بخش ٨

امکان تبدﯾل ﯾک نيروگاه انرژی ھسته ای صلح آميز
به نيروگاه توليدی سالح ھای نظامی ھسته ای خطرناک،
مانند آب خوردن آسان است.
از انتشارات بنياد ھانرﯾش بل و بنياد سبزھای اروپا ،نوشته شده در ژانوﯾه ٢٠١٠
برگردان از انور ميرستاری ،عضو حزب سبزھای اروپا

 ۶ـ سياست منع توليد و گسترش سالح ھای ھسته ای باراک اوباما ـ ﯾک راه ﯾابی
متناقض
دوران رﯾاست جمھوری باراک اوباما ،ﯾک نقطه عطف نوﯾنی را در سياست منع توليد و گسترش سالح ھای
ھسته ای و خلع سالح ھای ھسته ای نشان می دھد .اوباما در  ۵آورﯾل  ،٢٠٠٩نزدﯾک به  ٣ماه پس از آغاز
به کار ،در سخنرانی خود در پراگ تائيد کرد که تمام عالقه اش ،تالش برای ﯾک دنيای رھا ﯾافته از دام سالح
ھای ھسته ای است .او به نام مردم آمرﯾکا نيز قول داد که گام ھای الزم را بردارد.
اوباما اعالم کرد که:


نقش سالح ھای ھسته ای را در برنامهھای راھبردی امنيت ملی آمرﯾکا کاھش خواھد داد و به
دﯾگران نيز چنين سفارشی را خواھد کرد.



با روسيه پيمان جدﯾد کاھش سالح ھای راھبردی را در باره محدوﯾت و کاھش سالح ھای اتمی دو
کشور ،خواھد بست.



امضای پيمان ممنوعيت کامل آزماﯾش ھای ھسته ای را بدون کوچکترﯾن دﯾر کرد و با شدت بيشتری
پيگيری خواھد کرد.



به دنبال پيمان تازهای خواھد بود تا در باره توليد مواد شکافنده منفجره  ،روشھای وارسی و پژوھش
ھاﯾی به کار برده شوند که به موجب آن ھا ،استفاده اﯾن مواد در سالح ھای نظامی دولت ھا پاﯾان
ﯾابد.



بر پيمان منع توليد و گسترش سالح ھای ھسته ای به عنوان پاﯾه ھمکاریھای مشترک تأکيد
خواھد کرد .او گفت ،ما به »منابع و اقتدار« بيشتری برای تشدﯾد بازرسی ھای بينالمللی و به
»عمليات فوری« در برخورد با کشورھاﯾی که قواعد را رعاﯾت نمی کنند ،نيازمندﯾم .ما »ﯾک چارچوب
تازهای از ھمکاریھای ھسته ای صلح آميز« به ھمراه ﯾک انبار بينالمللی سوخت برای نيروگاه ھای
ھسته ای می خواھيم که کشورھا بتوانند ،بدون افزاﯾش خطر توليد سالح ھای ھسته ای ،به آنجا

