن  

 

*     *     *     *     * 

 

برای نخستين بار در پنجاه و پنجمين کنفرانس پاگواش یکی از دو بنيانگزار و رئيس سابق پاگواش، سر ژوزف روتبالد 

بعنوان یکی از . ت می کرد، نتوانست حضور یابد، در جلسات شرک١٩٥٧که همواره از سال تاسيس پاگواش در 

امضاکنندگان اعالميه راسل – انشتين در سال ١٩٥٥ که سند تاسيس کنفرانس های پاگواش است، سر ژوزف روتبالد در 

ما، بعنوان انسان، از انسانهای : "پيامی که به کنفرانس فرستاد بخشی از اعالميه یادشده را چنين نقل نموده است که

." می کنيم انسانيت خود را بخاطر داشته باشند و دیگر چيزها را فراموش کنند درخواست ر،دیگ  

 

دهای چندجانبه و سازمانهای غيردولتی بين المللی را برای هدایت نهاهای ملی،  تدولشورای پاگواش، همه ما و نيز

و خطرات مصيبت آميزی که درصورت عدم به تسليحات اتمی گمراه کننده از اتکاء پرهيز منظور ه جامعه بين المللی ب

پيشرفت سریع در کاهش چشمگير و انهدام نهایی تسليحات اتمی در انتظارمان است برای عمل به این طرزفکر فرا می 

.خواند  

 

.آنچه در هيروشيما و ناگازاکی روی داد، هرگز نباید دوباره رخ دهد  

 

End of Persian text. 

 

 




