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 چکیده
 خلع»توجهی به دو رکن می با بیای قدرتهای اتهای هستهاز پیدایش پیمان منع گسترش سالح

ه سایر مال فشار بخود، با اع هایضمن حفظ زرادخانه« ایآمیز هستهانتقال فناوری صلح»و « سالح
. از اندختهواجه سامهای جدی تمرکز نموده و پیمان را با چالش« عدم اشاعه»کشورها تنها بر بـُعد 

ژیم رکلیت  آمیز به اختالف نظر میان اعضای پیمان منجر شده وسوی دیگر برخوردهای تبعیض
ت مشروعی ه حفظبن با نگرانی نسبت منع اشاعه را با خطر روبرو ساخته است. لذا برخی تحلیلگرا

 -تحلیلی ا روشیبحلی برای بقای این رژیم هستند. از این رو، مقاله حاضر پیمان به دنبال راه
به  یمان،توصیفی برآن است با رویکردی انتقادی ضمن بیان ماهیت، اهداف و ارکان اصلی پ

توجه  وازن درد که آیا عدم ترو پرداخته و بررسی نمایهای پیشمعرفی مزایا، معایب و چالش
 میدی بهامچنان گانه پیمان در نهایت به زوال آن منتهی خواهد گردید یا هیکسان به ارکان سه

 دم کسبدهد با وجود عبهبود و گسترش این رژیم وجود دارد؟ نتایج این تحلیل نشان می
د رسظر مینان، بعید به ای، به دلیل عواقب سنگین نبود پیمهای هستهموفقیت در خلع سالح قدرت

ین ایت ابا چشم پوشی از برخی دستاوردها، تالشها جهت اصالح این رژیم رها شده و درنه
 موضوع به فروپاشی تدریجی پیمان بیانجامد.
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 مقدمه
با انحراف از برنامه صلح آمیز  هادولتبا شروع عصر اتم این خطر همواره وجود داشت که 

های مخرب اتمی حرکت نمایند. در پی بمباران اتمی ای خود به سوی تولید و ساخت سالحهسته
سابقه توسط ایاالت متحده، سایر قدرتهای فاتح جنگ جهانی دوم به این م 1945ژاپن در 

تسلیحاتی پیوسته و پس از مدت کوتاهی آنها نیز به این توانمندی دست یافتند. هنگامی که 
مطرح شد،  1953ی برای مدیریت انتشار این فناوری در المللبینضرورت ایجاد یک سازمان 

المللی عدم اشاعه تسلیحات اتمی آغاز و در نهایت با  تاسیس تالشها برای ایجاد یک رژیم بین
ای در های هستهو تصویب معاهده منع گسترش سالح 1957ی انرژی اتمی در المللبینانس آژ

. با وجودی که این پیمان پس از گذشت سالها همچنان به عنوان (Bunn 2003به بار نشست ) 1968
شود، اما ای محسوب میی جهت محدودیت تولید و خلع سالح هستهالمللبینبزرگترین توافق 

باشد. و در عین حال خدمات فراوان می هاالمللی دیگری دارای کاستیافقنامه بینهمچون هر تو
خلع سالح »، «عدم اشاعه»ای وانمود کرده بودند سه رکن ی هستههادولتعلیرغم اینکه در ابتدا 

دارای اعتبار، ارزش و « ایی غیرهستههادولتای به انتقال فناوری صلح آمیز هسته»و « اتمی
رایی یکسانی هستند، اما با گذشت سالها از تصویب آن متاسفانه عدم کسب موفقیت ضمانت اج

الملل شده است )ابراهیم گل، در اجرای اهداف پیمان سبب بروز اختالفات عمیقی در سطح بین
ای برای بهبود وضعیت رژیم منع های اخیر نیز تالش جمعی از کشورهای غیرهسته(. در سال1394

منجر  2017در سال  1های اتمیای سرانجام به تصویب پیمان ممنوعیت سالحستهاشاعه تسلیحات ه
شد و امید به اصالح این رژیم فزونی یافت. با این وجود، همچون روال چند دهه گذشته قدرتهای 

های حقوقی تالش نمودند این ای و در رأس آنها ایاالت متحده با پیش کشیدن برخی بحثهسته
کنند که ممکن است با نادیده جلوه داده و وانمود می« دشمن پیمان منع اشاعه»عهدنامه جدید را 

گرفتن برخی دستاوردهای قبلی به دلیل افزایش اختالفات میان کشورها کلیت رژیم منع اشاعه با 
ای مایوس نشده و همچنان به دنبال ی غیرهستههادولتخطر نابودی مواجه شود. با این وجود 

د که به چیزی کمتر از خلع سالح اتمی کامل و جهانی رضایت نخواهد داد تقویت جنبشی هستن
(Joyner, 2018 از .)گیرد که آیا می، در این نوشتار این فرضیه تحت سنجش قرار رواین

در نهایت منجر به  2های موجود در این رژیم با توجه به هشدار افرادی همچون آنگال کینچالش
ه و تالشها به منظور جلوگیری از فروپاشی و اصالح پیمان کاهش مشروعیت معاهده گردید

 سرانجام به ثمر خواهد انجامید؟

                                                           
1- Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW, 2017 
2- Angela Kane, نماینده ارشد پیشین سازمان ملل در امور خلع سالح 
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های تحقق نیافته: وعده»( با عنوان:  ,2018Duarte) 1سابقه این پژوهش به مقاله سرجیو دوارت
 2ورانـی هالـاله جکـن مقـو همچنی« 2020گری ـس بازنـروی کنفرانهای پیشچالش

(O`Halloran,2018 :با عنوان )« که هر « سالگی: موفقیتها، چالشها و گامهای بعدی 50ان.پی.تی در
گردد. با این اند باز میایاالت متحده آمریکا به چاپ رسیده  3دو اخیراً در موسسه کنترل تسلیحات

های پیشین و با نگاهی نو به وجود، در مقاله حاضر تالش شده ضمن برقراری ارتباط با پژوهش
کارهای مورد نیاز برای بقاء و بینی راههای موجود، متغیرهای دیگری همچون پیشچالش

 جلوگیری از فروپاشی پیمان مورد بررسی قرار گیرند.
 ر آن استرویکردی انتقادی ب توصیفی و با -، این مقاله با بکارگیری روش تحلیلیروایناز 

ه و رداختپو ارکان اصلی پیمان  در گام نخست به بیان مختصری از تاریخچه، ماهیت، اهداف
ارکان  رای اینرو تحلیل نماید که عدم توازن در اجهای پیشضمن بررسی مزایا، معایب و چالش

 سه گانه چه سرنوشتی را در نهایت برای پیمان رقم خواهد زد.
 