دسترسی داشته باشند.
در ھمان زمان اوباما به روشنی تأکيد کرد که ھر دولت غير ھسته ای ،بدون ھيچ محدودﯾت زمانی ،حق
استفاده صلح آميز فناوری را تا آنجاﯾی که به وظاﯾف خود در چارچوب تعھداتش نسبت به پيمان منع توليد و
گسترش سالح ھای ھسته ای و آژانس بينالمللی انرژی اتمی عمل می کند ،دارد .اﯾن کار به نظر وی
ترمزی در تغييرات آب و ھواﯾی خواھد شد.
گفتار اوباما به روشنی دارای اﯾن پيام بود که آمرﯾکا آمادگی پذﯾرش ﯾک سياست چند جانبه خلع سالح
ھسته ای را دارد .تارﯾخ و محتوی اﯾن سخنرانی ،عامل ھای مھمی در تھيه متن کنفرانس بازنگری پيمان منع
توليد و گسترش سالح ھای ھسته ای در سال  ٢٠١٠بودند .نباﯾد اجازه داده می شد تا اﯾن برنامه ھم ،مانند
 ۵سال پيش شکست بخورد .به ھمه موضوعات مھم پيمان منع توليد و گسترش سالح ھای ھسته ای
پرداخته شد و به اصول اساسی »معامله« دوباره تاکيد شد :قدرتھای ھسته ای باﯾد خود را خلع سالح
کنند؛ کشورھای غير ھسته ای باﯾد به کنترل ھای شدﯾد منع توليد و گسترش سالح ھای ھسته ای تن
دھند.
دوباره حق استفاده صلح آميز فناوری ھسته ای ھمه اعضاﯾی که پيمان منع توليد و گسترش سالح ھای
ھسته ای را رعاﯾت می کنند ،تأﯾيد شد .بنا به گفته اوباما ،اﯾاالت متحده آمرﯾکا برای اﯾفای نقش رھبری اﯾن
راه ،آمادگی خواھد داشت.
ﯾک سال پس از آن ،در آورﯾل  ،٢٠١٠اوباما کوشش نمود اولين کارھای عملی انجام گرفته را معرفی کند و
نشان دھد که به حرفھای خود جامه عمل پوشانده است .در مدت  ٧روز ،او برنامه »بازنگری وضعيت
ھسته ای« ـ برنامه سياست آﯾنده آمرﯾکا در زمينه نظامی ـ را امضا کرد .برای امضای »پيمان آغازی نو« با
ھمتای روسی خود ،دﯾميتری مدودف ،به پراگ بازگشت .سرانجام ،او در باره امنيت ھسته ای ،کنفرانسی را
در واشنگتن ترتيب داد که  ۴٧کشور در آن شرکت کردند .ھدف ھر ﯾک از اﯾن سه پروژه ،تشدﯾد اجرای پيمان
منع توليد و گسترش سالح ھای ھسته ای بود .به راستی ،آﯾا تا کنون چيزی از آنھا نمود پيدا کرده است؟

 ۶.١ـ پيمان آغازی نو
در  ٨آورﯾل » ،٢٠١٠پيمان آغازی نو« به امضا طرفين ) آمرﯾکا و روسيه ـ مترجم( رسيد .بنا بر آن پيمان،
باالترﯾن حد تعداد دستگاهھای حمل کننده راھبردی ) استراتژﯾک( ھسته ای برای ھر کدام از اﯾن دو کشور،
 ٨٠٠دستگاه تعيين شد که تا ٧٠٠دستگاه از آنھا میتوانند فعال باشند و تعداد کالھک ھای به کار برده
شده برای ھر ﯾک از کشورھای نامبرده  ١۵۵٠دستگاه مقرر گردﯾد.
واشنگتن و مسکو دوست داشتند تأکيد کنند که بنابر نتيجه اﯾن پيمان جدﯾد ،نسبت به »پيمان سرآغاز« که
مھلت آن در دسامبر  ٢٠٠٩به سر رسيد ،بيشتر از نيمی از تعداد دستگاهھای دور برد موشک بر کاھش
ﯾافت .تعداد کالھک ھا به ترتيب  ٪٧۴و  ٪٣٠نسبت به »معاھده جدﯾد مسکو« ،به نام »پيمان خروج ،«٢٠٠٢
باز ھم پاﯾينتر آمد .کاری که در نگاه نخست به عنوان ﯾک تعھد تازه در خلع سالح ،خيلی بزرگ به چشم می

