بررسي تحوالت برجام و منع گسترش سالحهاي هستهاي تاكنون
الناز حسن نژاد کاشانی
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چکیده
هدف اصلی این مقاله ،بررسی یکی از موضوواا
برجام ا ممع گ ترش سالحهای ه تهای اسو

مموو ا اساسوی راز ،ی موی م و له
ا تأکیود بور لومام بررسوی برجوام در

مجلس از سوی ت دادی از نمایمدگان این موضوع را به یو
کرده اس  :این که برجام چی
ی

ت مد بینالمللی اس

؟ برجام دارای چه ماهی

ضورار

اساسوی تلودی

حقوقی اس ؟ ایمکه برجوام

یا خیر؛ این که برجام آیا م اهده اس

یوا یادداشو

تاواهو_

توافق تصویب شده ( )Ratified Agreementتوافق امضا شوده ()Signed Agreement
اس

یا خیر؛ دیدگاه ایران ن ل

به برجام به چه صور

اب اد این موضوع ا تحوالتی که تاکمون پش

اس ؟ در این مقاله س ی شده

سر گذرانده ا همچمان مطرح اس

بیوان

ا ض ف ا آثاری که بر جام ه داشته ا اکمون نیوم دارد بررسوی

شود ا در م له ب د بررسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی ا پراتک الحواقی ا غیوره
مورد نظر ااقع شده اس .
واژگان کليدی :برجام ،آژانس بین المللوی انورژی اتموی ،پراتکو الحواقی ،مموع
گ ترش سالحهای ه تهای ،ان پی تی.

 .1دانشجوی حقوق بینالمل دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تمران.
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شود ا مولاههای قو
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مقدمه
برجام ( )Joint Comprehensive Plan of Actionسمدی اسو
برخی تحریما

الیه ایران تداین شده ا ال

کوه بوه ممظوور ااموا

تمظیو آن این بوده که ایران را به اموان

تمدیدی بر صلح ه تهای قلموداد میکممود .پیشویمه برجوام از "بورام" ی موی برداشوتن

تحریما

ا انجام اقداما

جامع اقدام مشترک اس

ااتمادسازی ایران نشأ

گرفته اس  .برجام در ااقع برنامه

که در  23تیرماه  1394بین ایران ا گراه ( 5+1چین ،فران وه،

آلمان ،راسیه ،انگلیس ،آمریکا) مم قد شده اس  .در ابتدا موذاکراتی بوین ایوران ا ایون
دال ها شک گرف

که به نتیجه نرسید؛ الی پوس از سوا  1392االوین موذاکرا

در

قالب «سمد برنامه جامع اقدام مشترک» به توافق رسید ا در  3آذر  1392برجوام مم قود
دااطللانه ،از جملوه پوایین آاردن سوطح غموی سوازی در

شد ا طرفین برخی اقداما

خصوص ایران ا توقف تحریوها ا خراج ممابع ا داراییهای ایران از حال
بان

ان داد در

های خارجی در دال های اراپایی را پذیرفتمد ا بیانیه لوزان در این زمان بود که

مطرح شد ا طلق آن اتحادیه اراپایی ا امریکا همممان بوا اجورای ت مودا
گونهای که توسط آژانس بینالمللی انورژی اتموی نظوار

ایوران ،بوه

شوود ،تحریوهوا را متوقوف

خواهمد کرد ا صدار قط مامه جدید شورای اممی ؛ در خصوص تأییود برجوام در ایون
بیانیه مورد نظر قرار گرفته بود که طلق آن ،کلیه قط مامههای قللوی مورتلط بوا موضووع
در  23تیرماه برجام توافق شد 1.در خصوص این سواا

ه تهای لغو میشد ا در نمای
که آیا برجام م اهده اس

یا خیر؛ دیدگاههای مختلای مطرح شده اس

بررسی این موضوع پرداخ .

