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                                                                                         مجید منگل

                              ۲۲/۰۴/۲۰۱۶                                                              دپلومات سابق افغانستان در ملل متحد    

 خطرات تروریزم اتومی پاکستان و جهان

درسال های جنگ سرد ورقابت بین دو ابر قدرت آنوقت یعنی اتحاد شوروی سابق و اضالع متحده                

 نگرانی جامعه بین المللی و کشور های جهان درین بود که خرابی  روابط بین این دو کشور بزرگ جهان  ،امریکا

 یوختم تمدن بشر کلیاز سالح های اتومی توسط آنها که تباهی  و استفاده احتمالی غاز جنگ جهانی سومآبا عث 

 نگردد.   ،را دربر خواهد داشت

بود که به عقیده اکثریت ناظرین و تحلیل گران  کیوبا۱۹۶۱حران سال ب ،چنین احتمال خطیر ۀمثال بر جستیک 

 تصادم احتمالی اتومی یک برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم  هردو ابر قدرت را در پرتگاه ،سیاسی آنوقت

 زیی را که توسط طیارات بلند پروامت امریکا عکس هااز یافت که حکودربرابر هم قرار داد. بحران وقتی آغ

عکس های مذ کور محل راکت های  ؛نمود ءآنکشور از فراز خاک کیوبا گرفته شده بود افشاتو(  -)یوجاسوسی 

ستقیم مامریکا آنرا تهدید و خطر حکومت جابجا ساخته بود و کیوبا ن میداد که شوروی در خاکپیشرفته ای را نشا

 بیرون بکشد.   کیوبازودتر راکت های مذکور را از خاک جدی بخود دانسته به شوروی هوشدار داد هر چه  و

دوام داشت چنین تصور می شد که شاید هردو ابر قدرت در حال )بحران کیوبا(  در مدت زما ن حسا سی که 

انه خوشبخت ،باشند سالح های اتومیه از استفادبشمول  ریگبا همدبرای مقابله احتمالی  نظامی آمادگی های الزم 

به بحران مذکورخاتمه داد.  رییس جمهورامریکا بصورت صلح آمیز )جان اف کنیدی(ل وتاریخی تصمیم معقو

مذکورکه یکی از پیشنهادات جنراالن بعوض بمبارد مواضع راکت های )جان کنیدی( جریان طوری بود که 

آن اتحاد شوروی مجبور  ۀرا انتخاب نمود که درنتیجبحری کیوبا(  ۀ)بلوکاد یا محاصر انتخابامریکایی  بود 

از خاک کیوبا  ،را البته بعد از تالشی یکایک آنها توسط کشتی های نظامی امریکا همه راکت های خودردید گ

 بیرون بکشد. 

طح در س سیاسییک سلسله  تالش های  ،برای جلو گیری از احتماالت مشابه آینده)بحران کیوبا( بعد از ختم 

رفت و مفاهیم و غرب صورت گ آن برای بهبود روابط شرق حد و خارج ازملل مت ۀمو سس جهانی در چوکات

 ردکید بر اصول همزیستی مسا لمت آمیز( أ)تو اقدامات اعتماد سازی(  -)دیتا نتپلوماتیک مانند تازه سیاسی و د

 دپلوماسی بین المللی و روابط  دو جانبه  کشورها معرفی گردید.    ۀساح
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ود تا نوقت بآاز دو ابر قدرت  ءی تخفیف تشنجات بین المللی و تقاضاالبته به مفهوم تالش ها برا )دیتانت( 

 ینطرف تفاهم موجود به داری نمایند که بل از اتخاذ چنان اقداماتی در ساحات نظامی و سیاسی خودبصورت متقا

 می رساند.   دمهص ،اتومی و سالح های تعاملی سالح های راجع به یکژستراتی ۀموازندرمورد 

اتومی  های سالح ۀساح در دو کشور خصوصا   مسابقات تسلیحاتی بین هر ،بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق  

 ت کهتازه ای جای آنرا گرف تشویشپایان یافت ولی  ا  ظاهر تخفیف قابل مالحظه ای یافت و حتی میتوان گفت که

دهشت  و روپ های تروریستیبدست گ پلوتونیوم(یا ) غنی شده(م )یورانیو ا  خصوص چکمواد اتومی حجم کو اگر

شوند  یاد میهای کثیف(  )بمیافتد وتوسط گروپ های مذکور برای ساختن بم های کوچک اتومی که بنام بن افگ