 تاریخچه، ماهیت و ارکان پیمان -1
 تاریخچه -1-1

اتمی برای اولین بار در  در ژاپن از بمب جنگ جهانی دوم اواخردر آمریکا پس از آن که 
شوروی سابق در تسلیحاتی منتهی به این شد که اتحاد جماهیر رقابت تشدید  تاریخ استفاده نمود،

به  1964در  جمهوری خلق چینو  ،1960در فرانسه جمهوری  ،1952در انگلیس پادشاهی  ،1949
 های صلح(. با این وجود، مزیتReed & Stillman, 2009, P 3-17تسلیحات اتمی دست یابند )

ای و فاده از آن برای بسیاری از کشورهای هستهآمیز این فناوری آنقدر فراوان است که است
های به پیشرفت میالدی، 60دهه  از آغاز شدهتحقیقات علمی پوشی نیست. ای قابل چشمغیرهسته

 5ای از های هستهگردید به طوری که شمار نیروگاهای منجر شگرفی در فناوری راکتورهای هسته
(. اما Sebastian, 2018)نیروگاه افزایش یافت  300به بیش از  1985، تا پایان 1966عدد در سال 

برای جلوگیری از قدرتهای جهانی  تالشمیل برخی کشورها برای دستیابی به تسلیحات اتمی، 
گردید. یک برآورد در ای را موجب انرژی هستهاز غیرصلح آمیز  استفادهتر شدن دایره گسترده

ای های هستهنیروگاهمصرف شده  از سوخت صلهحانیوم تومقادیر زیاد پلونشان داد که  1985

                                                           
1- Sérgio Duarte 
2- Jackie O’Halloran Bernstein 
3- Arms Control Association 

http://www.hamshahrionline.ir/details/62630
http://www.hamshahrionline.ir/details/62630
http://www.hamshahrionline.ir/details/36796
http://www.hamshahrionline.ir/details/36796
http://www.hamshahrionline.ir/details/30872
http://www.hamshahrionline.ir/details/30872
https://www.armscontrol.org/act/2018-11/features/unmet-promise-challenges-awaiting-2020-npt-review-conference#bio
https://www.armscontrol.org/act/2018-06/features/npt-50-successes-challenges-steps-forward-nonproliferation#endnotebio
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. (Diehl & Moltz, 2008. P 3-5)ه است کردبمب اتمی کفایت می 20تا  15برای تولید روزانه 
توسط آیزنهاور رئیس جمهور وقت ایاالت « 1اتم برای صلح»بنابراین، پس از پیشنهاد دکترین 

پیمان منع معاهده  به انعقاد 1968ام در آغاز گردیده بود سرانج 1965متحده، مذاکراتی که از 
. پس از اجرایی شدن این پیمان ( ,2003Weiss)منتهی گردید  2(NPTای )های هستهگسترش سالح

 به کشور جهان 190میالدی  2018، عام الشمولی آن به حدی رسید که تا پایان 1970مارس  5در 
ی برای محدود کردن تولید المللبینق پیوستند که این در نوع خود بزرگترین توافاین معاهده 

گردد. این در حالی است که تاکنون تسلیحات نظامی و همچنین معاهده خلع سالح محسوب می
اند و از کماکان از پیوستن به آن امتناع کرده ، اسرائیل، هند و پاکستانی سودان جنوبیهادولت

تنها مصداق عملی خروج از پیمان تا میالدی به  2005 از این پیمان در شمالی کرهطرفی خروج 
و پروتکل الحاقی آن برعهده آژانس  معاهدهاین نظارت بر اجرای امروز تبدیل شده است. وظیفه 

آمیز از انرژی صلح استفادهروند با هدف تسهیل  1957ی انرژی اتمی است که در سال المللبین
فعالیت خود را  در مقاصد نظامیآژانس  «3همکاری فنی» به کارگیریای و جلوگیری از هسته

بررسی میزان پایبندی به   4یدر چارچوب نظام پادمانآغاز نمود و موظف است بدون هیچ تبعیضی 
ای، پیمان بپردازد. اما متاسفانه رفتار دوگانه آژانس تحت تسلط قدرتهای هسته کشورهای عضو

توان به نحوه ی تبعیض آمیز میاعتراض بسیاری از کشورها را موجب گشته است. از جمله رفتارها
ای مخفی اسرائیل، ای ایران در مقایسه با برنامه نظامی هستهآمیز هستهبرخورد آژانس با برنامه صلح

 .(Popp & et al, 2017: 36-57 )هند و پاکستان در سالهای اخیر اشاره نمود 
 
 ماهیت و اهداف پیمان  -1-2

 ماهیت کشورهای عضو پیمان -1-2-1
ای یا دیگر وسایل سالح هسته 1967 اول ژانویهکه تا پیش از با ان.پی.تی، کشورهایی  مطابق

 و سایرین غیر 5NWSایجزء کشورهای هسته کرده باشند آزمایش یا و ای را تولیدمنفجره هسته
گردند، هرچند به هر طریقی پس از تاریخ مذکور این نوع تسلیحات را تلقی می  6NNWSای هسته

الی و اسرائیل اکتساب نموده باشند. تاکنون تنها پنج دولت چین همچون هند، پاکستان، کره شم

                                                           
1- Atom for peace Proposed by: President D. Eisenhower 
2- Nuclear Non- Proliferation Treaty 
3- Technical Cooperation of IAEA 
4- Safeguards Regime  
5- Nuclear Weapon States (NWS) 
6- Non-Nuclear Weapon State (NNWS) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
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، تعهدات این دولت به فدراسیون 1968(، شوروی )امضاء 1992(، فرانسه )امضاء 1992)امضاء 
( که همگی از اعضای دائم 1968( و آمریکا )امضاء 1968روسیه انتقال یافته(، بریتانیا )امضاء 

اند. گفتنی است این ای به رسمیت شناخته شدهی هستههادولتان شورای امنیت نیز هستند به عنو
ای بر علیه کشورهای غیرهسته کشورها اوایل اعالم نموده بودند که متعهدند از این نوع سالح

ای متقابل و یا حمله همزمان یک استفاده نکنند، مگر آنکه این اقدام در پاسخ به یک حمله هسته
ای صورت پذیرفته باشد. با این وجود، این ای به یک کشور هستهستهائتالف از چند کشور غیره

تعهدات به صورت رسمی در پیمان به ثبت نرسید و جزئیات دقیق آن نیز در طول زمان تغییر 
ای خود را به سوی های هستهسالح 1991تا  1959یافت. به عنوان مثال، آمریکا حد فاصل سالهای 

الح اتمی توسط پیونگ یانگ تا آن زمان( نشانه رفته بود. همچنین شمالی )علی رغم داشتن سکره
ای بر به صراحت نسبت به احتمال استفاده از سالح هسته 1وزیر دفاع پیشین انگلستان گوف هوون

نامید دفاع نموده بود می 2ی سرکشهادولتای که او آنها را هستهی غیرهادولتعلیه برخی 
(Diehl, S &  Moltz, J. 2007. P 16.)  