در ابتدا باید به
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 . 1ابوالح ن شیرازی ،حلیب اله ( .)1394کاللدشماسی موذاکره ه وته ای ایوران ا آمریکوا توا حصوو برجوام ا
تصویب قط مامه  ،2231الوم سیاسی ا راابط بین المل  ,شماره  1 ,30تا .28
 . 2احدیان ،محمد س ید ( .)1394برجام در تحلی کالن ا خرد ،موس ه فرهمگی خراسان.

گفتار اصلی
در خصوص برجام ،یکی از م والن مطرح کرده اس
اس

ا نمیتوان هیچ مالحظهای ( )reservationن ل

که برجوام یو

ب وته ()package

به آن ااما کرد .بوه الوارتی ،نوه

میتوان آن را تغییر داد ا نه چیمی به آن افماد ا نه چیومی از آن کاسو  .اودهای م تقود
ه تمد که باید تا یری ملتمی بر قصد صور

گیرد ا برخی ایمی

ا قصد را مالک قورار

میدهمد؛ اودهای م تقود ه وتمد بوا اسوتماد بوه بمود  8از اصو  52ق.ا «:ناوی هور گونوه
سلطهجویی ا سلطهپذیری ا حاظ استقال ا تمامی

ارضی کشور ا ادم ت مد در برابور

قدر های سلطهگر ا بر اساس بمد  8اص  43ق.ا  :ایمکه برای تامین استقال اقتصوادی
باید مانع سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شد ا بر اساس اص  146ق.ا  :کوه اسوتقرار هور
گونه پایگاه نظامی خارجی به م مای سلطه بیگانه ا ت رض به اسوتقال ا حاکمیو
؛ ممموع اس

ه

ا تمما در صورتی مجواز اسو

ملوی

کوه مجلوس آن را تصوویب کمود در

خصوص برجام اگر م اهده به تصویب مجلس نرسود ااتلواری نودارد1.اینهوا دیودگاه ا
نظریاتی اس

که بیان شده اس  ،در خصوص م اهده بودن برجام گاتوه شوده کوه در آن

توافق سیاسی نگاه شده اس

که میتوان با مالحظه متن برجام به ایون حقیقو

دیلاچه برجام شام مقدمه ا مااد امومی (در خصووص الماموا
متحده ا ایاال

فص اختالفا
ن ل

پوی بورد.

ا اقوداما مربوو بوه

اضو اراپایی درخصوص تحریوهوا ا برناموه زموان بمودی حو ا

اس ) میباشود .درایون سومد؛ از ااژه  Commitmentاسوتااده شوده کوه

به ااژه  obligationالمام کو تری دارد ا ضمائو این سمد شام  5ق م
 .1اقداما

ه تهای که شام کاهش سانتی فیوژهوا ا میومان ذخیوره سووخ ،

رآکتور اراق ،تاسی ا
 .2اقداما

اس :

نطمم ا ب د نظامی ف الی های ه تهای میشود؛

مربو به تحریوها؛

 . 1کمیته بررسی تخصصی نمایمدگان مجلوس شوورای اسوالمی ( .)1394اب واد ا پیامودهای برجوام ا قط ماموه
شورای اممی

سازمان مل  ،شماره .1
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زمان؛ فقط توافق سیاسی بوده اس  .به این موضوع؛ حتی در کمگره آمریکا به اموان یو

ایال
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 .3همکاری ه تهای صلح آمیم؛
 .4کمی یون مشترک؛
 .5برنامه زمان بمدی ()Implementation Plan

در کمار برجام؛ قط مامه شورای اممی
اس

که دا ضمیمه دارد .قاب ذکر

« »2231ه

در این ق م  ،سمد  104صاحهای برجوام ,دا بیانیوه دال هوای اضوو شوورای

اممی  ،شورای اممی

در بمدهای آغازین که به برجام ،اشاره دارد ا آن را تأیید میکمود؛

را داریو در ضمیمه ب محدادی هایی را برای دال
بگذریو در طی مراحلی که برجام پش

سر گذرانده ،میتوان به مرحله تصدیق شورای

اتحادیه اراپا ا ب د هو دستورال م ازار
تحریوها بر اساس اقداما
کمگره ایال

ایران اضع میکمد .از اینهوا کوه

خمانوه داری ایالو

متحوده در خصووص

مشترک تا زمان اجرای برجام اشاره کرد.اللته قل از برجوام،

متحده قانون بازبیمی برنامه ه تهای ایران را اضع کرده بود ا ب د از آن در

 26شمریور 1394از کمگره الور کرد ا به ارجاع به مراجع داخلوی نیواز نلوود ا بحو
طرح دا فوریتی برجام مطرح شد که طلق آن دال
چون دال
نمای
اقداما