آﯾد ،اما در حقيقت گام کوچکی بيش نيست.
امروزه ،نه روسيه و نه آمرﯾکا دﯾگر آن ظرفيت و تواناﯾی ھسته ای را که پيمان پيشين »سرآغاز« اجازه می
داد ،ندارند .با مقاﯾسه توان کنونی فعاليتھای دو کشور ،به خوبی دﯾده میشود که آمرﯾکا باﯾد در ﯾک قلم،
چندﯾن دوجين از موشک برھای راھبردی خود را به چلنگرھا سپرده و بيش از ﯾک صد موشک دﯾگر را از دور
خارج سازد .روسيه نباﯾد کاری کند .اﯾن کشور با فرض داشتن فقط  ۵۶۶موشک فعال و آماده ،اگر توان
پرداخت ھزﯾنهھا را داشته باشد ،حتی میتواند  ٢٠٠دستگاه دﯾگر را به زرادخانه خود بيافزاﯾد.
وضعيت در باره کالھک ھا ھم بدﯾن منوال است :آمرﯾکا در سال  ،٢٠٠٩بنا به برآورد فدراسيون علمی
آمرﯾکائيان و شورای دفاع از منابع طبيعی کشور ٢٢٠٠ ،کالھک در روی دستگاهھای عمل کننده فعال در نقاط
مختلف جھان و در حدود  ١۵٠دستگاه در انبار داشت .روسيه بين  ٢۵٠٠تا  ٢۶٠٠کالھک فعال داشت .در نگاه
اول میتوان تصور کرد که اﯾن پيمان کاھش ھا جاﯾگاه پراھميتی دارند :اگر پاﯾه حد مسلم ماکزﯾمم را ٢٢٠٠
کالھک در سال  ٢٠١٢بر طبق »پيمان خروج مسکو« ،قرار دھيم ،باﯾد واشنگتن از  ۶۵٠دستگاه منفجره فعال
و مسکو مينيمم از  ٩۵٠دستگاه چشمپوشی کند .اما ظواھر فرﯾبنده ھستند .ظاھراً اﯾن مرحله خلع سالح،
نباﯾد بطور واقعی انجام گيرد ،زﯾرا نتيجه بخش بزرگی از اﯾن اعداد دستکاری شده ھوشمندانه ،گول زننده
ھستند .ﯾک تشرﯾح »پيمان آغازی نو« به خوبی نشان میدھد:
بمب افکن ھای راھبردی ،تنھا ﯾک بار به عنوان سالح ھسته ای ،در آﯾنده به حساب خواھند آمد ،در حالی
که در گذشته بر طبق »پيمان سر آغاز« ،آگر آنھا موشک ھای کروزر حمل می کردند ،به جای  ١٠سالح
شمرده میشدند و اگر نمی توانستند غير از بمب ھای اتمی چيزھای دﯾگری را حمل کنند ،در آن صورت فقط
ﯾک سالح به حساب می آمدند» .پيمان خروج مسکو« ھيچ بازنگری را در اﯾن توافق ھا نمی کند .در حقيقت،
اﯾن بمب اندازھا ھر کدام میتوانند  ١۶ ،١٢ ،۶و حتی  ٢٠سالح را حمل کنند .اﯾن کار دو نتيجه دارد :اوال،
فقط باﯾد چند صدتاﯾی سالح بر روی کاغذ و در حرف نابود شوند و دوما ،ھر دو طرف اجازه نگھداری صدھا
سالح بيشتر از ارقام رسمی  ١۵۵٠کالھک را دارند.
باﯾد اضافه کرد که در واقع »پيمان آغازی نو« ،مانند قرارداد پيشين خود ،به تعداد کالھک ھای ھسته ای
انفجاری که طرفين اختيار نگھداری آنھا را در انبارھای خود دارا ھستند ،سالح ھاﯾی که تواناﯾی تجدﯾد
فعاليت در مواقع بحرانی را دارند ﯾا ھنوز خنثی نشده اند ،محدودﯾتی را تحميل نمی کند .تازه ،در گذشته
تعداد اﯾن سالح ھا بيش از اندازه از تعداد مجاز آنھا بيشتر بود .در سال  ،٢٠١٠ھر دو کشور روی ھم رفته،
خيلی بيش از  ٢٠٠٠٠سالح اتمی خنثی نشده داشتند.

در اﯾاالت متحده ،الزامات محدودﯾت ھای خلع سالح که به وسيله »پيمان آغازی نو« تعيين شده بودند ،در
چارچوب سياست داخلی با دشواری انجام شدند.