 اهداف پیمان -1-2-2
ذاکرات پیگیری م»و  «ایهای هستهجلوگیری از گسترش سالح»مطابق با روح و متن پیمان، 

ای ای هستهکشورهبر این اساس از یک سو  د.نروبه شمار میپیمان مهم  دو هدف «خلع سالح
 نمایند سالح کمک این بکسدر راه  ایهستهنباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشورهای غیر

ی هادولتین برای تحصیل سالح اتمی تالش نکنند. همچن نیز متعهدند ایهسته و کشورهای غیر
ای خود نسبت به کاهش آن های هستهای تعهد نمودند با هدف نابودسازی کامل زرادخانههسته

رسانی به ییاره ماندمذاکراتی را آغاز نمایند. یکی دیگر از اهداف پیمان که در مواردی مغفول 
فاده از است تا آنها نیز با استای آمیز هستهفناوری صلح اکتساب مسیرای در کشورهای غیرهسته

ل تعهداتی که (. اما در مقاب4ماده مزایای آن گامی در جهت رفاه بیشتر جوامع خود بردارند)
خی ی در برد و حتانبوده ای از زمان الزم الجرا شدن پیمان مکلف به انجام آنکشورهای غیرهسته

ز به نظر آمیعیضانه و تباند، این رفتار دوگالمللی نیز مواجه شدههای بینموارد با شدیدترین تنبیه
یز صلح آم ای نه تنها در خصوص به اشتراک گذاردن منافع فناوریرسد که کشورهای هستهمی

الح اتمی مقابل موضوع لزوم خلع س، بلکه در کنندای عمل میای با سایرین به صورت صلیقههسته
ن پیما خود نیز به شدت مقاومت کرده و حتی کلیت آن را پس از گذشت نیم قرن از تصویب

 .(Ford, 2007: 401-428)نمایند انکار می
رسد این پیمان از بسیاری جهات نیز موفق عمل کرده است. در زمانی ، به نظر میحال اینبا 

                                                           
1- Geoff Hoon 
2- Rogue States 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geoff_Hoon
https://en.wikipedia.org/wiki/Rogue_states
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  25ای شدن کشورها،  شد که با همان سرعت هستهبینی مید، پیشپیشنهاد گردی NPTکه ایده 
ای اضافه دولت دیگر در طول بیست سال آینده به گردونه کشورهای دارنده سالح هسته 30الی 

سال، تنها پنج دولت هنوز عضو این پیمان نیستند و فقط  50شوند. اما اکنون پس از گذشت حدود 
اند. در طول زمان اقدامات بسیاری جهت نیرومندتر ای شدهتهچهار دولت جدید دارای سالح هس

کردن پیمان و گسترش رژیم منع اشاعه صورت پذیرفته و کسب دانش و تولید سالح اتمی برای 
تر شده است. این اقدامات شامل ایجاد نظارت بر گروه تامین ای بسیار سختکشورهای غیرهسته

، حال اینباشد. بامی 2میزی آژانس با ابزار پروتکل الحاقیو افزایش اقدامات م 1ایکنندگان هسته
ای نبوده و یا قادر نیست قادر به جلوگیری از گسترش سالح هسته NPTبرخی منتقدین معتقدند 

ای ابراز نا ها برای این منظور را کاهش دهد. آنها همچنین نسبت به اجرای خلع سالح هستهانگیزه
میلی قدرتهای ای از بیها را نشانهکالهک در زرادخانه 22000امیدی کرده و وجود بیش از 

 .(Diehl &  Moltz, 2007: 8 )کنند جهانی برای خلع سالح اتمی تلقی می
 
 ارکان و ساختار پیمان -1-3

باشد و با اینکه در هیچ جای متن آن به مفهوم این پیمان دارای یک مقدمه و یازده ماده می
شود که معاهده دارای سه رکن اصلی با توازنی ه، اما اینگونه تفسیر میای نشداشاره 3«ارکان»

ای سه باشد. عدم اشاعه، خلع سالح و حق استفاده صلح آمیز از فناوری هستهضمنی میان آنها می
رکن اصلی پیمان به شمار رفته و ارتباط موجود میان آنها سبب تقویت هرچه بیشتر پیمان خواهد 

شاعه موثر که اعضای آن با وظایف خود سازگار گشته باشند، زیربنای اساسی شد. یک رژیم منع ا
ای را توسعه روند خلع سالح و همچنین همکاری بیشتر برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته

فراهم خواهد نمود. در واقع، با داشتن حق دسترسی به منافع فناوری صلح آمیز است که مفهوم 
آید. به بیانی دیگر، توسعه تالشها در بازبینی موضوع خلع سالح به ید میمسئولیت منع گسترش پد

ای خواهد شد. بنابراین، های صلح آمیز هستهتقویت رژیم منع اشاعه و باعث تسهیل همکاری
نماید که برخی از منتقدین بر این باورند که واژه ارکان )جمع رکن( این معنا و مفهوم را القاء می

 U.S Delegation Report on NPT )دارای اهمیت و اعتبار یکسانی هستند  NPTهمگی ارکان 
Review Conference, 2010). 

 رکن اول: عدم اشاعه -1-3-1
 ایی هستههادولتعهد ت -1-1-3-1

ای یا دیگر هسته از انتقال هرگونه سالحای متعهدند ی هستههادولتبر اساس ماده یک، 
                                                           

1- Nuclear Suppliers Group  (NSG) 
2- Additional Protocol 
3- Pillars 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Suppliers_Group
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و  نمودهبه دیگران خودداری  آنهایا دادن کنترل مستقیم یا غیرمستقیم  ایابزارهای انفجار هسته
 .دننای نکهای هستهتشویق به دستیابی به سالح و ای را یاریهستهغیرکشورهای 
 ایی غیر هستههادولتتعهد  -2-1-3-1

ر ز های را اار هستههیچگونه سالح یا ابزار انفجای متعهدند ی غیرهستههادولتطبق ماده دو، 
سوم،  ذیل ماده نکنند. همچنین آنها در آنها تالشبرای دستیابی به نکرده و یا دریافت  یمنبع

رده بادرت کای خود ممتعهدند تا با پذیرش پادمان آژانس نسبت به راستی آزمایی فعالیتهای هسته
 تا از صلح آمیز بودن آن اطمینان حاصل گردد.

 
 رکن دوم: خلع سالح -1-3-2

ای هسته ی دارای سالحهادولتالح آور با هدف خلع سیمان بیانگر تعهدی الزامماده شش پ
الح است. مقدمه پیمان نیز دارای لحنی است که قصد امضا کنندگان پیمان جهت خلع س

 که دنیا ی برای رسیدن به روزیالمللبینای به منظور کاهش تنش و تقویت اعتماد ی هستههادولت
دهد. اما رار میقخلع و برچیدن کامل تسلیحات اتمی باشد را مورد تایید شاهد قطع تولید سالح، 

ن ل بیاچیدمان جمله بندی ماده شش تعهدات مبهمی را برای حرکت در مسیر خلع سالح کام
توقف  ، مذاکرات به منظورشدهمتعهد هریک از اعضای معاهده : »دارد. در این ماده آمدهمی

قررات مام با ای و انعقاد پیمانی جهت خلع سالح کامل و عتهو خلع سالح هس تسلیحاتیمسابقه 
یق طور دق ده شش بهبا این تفسیر، ما«.  نماینددقیق و مؤثر را با حسن نیت و در اسرع وقت آغاز 

نماید تا گردد و این تنها آنها را ملزم میشامل تمامی امضاء کنندگان جهت خلع سالح نمی
 . (Ford, 2007: 401-428)« نمایندمذاکرات را با حسن نیت آغاز »

پیمان و  قانونی بودن تهدید  6در مورد ماده  ICJ 1ی دادگستری المللبیننظریه مشورتی دیوان 
یک تعهد و »( با اجماع اعالم داشته: 1996جوالی  6ای )منتشر شده در یا استفاده از سالح هسته