ی

م تقد بود که این برجام م اهده نی
فوری

آن در کمی یون اممی

باید الیحهای بوه مجلوس بدهود ا
 ،پس به الیحه هو نیوازی نودارد در

ملی مطرح شد ا گاته شود ایوران بوه انجوام

متماسب موظف اس  .در مرحله ب د ،ی موی برناموه ریومی (زموان بمودی) راز

نمایی شدن را داریو .ی می رازی که کار برجام تمام شود .به الارتی در  23تیرماه ب ود
از تصدیق ،برجام را به همراه پیش نویس قط مامهای ت لیو مل متحد میکممد ا آژانس
اقداماتی را برای شاافی

ا بمد  14از بخش  30انجام میدهد مرحله ب دی راز پذیرش

( )Adoption Dayاس  90 ،راز ب د از  23جوالی ( 26ممرماه  )1394یا راز زادتری
که طرفین توافق کممد ،راز پذیرش اس

که برجام ااجدش میشود .قاب ذکر اس

ایران به آژانس اجرای دااطللانه پراتکو الحواقی ا موقو
اقداما

اراپا ا ایال

که

را ااوالم میکمود ا بحو

متحده طلق دا مقرره  413ا مقرره  267مطرح شد که به ااسوطه

مقررهای که اتحادیه اراپا اضع کرد ،دا مقرره  413ا  267اجرا نخواهد شد ا همچمین
در این زمان اضع سمد ااراض ایال

متحوده ا توقوف تحریوهوای ه وتهای ایوران را

ب د از  5اقدام توسط ایران که در سمد ذکر شده آژانوس مقوررهای کوه

داریو .در نمای

اتحادیه اراپا اضع کرده ا سمد ااراض ایال
راز پایان اس

متحده را ااجد اثر میکمد ا مرحلوه ب ود

که  8سا از تاریخ راز پذیرش ( 18اکتلر) یا از زموانی کوه آژانوس در

خصوص ااما ایران در ف التی ه تهای گومارش میدهود ،میگوذرد ا مرحلوه ب ودی
تصویب پراتک الحاقی در مجلس توسط ایران اس

که بوه برداشوته شودن تحریوهوا

ممجر میشود ا در نمای  ،راز اختتام قط مامه شورای اممی
راز پذیرش اس

که در این راز شوورای اممیو

را داریوو کوه  10سوا از

برناموه ه وتهای ایوران را از دسوتور

کارش خارج میکمد.
برای این که ی

سمد م اهده تلقی شود به قصد نیاز اجوود دارد کوه اگور ایون قصود

احراز نشود ،م اهده نخواهد بود .در خصوص ماهی

برجام در حقوق داخلی به مواد 77

ا 125قانون اساسی ملمی بر تصویب مجلس ا لمام آن استماد میشود .درخود برجوام بوه
این موضوع اشارهای نشده اس
کمیو .اگر ملما را قصد ا نی

ا باید به ااضاع اا حوا ا ادبیا

ا شوک سومد توجوه

طرفین قرار دهیو ،باید بگوییو از زمان صودار برناموه اقودام

کممده ،از جمله ابوما ا ازیر امور خارجه ایال
م اهده نلوده ا صرفاً ی

توافق سیاسی اس

مقابله به مث در صور

ادم اجرای اقداما

رسمی دال های موذاکره

متحوده ااوالم کردنود هدفشوان از برجوام
ا ت مد حقوقی به دنلا خود ندارد اامکوان
توسط دال