بنا بر قانون بودجه سال  ،٢٠١٠کنگره به رئيس جمھور اختيارات محدودی برای مذاکرات در باره »پيمان آغازی
نو« داد .برای مثال ،دولت اوباما اجازه نداشت ھيچ قراردادی را که گسترش سيستم دفاعی ضد موشکی
آمرﯾکا و ﯾا گسترش و استفاده سالح ھای کالسيک دوربرد را محدود می کند ،ببندد .چون واشنگتن در نظر
داشت موشک ھای کالسيک دور برد زمينی ﯾا درﯾاﯾی بسازد ،مذاکره کنندگان اوباما خود را مجبور دﯾدند تا در

مذاکرات سيستمھای موشکی راھبردی ،رفتاری محافظه کارانه ای داشته باشند .بعالوه ،تصوﯾب »پيمان
آغازی نو« در سنا ،حداقل به رأی  ٨سناتور از حزب جمھوری خواھان در حالی نياز دارد که بسياری از آنان از
بيخ و بن با توافق نامهھای کنترل سالح ھا مخالفند.باﯾد دﯾد که آﯾا اﯾن پيمان ،عليرغم اﯾنکه دست درازی
ناچيز و قابل چشمپوشی به ظرفيت کنونی سالح ھای ھسته ای اﯾالت متحده دارد ،اکثرﯾت الزم دو سوم را
برای تصوﯾب در سنا بدست خوھد آورد؟
بی گمان برای بيشتر کشورھای عضو پيمان منع توليد و گسترش سالح ھای ھسته ای ،عرصه محدود شده
تعھدات تازه خلع سالح کافی نيست و بنا بر اﯾن به اندازه کافی متقاعدﯾنی ندارند تا بتوانند قواعد خلع سالح
ھای ھسته ای را در ھنگام کنفرانس بازنگری ،با قدرت به کرسی بنشانند.

 ۶.٢ـ کنفرانس سران در باره امنيت ھسته ای
در  ١٢و  ١٣آورﯾل  ،٢٠١٠باراک اوباما نماﯾندگان بينالمللی  ۴٧کشور را برای ﯾک کنفرانس امنيت ھسته ای
به واشنگتن دعوت کرد .ھدف کنفرانس سران ،ﯾافتن راه و روشی بود که کشورھای شرکت کننده متعھد
شوند برای کاھش ﯾا حتی برای چشم پوشی کامل به کار گيری مواد شکافنده انفجاری نظامی در سرزمين
ھای خودشان ،قوانين امنيتی را شدﯾدتر کنند.
کنفرانس ﯾک بيانيه و ﯾک برنامه کاری را تعيين کرد .از دﯾدگاه حقوقی ،ھيچ کدام از اﯾن اسناد اجباری نبودند،
بلکه بيشتر به نماﯾش ﯾک پندار نيک سياسی می ماندند.
توافق ھا بر پاﯾهھای معاھداتی با سازش ھای آزادانه کشورھای عضو استوار بودند:


تقوﯾت توافق ھای بينالمللی ،مانند :پيمان ھای مواظبت عملی از مواد ھسته ای ،پيشگيری از
اعمال آدم کشی ھای ھسته ای با اقدامھای سرﯾع و رضاﯾت بخش و ھمچنين مورد تشوﯾق قرار
دادن جھانی شدن اﯾن قوانين .اﯾن امر در باره قطعنامه  ١۵۴٠شورای امنيت سازمان ملل ھم که
نگھداری سالح ھای کشتار دستهجمعی در خارج از دسترسی نيروھای غير دولتی ،از جمله ﯾکی از
کارھای آن می باشد ،نيز درست است.



انجام و تقوﯾت تعدادی از اقدامھای آژانس بينالمللی انرژی اتمی برای بھتر شدن امنيت مواد ھسته
ای و تأسيسات مربوطه ،مانند :تعبير کنونی بخشنامه  ،٢٢۵برنامه امنيت ھسته ای  ٢٠١٠ـ  ٢٠١٣و
دستورات جدﯾد برای سيستم ھای حسابرسی مواد ھسته ای اﯾن تأسيسات.



تأمين امنيت مواد ھسته ای ،به وﯾژه آن دسته از مواد ھسته ای که در سالح ھا به کار برده می
شوند .مانند جا اندازی و راه اندازی تأسيسات بر طبق اصول و دور از دسترس عوامل غير دولتی
نگھداشتن اطالعات و فناوری ھای ابزار ھای ھسته ای که دارای مصارف خطرناکند.