ای در تمامی رات با هدف خلع سالح هستهالزام برای آغاز با حسن نیت و به نتیجه رساندن مذاک
، این تعهد شامل ICJبنابراین، به نظر «. ی وجود داردالمللبینها تحت یک کنترل دقیق و موثر جنبه

ای( و یک جدول زمانی معین ی هستههادولتگردد )نه فقط می NPTی عضو هادولتتمامی 
همچون اعضای جنبش عدم  هادولترخی کند. اما در مقابل، ببرای خلع سالح را پیشنهاد نمی

ور خلع سالح تفسیر کرده ـاین ماده را یک تعهد رسمی برای دارندگان سالح اتمی به منظ 2تعهد
ای با عدم توجه ای هستهـنمایند. منتقدین معتقدند کشورهو از بی توجهی به این تعهدات انتقاد می

و این به  انداز جنگ سرد شده خصوص پسه به تعهدات خود، موجب عدم موفقیت پیمان ب

                                                           
1- International Court of Justice (ICJ) 
2- Non-Aligned Movement 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement
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ان را داده است ـای خودشتهـحات هسـای توجیه الزم برای توسعه تسلیهـکشورهای غیرهست
(Diehl & et al., 2008: 65) برخی با پیوند دادن دو رکن عدم اشاعه و خلع سالح اینگونه .

ز بین رفتن کنند که شکست مذاکرات با کشوری همچون کره شمالی باعث ااستدالل می
انداز خلع سالح خواهد گردید. در واقع، هیچ کشور اتمی به حذف تسلیحات خود بدون چشم

تضمین اینکه بقیه کشورها به طور قطعی این سالحها را از میان برده باشند اقدام نخواهند نمود و 
تر یفتواند اشتیاق کشورهای ضعپیشرفت روند خلع سالح اتمی ابرقدرتها به طور معکوسی می

 .(Campbel & et al., 2004)ای را افزایش دهد برای داشتن سالح هسته
 

 ایرکن سوم: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته -1-3-3
ای و همکاری آمیز هستهمندی از فناوری صلحطبق ماده چهار، حق تمامی اعضاء برای بهره

اد ری و موانتقال فناو شده و اختیاری سازگار با تعهدات عدم اشاعه به رسمیت شناخته المللبین
ای ی هستهای به کشورهای امضاء کننده پیمان مادامی که به دنبال توسعه برنامه تسلیحاتهسته

ی اجازه اهستهای معتقدند به شرطی به کشورهای غیرنباشند داده شده است. اما کشورهای هسته
ای ت هستهه تسلیحاکه امکان توسعه برنامای داده خواهد شد مندی از فناوری صلح آمیز هستهبهره

 ز انرژیافاده برای آنها دشوار شده باشد. لذا این معاهده حق مسلم کشورهای مستقل برای است
کند شناسد، اما این حق را منوط به رعایت ماده یک و دو معاهده میآمیز را به رسمیت میصلح

(Sokolski, 2010: 103) . 
نمایند، آب سبک از سوخت اورانیوم غنی شده استفاده میاز آنجایی که رآکتورهای 

ی برای تهیه آن المللبینشده باشند و یا به بازارهای بایست یا قادر به تولید اورانیوم غنیمی هادولت
ترین اختالفات میان ایران و قدرتهای جهانی دسترسی داشته باشند. این نکته دقیقاً یکی از برجسته

سازی و گسترش غنی 1داد. با این حال، محمد البرادعیایران را شکل میای هبر سر برنامه هست
شده را پاشنه آشیل رژیم منع گسترش خوانده است. از آنجائیکه در بازفرآوری اروانیوم غنی

دسترس نبودن مواد شکافت پذیر برای مدت زیادی توانسته بود به عنوان عنصری اساسی مانعی 
رسماً اعالم نمود سیاست  2004ای باشد، لذا دولت آمریکا در سال امی هستهبرای توسعه برنامه نظ

بایست به اجرا گذاشته شود می 2سازی اورانیوم و بازفرآوری پولوتونیومجلوگیری از توسعه غنی
ای استفاده به صورت مجازی برای توسعه برنامه ساخت سالح هسته ENR 3زیرا ممکن است از 

                                                           
1- Mohamed El-Baradei ،مدیرکل پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی  
2- (a.k.a. "ENR") 
3- Enrichment and Reprocessing 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_ElBaradei


 

 

 

91  ...وعدههای تحقق نیافته پیمان منع گسترش سالحهای هستهای و 
 

همیشه مورد بحث  ENRمندی اعضای پیمان از فناوری یزان و درجه بهره. م(Weiss, 2003)شود
 اینت. با ـد آورده اسـان را پدیـبوده و تفاسیر مختلفی از معانی مواد یک، دو، سه و چهار پیم

اند و عدول ان تخطی ننمودهـای بجز چند مورد خاص تاکنون از این پیم، کشورهای غیرهستهحال
 توان از جمله استثنائات این بخش نامیدنی و انحراف کره شمالی را میعراق از وظایف پادما

(UNDOA, Review and Extension Conference, 1995) 13تنها  2007. به طورکلی، تا سال 
مند بودند و کشورهای غربی سعی نمودند این حق شده بهرهکشور از فناوری تولید اورانیوم غنی

ی نادیده بگیرند، اما در نهایت بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک اایران را در مذاکرات هسته
بر این حق ایران تاکید مجدد شد و تنها بر میزان خلوص و حجم تولید اورانیوم غنی شده  1)برجام(

 .(Biswas, 2016)ایران برای مدت زمانی مشخص محدودیت وضع گردید 
 

 های پیمانمزایا، معایب و چالش -2
 های پیمان و فرصت مزایا  -2-1

 منیتا -2-1-1
ای مانع ایجاد ی است که در برابر اشاعه تسلیحات هستهالمللبینآور این پیمان تنها توافق الزام

ای برای دستیابی به آن کاسته و تواند از انگیزه کشورهای غیرهستهنموده و اجرای درست آن می
. (Campbell, et al,. 2004)کمک شایانی نماید المللی آمیز اختالفات و امنیت بینبه حل مسالمت

کا به میزان قابل توجهی از ـاین پیمان از سویی سبب شد تا با پایان جنگ سرد، روسیه و آمری
ای افزایش روز افزونی یابد آمیز انرژی هستهذخایر تسلیحاتی خود بکاهند و کاربرد صلح

(Kristensen, 2005)های تازه استقالل یافته به رادخانه جمهوری. در زمان فروپاشی شوروی نیز ز
از اشاعه بیشتر جلوگیری به عمل آمد. همچنین  روسیه انتقال یافت و با پیوستن آنها به این پیمان

جنوبی که پیمان یک چارچوب ارزشمند برای حمایت از تصمیم کشورهایی همچون آفریقای
گروهی از کشورها را نیز ترغیب نمود تا ای را داشتند پدید آورد و هسته آوری سالحقصد جمع

شان ایجاد نمایند که از این جمله ای در منطقه متبوعهستهسالح 2سازیمعاهداتی را به منظور عاری
و معاهده منطقه عاری از تسلیحات  6، پلیندابا5، بانکوک4، رارتونگا3توان به معاهدات تالتلوکومی