مقاب اجوود خواهود داشو

ااین که برجام در کمگره مطرح شد هدف اصلی تأیید یا رد خود سمد بوده ،نه این که آیوا
یا ی

توافق ساده .از لحاظ لغوی الاراتی که در سمد برجوام بوه کوار

رفته بار آمرانه ا المام آار کمی را با به همراه دارند .از لحاظ شکلی این سومد بوا م اهوده
تااا

دارد چرا که در م اهده مقدمه  ،متن اصلی ا الاراتی در خصوص اختتام یا شویوه

ح ا فص حقوقی آمده اس ؛ الی در متن برجام شیوه سیاسی اس
اجود ندارد ا بح

یادداش

امکانی و حقووقی

تااهو را میتوان مطرح کرد که به نوای بوه برجوام ت وری

داده میشود؛ این که برجام نوای یادداش

تااهو اس

ا اگور م اهوده بوود بوه صوور

آمرانه تمظیو میشد .در کمار این مطالب میتوان به این دیدگاه استماد کرد که برجام سمدی
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مشترک  3آذر  1392تا نمایی شدن در  23تیرماه  1394مقاما

برجام م اهده اس
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اس

راجع به نحوه اجرای حقووق ا ت مودا

سالحهای ه تهای ا موافق

ایوران بور اسواس م اهوده مموع گ وترش

نامه پادمان؛ که ایران پیش از انقالب به این م اهده پیوسوته
ا حق ایران به غمی سازی اس

اس  .تمامی دااای راجع به ف الی

شده ،راجع به نحوه اجرای حقوق ا ت مدا
برجام طلق مطالب گاته شده م اهده نی

آن اس

ا سمدی که مم قود

ا سمد جدیودی نی و

در نتیجوه

.

برجام تا به امروز
"برجام" یا "برنامه جامع اقداما

مشترک" از م ائلی اس

که دارد ،در هرجا ا مکانی در مورد آن صحل
بح

برجام ا آزمایش موشکی تااا

موشکی نقض برجام نی

که به دلی اهمی

خاصوی

میشود .به اموان مثا  ،گاته شود میوان

آشکاری اجود دارد ا بوه هویچ اجوه آزموایش

 .در رسانهها مطالب ب یاری در این خصوص دیده میشود.

در خصوص راز اجرای برجام ،زمان مورد نیاز حداکثر تا پایان دی ماه ت یین شده بود،
از اقداماتی که به موجب این سمد صور

گرفته ،میتوان به بح

طراحی قلب راکتوور

جدید اراک اشاره کرد که کشورهای  5+1در طراحی ا تامین تجمیوما
را بر امده گرفتمد .در این میان ،بح
داشتیو .ب د از آن ،موضوع ساخ

آن کمو

الزم

اراد ت داد زیادی از بازرسان آژانس به ایران را

دا نیراگاه اتمی مشترک با راسیه مطرح شد .در این

زمان ،اراد آمانو به تمران ا دیدار با رییس جممور را داشتهایو ا گاته شوده تحریوهوا
امال با توجه به فرامین یا بیانیههایشان که قلال صادر شوده بوود ا ممتظور نظور آژانوس
بودند ،برداشته شده اس

ا ممو ترین بخش تحریوها بخش بانکی بود که نمیتوان تمد

پو جا به جا کممد که این تحریو هو برداشته شد .بیش ترین امتیازی که از این قضیه به
دس

آمده ،حق غمی سازی ا تولید آب سمگین اس  .م له ب د پذیرش ادم اسوتااده

از فلم اارانیوم اس

که در این زمان رای داده اس  .دستااردهای جدیود ه وتهای در

حوزههای سوخ  ،لیمر ،نیراگاهی ا سالم

 19فراردین  1395در مراسوو راز ملوی

فمااری ه تهای در تمران رانمایی شد ا ازجمله رایدادهای دیگر ،میتوان به پیشرف
مذاکرا