تشوﯾق قواعدی موافق تأمين امنيت و ممنوعيت اورانيوم بشدت غنی شده و پلوتونيوم جدا شده
)پلوتونيوم نظامی و پلوتونيوم راکتوری( ،تشدﯾد انبار سازی اﯾن مواد ،تشوﯾق تبدﯾل اورانيوم بشدت
غنی شده به راکتورھای اورانيوم فقير در زمانيکه اﯾن کار از لحاظ فناوری و اقتصادی ممکن باشد ،ھم
چنين در صورت امکان ،جاﯾگزﯾنی اورانيوم بشدت غنی شده با مواد دﯾگر.



تالش کردن برای پاﯾان دادن به قاچاق ھسته ای و بھبود بخشيدن سيستم تبادل اطالعاتی ،مانند
کسب مھارت در بخش داروھای قانوناً وابسته به انرژی ھسته ای.



بھتر کردن قواعد بھره برداری درست از منابع مربوط به رادﯾولوژی و در نظر گرفتن مراحل جدﯾدی در
ھمين زمينه.

کنفرانس سران در باره امنيت ھسته ای ،به روند مطلوب ﯾک ھمکاری دنبالهدار ميدان خودنماﯾی داد .باﯾد ﯾک
نشست سران در دو سال دﯾگر در سئول تشکيل شود .نشست به باراک اوباما اجازه داد تا آمادگی خود را
برای اقدامات منع توليد سالح ھای ھسته ای کامال ً چند جانبه ،اعالم کند و به ھمگان بفھماند که بر عکس
ھمتای پيشين خود ،جرج بوش ،قصد پيگيری ﯾک اقدام ﯾکجانبه ای را ندارد .باالخره میتوان گفت که پيام
کنفرانس سران به ھمه اعضای پيمان منع توليد و گسترش سالح ھای ھسته ای اﯾن بود که توجه به امنيت
مواد ھسته ای و تأسيسات مربوطه در تعداد بسيار زﯾادی از کشورھا اھميت پيدا کرده است .با وجود اﯾن،
کنفرانس موجب پيداﯾش ﯾک اقدام اساسی تازه ای نشد.

اﯾن کنفرانس سران در ھر صورت دارای ﯾک نشان خيلی دو پھلو بود :دولت اوباما ـ مانند در »باز نگری در
موضع ھسته ای« خودش ـ به روشنی اﯾجاد مانعی در سر راه تالشھای آدم کشان برای دستيابی به مواد
ھسته ای ،فناوری ھا و حتی به سالح ھا را در سرلوحه تمام منطق خود قرار داد .اگر اﯾن تھدﯾدات در سر
فصل بررسی خطرات احتمالی قرار می گرفتند و اگر بر منطق لزوم روند تعھد داوطلبانه کشورھا در اﯾن راه
اھميت داده می شد ،در اﯾن صورت کسب حماﯾت تعداد زﯾادی از حکومت ھا نسبتاً آسانتر میشد ﯾا حد
اقل ،رد آن را براﯾشان سخت تر می کرد .اما سکه روی دﯾگری ھم دارد :اﯾنکه ترورﯾست ھا کوشش میکنند
به مواد ھسته ای دسترسی ﯾابند تا بتوانند آنھا را در ساخت سالح ھاﯾی به کار برند ،دارای خطراتی خيلی
کم تر از تالشھای مشابه حکومت ھا است .اگر بر اجرای عملی ھمه اظھارات داوطلبانه و گفتهھای دست
اندرکاران دولت ھا در زمينهھای پای بندی بر تعھداتی که اغلب اﯾن دولت ھا ،خودشان ھم آن قوانين را تأﯾيد
و تصوﯾب کردهاند ﯾا به آنھا باور دارند ،بطور مداوم پافشاری شود ،می باﯾست انتظار داشت که بعضی
ازمسئوالن دولتی گمان کنند که چنين درخواست ھای مصرانه ،تبعيض آميزند.

از کسانی که دوست دارند ،بخشھای پيشين اﯾن نوشته را داشته باشند ،خواھش میشود با آدرس زﯾر تماس
بگيرند

europerse@gmail.com