                                                           
1- Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
2- Denuclearization 
3- The Treaty of Tlatelolco (Latin America and the Caribbean))شامل کشورهای حوزه آمریکای التین و دریای کارائیب(  
4- The Treaty of Rarotonga (South Pacific))شامل کشورهای حوزه اقیانوس آرام جنوبی(  
5- The Treaty of Bangkok (Southeast Asia))شامل کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا(  
6- The Treaty of Pelindaba (Africa))شامل کشورهای حوزه قاره آفریقا(  
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 .(Davenport, 2017)ای آسیای مرکزی اشاره نمود هسته
 رژیم منع اشاعه -2-1-2

این پیمان به عنوان سنگ بنای رژیم منع اشاعه دارای مکانیزمی قانونی جهت کنترل 
ای کشورهاست و شامل سیستم پادمان آژانس، شبکه دو یا چند جانبه توافقات هستهفعالیتهای
های شورای طعنامهای، سیستم کنترل صادرات چند جانبه و یک سری از قهای هستههمکاری

آژانس )ماده سه(  باشد.  این سیستم با تکیه بر پادمانمی 2009سال  1887امنیت همچون قطعنامه 
ای به تعهداتشان را مورد راستی آزمائی قرار دارای مکانیزمی است که پایبندی کشورهای غیرهسته

از طریق الزام به « کنترل صادرات»و « پادمان». در واقع، ماده سه پیمان میان (Weiss, 1996)دهد می
کند. بر این ای پیوند برقرار میکاربرد پادمان در سیستم کنترل صادرات کشورهای غیرهسته

دو نهادی  2ایکنندگان هستهای( و گروه تامینکنندگان هسته)کمیته صادر  1اساس، کمیته زنگر
باشند تا صادرات از ای میاف هستههستند که متعهد به کنترل صادرات به منظور جلوگیری از انحر

ختم نگردد. همچنین  قطعنامه « مقاصد نظامی»خود به همکاری ناخواسته با « آمیزاهداف صلح»
های مرتبط شورای امنیت، از طریق الزام تمامی اعضای سازمان و دیگر قطعنامه 2004سال  1540

های ی جلوگیری از اشاعه سالحملل به گسترش و اجرای اقدامات قانونی و نظارتی مناسب برا
 .(Nguyen & Yim, 2019)کشتار جمعی، سعی در تقویت این سیستم نموده است 

  آمیزکاربردهای صلح -2-1-3
ای العادهای رشد فوقبا گذشت سالها از زمان اجرائی شدن پیمان کاربرد انرژی هسته امروزه

اد دگی افریره زن، مدیریت محیط زیست و غهای امنیت غذایی، پزشکی، منابع آبیافته و در زمینه
 یجراضع و او قیو حفاظت از طر تیحما ازمندین»اما بسیاری را در جهان بهبود بخشیده است. 

مان در پی آن ( که پی107: 1397طیبی و دیگران، «)آور استرالزامیالزام آور و غ یقواعد حقوق
 30از  آکتورهای تولید برق در بیشر هآمیز کاربرد، ان است کاست. از جمله دستاوردهای صلح

جهان دارای  کشور 60ظرفیت تولید برق دنیا را تامین کرده و اکنون بیش از  %15کشور حدود 
 ای زیرساختآمیز هستههای صلحباشند و از کانال همکاریای میهسته برنامه ساخت نیروگاه

 4بینی شده در ماده ه مزایای پیشسعه در حال افزایش است. امروزای کشورهای درحال توهسته
ای همچون روسیه و آمریکا در تالشند بیش از پیش قابل لمس بوده و کشورهای هسته

 .(Groskopf, 2016)ای جدیدی را در کشورهای مختلف نصب نمایند های هستهنیروگاه
 خلع سالح -2-1-4

سالح ایجاد نماید. نخست  این پیمان به سه دلیل توانسته پیشرفت پایداری را در زمینه خلع
                                                           

1- The Zangger Committee, also known as the Nuclear Exporters Committee 
2- Nuclear Suppliers Group 
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ای قرار داده که مورد قبول اکثریت اینکه یک مانع قانونی را بر سر راه اشاعه تسلیحات هسته
کشورهای جهان است. دوماً، بر اساس ماده شش، کشورهای عضو پیمان متعهدند مذاکرات جهت 

خلع سالح کامل و عام ای و انعقاد پیمانی جهت خلع سالح هسته ،ایهسته تسلیحاتتوقف مسابقه 
را هرچه سریعتر آغاز نمایند. سوماً، این معاهده تحت نظارت سخت و  با مقررات دقیق و مؤثر

ی قرار دارد و عالوه بر مکانیزم پادمان آژانس که مسئولیت نظارت بر اجرای تعهدات المللبینموثر 
نت اجرایی آن در نظر گرفته دار است، شورای امنیت را نیز به عنوان بازوی ضماکشورها را عهده

است. اکنون مسابقه تسلیحاتی دوران جنگ سرد میان ایاالت متحده و شوروی پس از دو دهه 
های بیولوژیک و شیمیایی اجرائی بحران جهانی پایان یافته و معاهدات منع استفاده از سالح

ر تعهد خود مبنی بر ای بار دیگر ب، پنج کشور هسته2000اند و در کنفرانس بازنگری سال شده
ای تاکید نمودند. تا پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا برچیده شدن تسلیحات هسته

دام نموده ـود اقـای خایر هستهـت به کاهش ذخـه نسبـای چندجانبـهریق موافقتنامهـو روسیه از ط
اما سیاستهای متمایز ترامپ این و ذخیره اروانیوم با غنای باال و پولوتونیوم خود را کاهش دادند، 

احتمال را افزایش داده که طی سالهای آتی دو کشور مجدداً در مسیر رقابت خطرناک تسلیحانی 
 Goodby and Shultz)قرار گرفته و دستاوردهای چند دهه در یک چشم بهم زدن بر باد رود 

2015: 45). 
 

 معایب پیمان -2-2
 ات منع اشاعهانطباق با تعهد سازگاری ونا -2-2-1

ای با یک چالش اصلی معاهده ادامه عدم سازگاری تعداد اندکی از کشورهای غیرهسته
باشد. در حال حاضر اکثریت اعضای پیمان خود را با تعهدات منع اشاعه تعهدات منع اشاعه می

 اند، در حالی که برخی با ادامه ناسازگاری به تضعیف اجرای معاهده پرداخته وسازگار نموده
کنون برای حل این موضوع نتیجه نداده است. برای مثال، کره شمالی با ی تاالمللبینتالشهای 

خروج از پیمان به تنها نمونه عملی اجرای ماده ده معاهده تبدیل شده و تالش کشورهای عضو 
به منظور متقاعد ساختن این کشور برای الحاق مجدد به پیمان و خلع سالح هنوز به  1گروه شش

 .(Burroughs, 2007: 32)یجه نرسیده است نت
 سیستم پادمان -2-2-2

ی به این نکته پی برد که با وجود اجرای المللبیندر پی وقوع جنگ اول خلیج فارس جامعه 
ی برای المللبینای خود شده و تالش ، عراق موفق به توسعه برنامه مخفی هسته2سیستم پادمان

عی این کشور سرانجام به بروز جنگ دوم خلیج فارس و های کشتار جمبرچیدن برنامه سالح

                                                           
1- Group 6 (G6) 
2- Safeguard System 
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توان در لیبی مشاهده شکست دولت بعث در عراق منتهی گردید. روند مشابه دیگری را نیز می
ای خود را های هستهمیالدی تصمیم گرفت برنامه تولید سالح 2003نمود. این کشور در سال 

نمود، با این وجود رژیم قذافی با شورشهای برچیند و به همین منظور با آژانس همکاری کامل 
داخلی مواجه شد و سرانجام همچون صدام حسین با مداخله نظامی خارجی سرنگون گشت. 