با چین برای بازطراحی را کتور اراک اشاره کرد .االاه بر اسماد رسمی ا بیانیه

مشترکی که میان ایران ،چین ا آمریکا در این باره امضا شد ،یادداش
در این زمیمه اجود دارد که بر اساس آن جل ا

تااهمی بوا چوین

کارشماسی ا غیوره در تموران ا پکون

برگمار شده اس  .از اقداما
نا

ا پژاهشگاه صم

دیگر ،امضا شدن تااهو نامه همکاری سازمان انرژی اتمی
که براساس این تااهو نامه که

با حضور م اانان دا نماد اس

در  11محور تمظیو شده ،سازمان انرژی اتمی نیازهای تجمیماتی صم
در خصوص ساخ
نخ

نا

را به ایژه

سانتی فیوژ های االترا تامین میکمد ا قرار بر این اس

در مرحله

از اجرای این تااهو نامه ده دستگاه از این سانتی فیوژهوا در دارهای  120رازه
نا

به پژاهشگاه صم

تحوی داده شود .از ایون سوانتی فیوژهوا در اموور تحقیوق ا

پژاهش ،به ایژه برای اکتشاف نا
ترین رایدادهای اخیر پرتاب موش

ا جداسازی استااده میشود ا حا  ،یکوی ازمموو
های بال تی

که به الارتی سرزبانها افتاده

اس

اس  ،گاته شده که ایران مرتکب نقض قط مامه  2231شورای اممی
این قط مامه از ایران تمما خواسته شده اس
مربو اس

شده اسو  .طلوق

اقوداماتی کوه بوه موشو

هوای بال وتی

به ام نیاارد ،ا اگر آژانس بینالمللی انرژی اتمی تأیید نماید کوه برناموه

ه تهای ایران (قل از سا هشتو) صلح آمیم اس  ،همه محدادی های ااما شده بور
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برنامه ه وتهای اش فوورا برداشوته شوود .ایون قط ماموه هویچ جریموهای بورای نقوض
توصیههای غیرالمام آارش ت یین نمیکمد ا ابوما اشاره کرده اس
ی

مقام ارشد ازار

نقض توافق ه تهای برجام مح وب نمیشود.
امور خارجه در یکی از مجال

سی تو مالی آمریکا دسترسی پیدا نمیکمد؛ ی می دال
نظام مالی ایال

متحده ا یا استااده از دالر ایال

اجازه نمیدهد ا اقداما

اذاان کرده اس

که ایران به

ابوما برنامه دسترسوی ایوران بوه

متحده برای انجوام دادن م وامال

ایران در خصوص پرتاب موش

های بال وتی

را

را محکووم

میکمد ا خواستار ااما تحریوهای بیش تر شدند.
در کمار این م ائ مطرح شده ،خوب اس

به م و له مموع گ وترش سوال حهوای

ه تهای اشارهای داشته باشیو 1.در این خصوص باید اشاره کرد که ان .پی .توی ()NPT
مخاف م اهده ممع گ ترش سالحهای ه وتهای Nuclear Non-Proliferation Treaty
 . 1غریبآبادی ,کاظو ( .)1382بررسی تحلیلی م اهوده مموع جوامع آزمایشوا ه وتهای ) ،(TBTCانتشوارا
دانشگاه امام ح ین.
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با موش

های بال تی

که نقضهای مورتلط

اس

خ ار های جانی ا مالی ناشی از اناجار بمبهای اتمی آمریکوا

ا میتوان گا

درهیراشوویما ا ناکووازاکی ژاپوون ا تولیوود زیووادپلونیوم ناشووی از سوووخ

نیراگاههووای

ه تهای ،اواملی بودند که باا

شک گیری این م اهده چمدجانلوه الومام آار در یو

مقدمه ا آماده شده اس  .نظار

بر این م اهده ا پراتک الحاقی آن ،بر امده آژانوس

که در سا  1957با هدف ت می استاادههای صلح آمیم از

بینالمللی انرژی اتمی اس

انرژی ه تهای اجلوگیری از کاربرد کم
کار کرد ا مقر آن در این اسو

های این آژانس در مقاصد نظوامی آغواز بوه

ا بازرسویهایی را از تاسی وا

ه وتهای کشوورهای

اضو به ام میآارد .ف الی های آژانس در چمار بخش ممو خالصه میشود:
 .1ایجاد استانداردهای سالمتی ا ایممی؛
 .2جلوگیری از انحراف مواد ه تهای از کاربردهای صولح آمیوم بوه اهوداف ا
مصارف نظامی از طریق ااما سی تو نظار
 .3کم