 گیرند.  مورد استفاده قرار 

ز مرکنخراش های سپتامبر بر آسما -یازدهم بعد از حمله تروریستی خصوصا   ،درشرایط و اوضاع کنونی جهان

یس پار -لندن و اخیرا در کالیفورنیا  -درید شهر های م تروریستی در بعدی در نیویارک و حمالت تجارت جهان

فته یا شدت بیشتر نگرانی ، اینگردید ردیگ ملکی ناهصدها نفر بیگ و زخمی شدن که با عث مرگ بروکسلو 

 بوکوحرام ،داعش - ادامه  فعالیت ها ی دهشت افگنی و غیر انسانی  گروپ های تروریستی  چون القاعدهاست. 

 ۀمسال ابهر کید وتوجه بیشتریأ، تو گروپ های تروریستی دیگر درسطح منطقه ما )سومالیه(الشباب  ،)نایجریا(

دست گروپ های تروریستی بمیان به  سسیات زروی وجلوگیری ازسرقت مواد اتومی وافتادن آن هاأامنیت ت

 آورده است.   

بحیث یک مو ضوع مهم در مین امنیت مواد و ذخایر اتومی( أ)تاین نگرانی ها باعث شده است تا موضوع  

ر رییس جمهو (اوبا ما)چنانچه به ابتکار  مینه اتخاذ گردد.آجندای  مبا حثات بین المللی شامل و تصامیمی در ز

راه تحکیم دپلوماسی بین المللی وتالش برای عدم  در اش))بخاطرمساعی  ،جایزه نوبل ۀفته کمیتامریکا که بگ

تحت بین المللی  ۀعمدچهار کنفرانس  ،به وی اعطا گردید ۲۰۰۹صلح نوبل سال  ۀ(( جایز سالح زروی انتشار

هالند  -کوریای جنوبی  -در واشنگتن ۲۰۱۶الی  ۲۰۱۰بین سالهای  سران تامین امنیت مواد هستوی ۀجلسعنوان 

)والدیمیر پو تین( در و اشنگتن دایر گردید.  قابل تذ کر است که  ،رباردیگ ،در ماه مارچ سال جاری اخیرا   و

 فضای نامساعد بخا طر گمان اغلبب  تنواشنگ سران مذکور در اخیر ۀه از اشتراک در جلسرییس جمهور روسی

 موجوده  د ر روابط  بین دو کشور خود داری نمو د.

 تهدید جدی به بحیث یک ریدیولوژی( )تهدید تروریزم اتومی ومذ کور درحالیکه  ۀاندر کنفرانس های چهارگ

 ،اتومی و ذخایرکشورهای دارنده مواد و سالح اتومی  ۀهمه کشور های دارنداز ،هامنیت بین المللی خوانده شد

تقاضا بعمل آمده است تا اقدامات و همکاری های الزم را درمورد حفاظت فزیکی ذخایر مواد  اتومی شان در 

 سطح ملی و بین المللی بعمل آورند تا این مواد بد ست گروپ های تروریست و دهشت افگن نیافتد. 

 پاکستان اتومی و خطر تروریزم اتومی منطقوی :

بعضی منابع و تحلیل گران به این عقیده اند  ،کشورجهان است که سالح اتومی دارد ۹ ۀاز جملنه پاکستان متاسفا

خنیکی ظرفیت ت ۀی اتومی خویش و تقوییاداریکه پاکستان درجهت نیرومند ساختن بیشتر توان با تالشهای دوام

ان تا بعید نیست که پاکست ،نمایدمی  (لوله های اتومی)سرگبشمول ) بم های خورد تاکتیکی اتومی(  برای ساختن

اکتیکی )بم های خورد تتخنیکی آنرا پیدا نماید تا  اتومی منطقوی تبدیل و توانا یی به یک قدرت بزرگ ۲۰۲۵سال 
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نزده( شا –)اف  ساخت فرانسه و (میراژ) تبشمول طیارا ،را به طیارات مختلف النوع و پیشرفته بمبارداتومی( 

 دارد انتقال دهد.  ،اختیاردر ساخت امریکا  که فعال  

و  در قسمت  تروریزم منطقوی و جهانی آنکشوآی(  -اس  -)آیجهنمی  نقش پاکستان وسازما نبا توجه به 