گیری شد که ، منجر به این نتیجه1990کشف عدم سازگاری و تبعیت عراق پس از وقایع سال 
ای را عیان سازد. در فی هستههای مختواند برنامهتوافق پادمانی موجود،  ناکارآمد بوده و نمی

به توافق دست  1به اتفاق آراء بر سر مدل پروتکل الحاقی 1997پاسخ، شورای حکام آژانس در 
بایست اعالم گردد و آژانس حق یافت و به این نتیجه رسید که کلیه اطالعات کشورهای عضو می

ای داشته باشد. در پی هستههای مرتبط کشورهای غیردارد دسترسی مازاد بر سازمانی را به سایت
دولت شامل ایاالت متحده پروتکل الحاقی را رسماً اجرائی  96،  2010چنین توافقی، در آوریل 

نمودند. امروزه سیستم پادمان آژانس همچنان با چالش عدم تعادل فزاینده میان حجم کارهای 
آمیز از ا برای استفاده صلحمحوله و منابع آن سازمان برای رسیدگی روبرو است و مادامی که تقاض

ای رو به افزایش است، تعداد تاسیسات مرتبط و حجم موارد تحت نظارت پادمان نیز انرژی هسته
های آژانس افزایش یابد و در در سطح جهان افزایش خواهد یافت. بنابراین، زمانی که مسئولیت

های فرار روز به روز بیشتر مقابل منابع آن برای سازمان دهی امور نظارتی گسترش نیابد راه
 .(Weiss, L. 1996)خواهند شد 

 ایگسترش جهانی استفاده از انرژی هسته 2-2-3
همچون تغییرات اقلیمی، امنیت انرژی و گسترش توسعه پایدار  21چالشهای جهانی قرن 

 ای درای شده است. با این حال، گسترش انرژی هستهمندی به انرژی هستهموجب تشدید عالقه
ای همراه باشد قادر نیست منافع جمعی جامعه صورتی که با افزایش ریسک اشاعه تسلیحات هسته

ای در جهانی را در ایجاد صلح، امنیت و توسعه پایدار تضمین نماید. به نظر کشورهای هسته
سازی اورانیوم ای کشورها به سمت و سوی ترغیب شدن برای غنیصورتی که برنامه انرژی هسته

ی مشکل ساز خواهد المللبینبازفراوری سوخت مصرف شده پیش رود این امر برای امنیت و یا 
کند(. یکی از یاد می 2«های حساسنطقه فناوریم»شد )جایی که آژانس از آن به عنوان 

ای جهت کسب های سازنده این معضل، توسعه مکانیزم یک بانک جهانی سوخت هستهحلراه
از تامین سوخت مورد نیاز کشورهاست تا آنها برای تامین آن مجبور به حرکت به سوی  اطمینان

ی المللبینسازی اورانیوم نشوند. اولین گام در این راستا با ایجاد بانک سوخت اتمی مرکز غنی

                                                           
1- Additional Protocol 
2- Sensitive Technological Areas 
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برداشته شده و تالشهای دیگری در همین راستا  2007قزاقستان در  1سازی اورانیوم آنگراسکغنی
ها مکانیزم مکمل مطمئن برای تامین گر نقاط جهان اکنون در حال انجام است. تاکنون، دهدر دی

تر همچنان در جریان های مناسبحلها برای یافتن راهای پیشنهاد شده و بحثسوخت هسته
 .(Bunn, 2003)باشد می

 یمان در خصوص خروج از معاهدهپ 10سوء استفاده از بند  -2-2-4
را  ای خروجیاز بربر حق اعضاء برای خروج از آن تاکید دارد و الزامات مورد نماده ده پیمان 

سوء  حتمالابیان نموده است. از این رو، نگرانی رو به رشدی میان اعضای معاهده در مورد 
حق  ز یک سوهده ااستفاده از این بند وجود دارد. در واقع، تناقض اینجاست که چرا خروج از معا

گردد. روشن است که یک کشور تحت نقض تعهدات پیمان نیز تلقی می است، اما همزمان
ت خروج از پیمان مسئولیت دارد و در صور NPTدر برابر نقض مقررات  المللبینمقررات حقوق 

ای خروج از معاهده باید آمده که بر 10ی است، اما با این حال در ماده المللبیندارای مسئولیت 
 ی، خروجور کلطسازمان ملل را در جریان این موضوع قرار دهد. به  سه ماه زودتر شورای امنیت

شور ای یک کاز پیمان به معنای کنار گذاشتن احکام، مقررات و اجرای توافق پادمان هسته
یزات باشد. به همین ترتیب، نگرانی دیگری نیز در خصوص ادامه استفاده از مواد و تجهمی

 ر اختیارر زمانی که هنوز عضو پیمان بوده ددود دارد که ای دولت خارج شده از پیمان وجهسته
فاده اصد استآمیز بودن مقاو قرار گرفته است.  در این موارد آژانس به راحتی قادر نیست از صلح

 .(Sokolski, 2010: 419-424)از آنها اطمینان حاصل نماید 
 تهدید بازیگران غیردولتی )تروریسم( 2-2-5

ر نقاط مختلف دنیا و شمار باالی تلفات غیر نظامیان، لزوم آگاهی از  ظهور پدیده تروریست د
ای تهدیدات رو به رشد این بازیگران غیر دولتی و احتمال دستیابی آنها به تسلیحات یا مواد هسته

های غیرقانونی عبدالغدیرخان پاکستانی نشان داد که نماید. افشای شبکه فعالیترا یادآوری می
توانند اهداف شوم خود را با همکاری چنین افرادی ستی خرابکار به چه آسانی میهای تروریگروه

های بسیاری برای آغاز طرح جهانی مبارزه با تروریسم عملی نمایند. در همین راستا، تالش
باشد. از های مرتبط در جریان میها و کنفرانسای با برگزاری نشستای، ایجاد امنیت هستههسته

ی جلوگیری از اعمال المللبینتوان به موارد ذیل اشاره نمود: کنوانسیون شها میجمله این تال
شورای امنیت؛ تالش ملی برای جلوگیری از  1887و  1540های ؛ قطعنامه2ایتروریست هسته

ی المللبینای آژانس ای به بازیگران غیردولتی؛ و برنامه امنیت هستهاشاعه سالح و مواد هسته

                                                           
1- International Uranium Enrichment Centre (IUEC) in Angarsk 
2- The International Convention on the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 
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از  ناشی تعهدات اساس بر»چنانچه چنین امری روی دهد، . ( ,2010Sokolski: 150) 1انرژی اتمی
دورگری و )«خواهد داشت تیدولت مسئولآن  تعهد نیدر صورت نقض ا، المللنیقواعد حقوق ب