ا مراقل ؛

فمی؛
در زمیمه تحقیقا

 .4م ااد

اتوس ه ه تهای.

آژانس برای نظار بر اجرای ت مدا ااضا ،قراردادهای مت ددی با آنان امضا میکمد:
 .1قرارداد بازرسی :به موجب ایون قورار داد ،آژانوس فقوط از تاسی واتی بازرسوی
میکمد کوه دالو
تاسی ا

اضوو دااطللانوه خواهوان بازرسوی از آن شوود ا بازرسوی از هموه

ه تهای ی

را شام نمیشود؛

دال

 .2قرارداد بازرسی  :153مجمواه مقوررا
ه تهای در مجمواههایی تح

بازرسوی از دال هوای فاقود سوالحهای

نام ا شماره ممبور در سا  1968تداین شود .ایوران ایون

قرارداد را در سا  1973با آژانس امضا کرده اس  .این قرارداد تح
دبیرخانه در این به ثل
اق

سمد شوماره  214در

رسیده ا از 15مه  1974پس از تحوی مصوبه مجلس شورای ملی

به آژانس ،،الزم االجرا شده اسو  .آژانوس باکشوورهای اضوو کوه فاقود ت ولیحا

ه تهای ه تمد ،بر ملمای سمد  153موافق

نامههای داجانله بازرسی امضا میکمد.

پروتکل الحاقی
تح

اموان ا پراتک تقوی

مورد تصویب قرار گرف

کارآمدی سی تو نظارتی آژانس بر ف الی های ه وتهای

ا هدف از آن ،تقوی

سی تو نظارتی آژانس بر ف الی هوای

ه تهای دال های فاقد سالحهای ه تهای ا نظار

بور اجورای ت مودا

آنوان طلوق

م اهده مذکور اس  .این پراتک به بازرسان بازرسی سرزده را اجوازه میدهود ا حوق
دارند دا ساا

پیش از زمان بازدید به کشور مقصد اطالع دهمد  .بر اساس ماواد ایون

پراتک  ،آن کشور نیم مت مداس

مقودما

اداری سوار بازرسوان ،از جملوه راادیود ا

تمدید آن ا دسترسی به مح مورد نظر را فراهو کمد .بازرسان میتوانمد االاه بر نمونه
برداری ،تجمیما

مانیتوریمگ (نظار ) بورای کشوف ف الی هوای احتموالی خوارج از

چارچوب رانصب کممد .در این میان الزم اس
ب یاری از کتابها یا مجال

به اصلی اشاره کمیو که ممکن اسو

با آن را به را شده باشید ا آن اص "لوتوس" اس

در
کوه

توسط دیوان دائمی بینالمللی دادگ تری در خصووص اودم امکوان ماوراض دان وتن
محدادی ها بر استقال کشورها ا محصور شدن دایره صوالحدید دال هوا در مووارد
خاص توسط قوااد ممع کممده ،به کارگرفته شده اس  .این اص بیان میکمود دال هوا
حق اصی ا ذاتی ا غیرقاب ااگذاری برای هر گونه ف الیتی دارند؛ مگر ایمکه از طریوق
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یکی از ممابع حقوق بینالمل موضوع ممع شوده باشود .ایون م اهوده از جووالی 1968
ماتوح ا در همان راز امضا ا در  5مارس  1970الزم االجرا شد .این م اهده در موورد
مورد نظر نی