مین اهداف ویرانگر سیاست خارجی أمقاصد ته تجهیز و استفاده ازگروپ های تروریستی ب ،تمویل، تشکیل

روپ توسط گبم های کثیف اتومی( ) ن برای ساختاستفاده از آمواد اتومی پاکستان و  احتمال سرقت ،پاکستان

 دور از امکان نیست. ،های تروریستی معلوم الحال

خویش ازطریق چینل های رسمی  تومیامنیت ذخایر ا مورد در با وجود اطمینان هایی که حکومت پاکستان یقینا  

 هیچ ،داده است المللی انرژی اتومی( بین ۀسسؤ)مو  دپلوماتیک به کشورهای جهان بشمول حکومت امریکا و 

البراتوار های  که در تضمین قابل باور وجود ندارد که مواد اتومی کوچک و یورانیوم غنی شده یا پلوتونیوم

 نیافتد. روپ های تروریستی متذکرهبدست گ ،پاکستان موجود است اتومی سیساتأتر و سای زروی

 براه افتاد ۲۰۰۹سال که در  رام بین المللیتا در چوکات یک پروگ نشده استپاکستان هرگز حاضر  حکومت

 کستا نپولند ازب -هنگری  -یا مانند کشور هایی ازقبیل اوکراین  را تنقیص و و پلوتونیوم خود واد اتومیذخایر م

یا الحاق  و ءضااز بین ببرد. ازین گذشته پاکستان از ام کامال   ،چلی و یکعده کشور های دیگر -رومانیه  -جاپان  -

داری  خود ،نکه هند چنین کار را نکردهبدلیل ایتی(  -پی  -)ان  بین المللی عدم انتشار سالح زروی یا ۀبه معاهد

خود  ۀراننموده است. در حالیکه پاکستان مورد تهدید هیچ کشوری قرار ندارد این سیاست مداخله گرانه وتجاوزگ

 که تهد یدات متوجه صلح و امنیت را بارآورده است. چون هند و افغانستان است دربرابر همسایگانی آنحکومت 

ند ه اصلی تصمیم و هوس خطرناک پاکستان برای داشتن سالح اتومی بگمان اغلب انتقام گیری از کشور ۀیزانگ

ورده خ نهم بخاطر شکست های ننگینی که اردوی پاکستان در جریان سه جنگ بین دو کشور از اردوی هندآاست 

 بین هند و پاکستان که به آزادی کشور)بنگله دیش( انجامید.   ۱۹۷۱است خصوصا جنگ سال 

مبنی بر اینکه اولین کشوری نخواهد )منع استعمال سالح های اتومی( مربوط به  ۀمقرر پاکستان تا حال از قبولی

گر در راه ــمده و اساسی دیـــعکل ــامتناع ورزیده است. یک مش ،دست به استعمال سالح اتومی بزندکه بود 

 ،است شور تامینــانک امنیت ذخایر مواد اتومیادعای پاکستان که مبارزه با تروریسم و دهشت افگنی ویا قبولی 

داقت حکومت پاکستان در قسمت اظهار حقایق مربوط به  فعالیت های گروپ های تروریستی در داخل ـدم صــع

کشور همواره از هرگونه نقش خود در فعالیت های تروریستی این گروپ های  زیرا اینمی باشد، قلمرو پاکستان 

سیاست  ۀکه در نتیجانکار نموده است که البته حقیقت ندارد. با موجودیت چنین  فضای نگران کننده  جنایت کار

ستی و های تروری دورازامکان نیست که گروپ ،ود آمده استــقه بوجــت پاکستان در منطــهای نادرست حکوم

 - )جیش محمد( -( )سپاه  صحابه -)لشکر طیبه(  -  ) طالبان(اکستان چونپ آی( -اس -)آی دهشت افگن ساخت 

 طوالنی در ارتکاب اعمال تروریستی دارند و ۀکه هرکدام سابق)گروپ حقانی(  و)جماعت دعوه(  -)لشکر عمر(

 در داخل خاک برای آنها گاهای امن(ه )پناحکومت پاکستان بشمول فراهم ساختن  ۀپشتبانی همه جانباز حمایت و

تان دست پاکس  ()اتومی وپلوتونیومدسترسی واستفاده ازمواد تباه کن  -روزی به سرقت  ،پاکستان برخوردار اند

 ما  بار آورند. ۀرا برای مردمان منطقبینی انسانی  بند وتباهی های غیر قا بل پیشیا

 پایان