 (.69: 1397زاده خوئی، رحیم
 های حل نشده پیمان چالش -2-3

 یمانپجهان شمول نبودن ماهیت  -2-3-1
، اسرائیل گردد، اما با خارج ماندنان از لحاظ تعداد اعضاء جهانی محسوب میاگرچه این پیم

ال این سو رده وپاکستان، کره شمالی و هندوستان از پیمان سایه تاریکی بر پیکره آن سنگینی ک
ه این اقعی بگران واند و هیچ الزامی برای پیوستن تخطیمطرح است که چرا برخی مستثنی شده

 کمک به ری ازرد. همچنین آنها هیچ تعهد قانونی برای خلع سالح و یا خوددامعاهده وجود ندا
شمول بودن پیمان، ای ندارند. در نتیجه غیر جهانای کشورهای غیرهستهبرنامه تسلیحات هسته

ای کارآمدی آن را با ضعف روبرو ساخته و احساس امنیت را متوجه کشورهای غیرهسته
 .(Kristensen, 2005: 71)سازد نمی

 ئله خلع سالحپیمان و مس 6چالش ماده  -2-3-2
ای خلع سالح خود را ترین هدف این پیمان است اما کشورهای هستهبا اینکه خلع سالح اصلی

ای هسته و همچنان به مدرنیزه کردن زرادخانه ی کردهالمللبینمشروط به اصالح وضعیت امنیت 
نابرابری که از ابتدای بوجود آمدن این پیمان وجود  کند کهکنند. این تایید میخود مبادرت می

د. بنابراین، حتی اگر ـد مانـای باقی خواهرهستهـورهای غیـداشته، همچنان دلیل اصلی شکایت کش
ل ـاً تمایـئنـردد، مطمـتام پیمان منتهی نگـت و اختـن مشروعیـاین نارضایتی به از دست رفت

 ,Weiss) تـمسیر تقویت پیمان را به خطر خواهد انداخای برای همکاری در کشورهای غیرهسته
(.  با اینکه امروزه حمایت رو به رشدی از ادامه مذاکرات بشردوستانه ناشی از خطر استفاده 2003

 ای وجود دارد، اما واضح نیست که این مسئله چه زمانی به واقعیت بپیونددهای هستهاز سالح
ها متعهد به پر کردن شکاف قانونی بازنگری، اتریشی (. در آخرین کنفرانس1392، )ذاکریان

با تمامی ذینفعان مربوطه به همکاری شدند و « ایخلع سالح هسته»و  «اشاعه»موجود میان مسئله 
ای ایران، میان این کشور و توافق در مورد برنامه هسته»یک نمونه از همکاری،  خواهند پرداخت.

 .((Mousavian and Mahmoudie, 2018: 144«م شدجامعه جهانی است که به برجام موسو
 

 های پیمانها برای رفع کاستیتالش -3
 های بازنگریبرگزاری کنفرانس -3-1

الملل مطرح پس از تصویب پیمان، نظریات، انتقادات و پیشنهادات مختلفی در سطح بین

                                                           
1- The IAEA’s Nuclear Security Program 
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ا جهت اصالح قرار گردید و وجوهی که در ابتدا مقفول مانده بود بیشتر مورد توجه کشوره
هر پنج سال یکبار تالش شد با برگزاری کنفرانس بازنگری با  8گرفت. لذا بر اساس بند سوم ماده 

همفکری و مشورت کشورهای عضو این قبیل موارد برطرف گردند. با وجود آنکه با کارشکنی 
رت بسیار قدرتهای جهانی برخی از این کنفرانسها با شکست روبرو شد، اما این حرکت به صو

ای حداقل این مجال را یافتند که نظرات خود را آهسته اما پیوسته انجام شده و کشورهای غیرهسته
ی در المللبینگذاری تصمیمات یک نهاد بیان نمایند. اما واقعیت روز این است که در ارزش

یرد پذمواردی به مرز بین ارزش سیاسی یک تصمیم و ارزش حقوقی آن کمتر توجهی صورت می
(. امروزه 1396بستگی دارد )ذاکریان مهدی،  هادولتو اثربخشی تصمیمات به میزان اراده سیاسی 

بیرونی: از سوی پاکستان، هندوستان  ( چالش1ها با چهار چالش عمده مواجه هستند: این کنفرانس
یی همچون داخلی: از سوی کشورها ( چالش2اند؛ و اسرائیل که هنوز این پیمان را امضاء نکرده

اند، اما بعداً ای امضاء کردهکره شمالی که معاهده را به عنوان کشور فاقد تسلیحات هسته
ها: برای در ناشی از تالش تروریست ( چالش3اند؛ ای خود را تکمیل نمودههای نظامی هستهبرنامه

ور پنج کشور ناشی از قص ( چالش4ای؛ اختیار گرفتن مواد رادیواکتیو یا حتی تسلیحات هسته
 ای؛ ای: در زمینه عدم حرکت به سوی خلع سالح هستهدارنده سالح هسته

لکه با بیست، نبا این وجود، هدف اصلی این کنفرانس اصالح پیمان و ایجاد تحوالت بنیادین 
اظ حقوقی دهد که البته به لحت پیمان را ارائه میالزم جهت تقوی بررسی آخرین وضعیت توصیه

ید نامحدود که منجر به تمد 1995آور نیستند. تجربه نیز نشان داده بجز کنفرانس مهیچ یک الزا
 .(Maître, 2015)اند ها توفیق چندانی را کسب نکردهاین معاهده گردید، باقی کنفرانس

 1ایامضای پیمان منع تسلیحات هسته -2-3
، اولین پیمان منع المللیبا تالش بی وقفه جمعی از کشورها پس از مذاکرات فراوان بین

 122با امضای  2017ژوئیه  7آوری کلیه تسلیحات اتمی جهان در ای با هدف جمعتسلیحات هسته
(.  2017ای، های هستهجهت تصویب مفتوح گردید )پیمان ممنوعیت سالح سازمان مللکشور در 

پندارند از این حرکت به عنوان گام بلندی میموافقان این پیمان که آن را یک توافق تاریخی 
 هلندکنند. هرچند این مذاکرات )به جز ای یاد میسازی جهان از هرنوع سالح هستهجهت عاری

 اعضای ناتوو  ایکشورهای دارنده سالح هستهکه سرانجام بر ضد آن رأی داد( توسط تمامی 
گیری اظهار داشت که ریاست کنفرانس پس از اعالم نتیجه رای 2لیان وایت گومِزبایکوت شد. ا

است. سال در انتظار تصویب این پیمان بوده  70جهان  ناگازاکیو  هیروشیمابعد از بمباران اتمی 
بر این «. ای را بکاریمهسته ما موفق شدیم نخستین بذرهای یک جهان عاری از سالح»او گفت: 

                                                           
1- Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 
2- Ambassador Whyte Gómez ،سفیر کاستاریکا در سازمان ملل   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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ای و تمامی باید زرادخانه هسته ای عضو این معاهدهاساس، کشورهای دارنده سالح هسته
تأسیسات مرتبط را در یک مهلت زمانی مشخص منهدم نمایند. هرچند مواد این پیمان برای 