1.تا کمون  188ا در ب ضی جاها نوشته شده  189کشور بوا امضوای آن

به پیمان نامه پیوستمد .همدا پاک تان ا اسرائی این پیمان نامه را نپذیرفتمد.
براساس این م اهده کشورهای دارای سالح ه وتهای ،نلایود بوه طوور م وتقیو یوا
غیرم ووتقیو بووه کشووورهای غیربرخوووردار در راه تحصووی ایوون سووالح کمو

کمموود ا

کشورهای غیر برخوردار هو ت مد میکممد تا دراین راه تالش نکممد ،کشورها اگرچه که
طلق ماده  4برخوردار مت مد میشوند کوه فموااری ه وتهای صولح آمیوم را در اختیوار
کشورهای غیر برخوردار قرار دهمد.
ان .پی .تی به دنلا قااده ممد کوردن مماسولا

متقابو دا گوراه از ااضاسو

ا جوم

 1جویمر ،دانی ( .)1393تا یر م اهده ممع گ ترش سالحهای ه تهای ،ترجموه الیرضوا ابوراهیو گو  ،سویام
کریمی ،رضا اسمخانی ،انتشارا خرسمدی.
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تمظیو انرژی ه تهای با ماهی

داگانه اس

ا صرفاً کمتور گ وترش سوالح ه وتهای

م اهدا

در حکو قرراداد یا قراردادی اس ؛ ی می صرف نقض خودش دلی مثلو

بورای

ت لیق اس  .کمارانس بازنگری در پیمان ممع اشااه سالحهای اتموی توا کموون سوه دار در
سا های  2000ا  2005ا  2010برگمار شده اس
به جمانی امن از ت لیحا

ه تهای دس

ا هدف آن این بود که چگونه میتووان

یاف  .کمارانس بازنگری در ان.پی.توی در سوا

 2015مصادف بود با هاتادمین سالگرد تاسیس سوازمان ملو ا چمو اپمجموین سوالگرد
اجرای پیمان ان پی تی  .قط مامههای مصووب کمارانسهوای بوازنگری پیموان مموع اشوااه
سالحهای ه تهای سمدی ه تمد که بر خواس
اتمی در سراسر جمان دالل

ا اراده دال ها برای نوابودی سوالحهای

میکممد؛ اما میتوان گا

در این زمیموه تاحودادی موفقیو

الزم ک ب نشده ا دلی آن حاظ سالحهای ه تهای رژیو اسرائی به امووان تمموا دارنوده
سالح اتمی در خاارمیانه ا ف الی های ه تهای خارج از پادمان ایون رژیوو بووده اسو

ا

اجرای کام م اهده خلع سالح ه تهای با موان ی ،از قلی اجرا نشدن مصووبا کماورانس
بازنگری را به را بوده اس

ا همیمطور ادم پایلمدی کشورهای دارای سالحهای مشوترک

انگلیس ا فران ه در زمیمه توس ه ت لیحا
موسوم به ترایدن

ه تهای ،پوراژه زیردریوایی ه وتهای بریتانیوا

( )Tridentا ممو ترین م له امانع بمرگ انلاشته کردن کالهو

هوای

ه تهای در زرادخانههای کشورهای دارنده سالحهای ه تهای امدرنیمه کردن رازانه آنها
ا همین طور آزمایش ه تهای غیر اناجاری آمریکا در دساملر  2012اس .

نتیجهگیری
در سا های اخیور ،اقوداماتی صوور

گرفتوه کوه متأسواانه ت مودا

در ارصوه خلوع

سالحهای ه تهای نادیده گرفته شده ا دسترسی به فمااریهوا ا موواد ه وتهای بورای
مصارف صلح آمیم مورد نظر قرار نگرفته اس  .امید اس
کمی یون مشترک که اظیاه ح افص اختالفا
تجمیما

ا خدما

بتوانمد در جم

تمامی این ارگانها ،در کموار

ه تهای ،اقداما

ه وتهای ا توامین

ا فمااری را بر امده دارد ا متشوک از نمایمودگان دال هاسو ،

این اهداف اقداما

الزم را به ام آارند.
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