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Pugwash Urges Removal of All NATO Nuclear Weapons 

  

  ةدوليم والشئون الوواش للعلاجبالمؤتمرات 
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  بيان صحفي

  ١٩٩٥جائزة نوبل للسالم 
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   الفوري لإلصدار
   ٢٠٠٨يونية /  حزيران ٢٧

  األطلسيمنظمة حلف شمال ل النووية األسلحةزالة جميع على إواش تحث اجبمنظمة ال
  

من األمريكية  التكتيكية النووية األسلحة آل ةزالإ ب التي طالما نادت- واشاجبالمؤتمرات إن 
 ة من قنبلة نووي١١٠ عن سحب األخيرة ةاإلخباريالتقارير ،  قد تلقت بترحاب بالغ -أوروبا 

  ورودوبالرغم من عدم.  المتحدةالمملكةجوية في ال Lakenheath  الآنهيثمقرها في قاعدة
م هانس   الصادر عنتقريرالن أيبدو فلهذه الخطوة ، حكومة الواليات المتحدة من تأآيد رسمي 
 ة آبيرةمصداقيب يحظى األمريكييناتحاد العلماء عضو  Kristensen. Hans M آريستنسن

مصادر من  قد جرى تأآيده أيضا  اإلجراءآما أن ذلك، )ssp/blog/org.fas.wwwانظر (
  .أخرى

إضافة ،  الآنهيث منB61 التكتيكية من القنابل النووية ١١٠ إزالةن إ آان هذا صحيحا ، فوإذا
 الجوية في Ramstein  مماثلة من قاعدة رامشتاينةأسلح ةزالإمن  ،في وقت سابقتم ما إلى 
 من ٢٤٠ -١٥٠نحو ' فقط 'بقىت ي، يعني أنه٢٠٠١ ومن اليونان في عام ٢٠٠٥ام  عألمانيا

ا نجاًزإفي حد ذاته هذا ُيعتبر و. أوروبا في ةلواليات المتحدة ما زالت منتشرلاألسلحة النووية 
 الحرب الباردة في أواخر الستينات والسبعينات من القرن الماضي ة في ذرو-نه  علمنا أإذا هامًا

من قبل الواليات المتحدة وحلف  ةرونشم التكتيكية النووية األسلحةمن  ٧٠٠٠ آان هناك نحو -
  .األطلسيشمال 

لواليات المتحدة يمكن سحبها ل التكتيكية النووية األسلحة تذا آاننه إتساءل أي أن نالمنطقومن 
 ٢٤٠ -١٥٠ـ لبالنسبة لأيضًا يكون ذلك ممكنا لماذا ال ف، واليونانلمانيا وأ المتحدة المملكةمن 
قمنا لو أننا و؟ وألمانيايطاليا وترآيا إ بلجيكا وهولندا و المتبقية فيالتكتيكية النووية األسلحةمن 



 لن األسلحةمثل هذه ن ألدرآنا أ في أوروبالراهنة اقائق السياسية واألمنية الح فينظر البإمعان 
ذه األسلحة هة إزالن إ ذلك، فإلى وإضافة. بالنسبة للردع أو الدفاعسواء  غرض مفيد، أيتخدم 

 آارثة التسبب في حدوث أو ،اإلرهابيينمن قبل ة سرقتعرضها لل يقلل من خطر أنمن شأنه 
  .عن غير قصدبطريق الخطأ أو استخدامها نتيجة 

عن سحب الن عإللى اإواش حكومة الواليات المتحدة اجبمنظمة الدعو ت على ذلك ، وبناًء
لحكومة اتستحث ن استعدادها ألعن ، و)لمانيا واليونانومن أ( الآنهيث النووية منتها سلحأ

مبدأ لوروبا ، وفقا لأ من ةسلحة النووية التكتيكيألجميع اإزالة جل أمن  معًاعمل للة الروسي
. خرىأ دول على أراضي ة نوويةسلحأ نشر النووية بةسلحمالكة لألالدول البأال تقوم القاضي 

ئزة جميع الدول الحا وآذلك ،األطلسييضا منظمة حلف شمال أواش اجبوتناشد منظمة ال
 هااتسياستحقيق داة لآأ النووية األسلحةاعتمادها على  أو تلغي منأن تحد ،  النوويةةسلحألل
  .يةمنألا

 اتجاه نزع السالح النووي، وهو ما فييجابية إمساهمات سوف يكون بمثابة لسلوك ا اذهمثل إن 
، التي تحتفل هذا العام )NPT( النووية األسلحةع انتشار من من معاهدة السادسةبه المادة تقضي 

هيد متفي فترة الفي خلق أجواء مواتية أن يسهم  من شأنهآما أن ، األربعين السنويةبالذآرى 
  .٢٠١٠عام ع االنتشار منمعاهدة مراجعة  مؤتمرل

* * *  
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