آید این آور نخواهد بود. در نتیجه به نظر میکشورهایی که از امضای آن خودداری کنند، الزام
را در پیش رو دارد هرچند  راه جدیدی که آغاز گردیده تا سرانجام مطلوب مسیر پر پیچ و خمی

 .(Hamel-Green, 2018)نگرند برخی همچنان به آن با امیدواری می
 

 نتیجه گیری
بندی ترین نقطه ضعف این عهدنامه ساختار تقسیمدهد که اصلیبررسی حاضر نشان می

اعضای آن است که حق اکتساب سالح اتمی را تنها برای تعداد محدودی از قدرتهای جهانی به 
ای از این ابزار سیاسی تنها جهت اعمال فشار میت شناخته است. از سوی دیگر قدرتهای هستهرس

اند. این ای استفاده نمودهآمیز هستهدم دستیابی به توانمندی صلحای برای عبر کشورهای غیرهسته
در حالی است که در کنار عدم اشاعه، باید به دو رکن اصلی دیگر یعنی خلع سالح  و حق 

ای نیز توجه یکسانی معطوف گردد. با این وجود، رکن سوم فاده صلح آمیز از فناوری هستهاست
آمیز از سوی دارندگان این فناوری روبرو شده و تنها کشورهای پیمان با نگاهی دوگانه و تبعیض 

مند ای دارای روابط نزدیک هستند از این حق همگانی بهرهای که با قدرتهای هستهغیرهسته
مندی از توانمندی )حق همگانی بهره 4ای با زیر پا نهادن ماده ، قدرتهای هستهروایندند. از گرمی

ای به ای( با تالش کشورهایی همچون ایران برای کسب فناوری صلح آمیز هستهصلح آمیز هسته
ای صلح آمیز آنها را با ، هرگونه همکاری هستهشدت به مقابله پرداخته و ضمن ایراد تهمت

با زیر پا  هادولتنمایند. این درحالی است که خود این دودیت و خطر تحریم روبرو میمح
یی همچون اسرائیل را هادولتگذاشتن ماده یک معاهده نه تنها جلوی برنامه تسلیحات اتمی 

ای با مقاومت  در اند. از سوی دیگر قدرتهای هستهاند بلکه به آن کمک شایانی نیز نمودهنگرفته
ای خود طفره رفته و به صورت تلخ و کنایه آمیزی از ، از خلع سالح هسته6اجرای ماده   برابر

ریزی نمایند. عالوه بر خواهند دکترین دفاعی خود را بدون تسلیحات اتمی طرحدیگران می
عدم تعریف مکانیزمی  ،الذکر، عدم سازگاری و انطباق با تعهدات منع اشاعهمشکالت فوق

ای، اعمال استاندارد دوگانه برای پیاده سازی سیستم الح قدرتهای هستهمشخص برای خلع س
پیمان برای خروج از پیمان،  10همچون کره شمالی از ماده  هادولتپادمان، سوء استفاده برخی 

ای همچون هند، پاکستان و اسرائیل به این معاهده، ی دارنده سالح هستههادولتنپیوستن برخی 
ای( و همچنین اشتباه استراتژیک دولت آمریکا در گره دولتی )تروریسم هستهتهدید بازیگران غیر

ای )کشورهایی همچون کره شمالی( با تمامیت و بقای پیمان ان.پی. زدن سرنوشت مذاکرات هسته
توان از آنها به عنوان تهدیدات جدی این پیمان نام برد. متاسفانه تی از جمله مواردی است که می
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های فوق سبب کاسته شدن مشروعیت این معاهده ت معنادار در مسیر حل چالشعدم کسب موفقی
ای برای همکاری در مسیر تقویت پیمان منع تواند تمایل کشورهای غیرهستهگردیده که این می

رو و البته دستاوردهایی که گسترش را با تهدید جدی مواجه سازد. با وجود تمامی مشکالت پیش
تواند خطر خروج ای که میته، به دلیل عواقب بسیار خطیر نبود چنین معاهدهاین پیمان تاکنون داش

از این پیمان و تالش برای پیوستن به باشگاه تسلیحات اتمی و در نهایت یک  هادولتپی در پی 
رسد کشورها به نابودی پیمان المللی را به دنبال خود داشته باشد بعید به نظر میهرج و مرج بین

 و تالشها به منظور حفظ آن همچنان ادامه خواهد یافت. رضایت داده
ای، در کنار برگزاری های هستهبه طور کلی به منظور حفظ و گسترش رژیم منع اشاعه سالح

گیری تاریخی اخیر برای دیگر رأی های بازنگری، یک گام روبه جلو و امیدوار کنندهکنفرانس
نامه رسمی سازمان ملل متحد به عنوان اولین توافق در 1ایتسلیحات هسته منوعیتپیمان متصویب 

باشد که  با وجود نکوهش، تحریم و کارشکنی المللی ممنوعیت جامع تسلیحات اتمی میبین
 122ای آنها در نهایت با رای ای و متحدین غیرهستههستهفراوان کشورهای دارنده تسلیحات 

در طول  برای نخستین باراین  کاشته شد. ایکشور نخستین بذرهای جهان عاری از سالح هسته
استفاده یا تهدید به استفاده از آزمایش، تملک، تولید، ی المللبینتاریخ معاصر است که یک پیمان 

کشورهای دارنده سالح کرده و بطور کامل ممنوع برای همگان ای را در هر شرایطی سالح هسته
آن  های و تمامی تأسیسات مرتبط بدخانه هستهزرا موظف خواهند شد تاای عضو این معاهده هسته

ای افزارهای هستهجنگنمایند. این در حالی است که را در یک مهلت زمانی مشخص منهدم 
تا پیش از این فاقد  ،ایبمب خوشهو  مین ضد نفر، بیولوژیک، شیمیایی هایافزارجنگبرخالف 

فقط نیز ( NPT) ایهای هستهمنع گسترش سالح پیمانحتی و  ندنده بودکنمنعجامع یک پیمان 
نمود. با این وجود، این پیمان تاکنون به مذاق اعمال می و تبعیض آمیز را یک محدودیت نسبی

همچنان کشورهای رای  ای هیچ خوش نیامده و آنها ضمن نپیوستن به این جریانقدرتهای هسته
دهند. علیرغم دهنده به این پیمان را برای پس گرفتن امضای خود تحت فشار و تهدید قرار می

تمام فشارها، باید خواست و جسارت کشورهای رای دهنده به این پیمان جدید را به فال نیک 
وص رقم گرفت و  منتظر نشست و دید که گذشت زمان چه سرنوشتی را در پایان در این خص

خواهد زد و چه کشورهایی این پیمان را سرانجام به تصویب نهایی خواهند رساند. وجود همین 
چشم انداز مثبت است که سبب شده  امیدها برای سامان گرفتن رژیم منع تسلیحات اتمی روز به 
 روز بیشتر شده و مانع بزرگی در مسیر فروپاشی رژیم منع اشاعه تسلیحات اتمی ایجاد گردد.

بینی و رفع المللی حقوقی برای پیشهای جدید بینبدیهی است در این مسیر نوین نیاز به پژوهش
الملل گردد که با ورود پژوهشگران باتجربه حقوق بینمعایب این رژیم بیش از پیش احساس می

                                                           
1- Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 
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