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مقدمه

از  به مثابه یکی  به تسلیحات هسته ای آغازگر جنگ سرد  دستیابی آمریکا و شوروی 

مهم ترین ادوار تاریخ معاصر جهان بود. وقوع بحران موشکی کوبا در ۱۹6۲ این دو دولت را تا 

آستانه جنگ هسته ای پیش برد و دستیابی سه دولت بریتانیا در ۱۹5۲، فرانسه در ۱۹6۰ و چین در 

۱۹6۴ به سالح هسته ای، احتمال دستیابی دیگر دولت ها به بمب های اتمی را افزایش داد. عالوه بر 

آن، برخی دیگر از کشورها نیز در پی دستیابی به فناوری انرژی هسته ای در مصارف غیرنظامی 

مانند تولید برق بودند. این تحوالت مقدمه ای شد تا آمریکا، بریتانیا و شوروی از ۱۹65 تا ۱۹6۸ 

مذاکراتی را با هدف تأسیس پیمانی جهت جلوگیری از دست یابی دیگر دولت ها به تسلیحات 

هسته ای آغاز کنند. سرانجام معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای اول ژوئیه ۱۹6۸ تحت نظارت 

سازمان ملل در ژنو به نتیجه رسید و به جز پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، دیگر کشورها 

را از حق دستیابی به سالح هسته ای منع کرد. به همین دلیل هند، پاکستان و رژیم صهیونیستی 

هرگز به آن نپیوستند و کره شمالی نیز که در سال ۱۹۸5 آن را پذیرفته بود، سال ۲۰۰۳ از آن 

خارج شد.]۲[

عضویت ایران در ان پی تی

همزمان با تصویب این پیمان در آمریکا، بریتانیا و شوروی در ۱۰ تیر ۱۳۴۷، نمایندگان 

دولت ایران در واشنگتن، لندن و مسکو نیز آن را امضا کردند و در نهایت ۱۱ دی ۱۳۴۸ به 

تصویب مجلس شورای ملی و ۱۱ روز بعد به تصویب مجلس سنا رسید که طبق آن ایران پذیرفت 

ضمن عدم دستیابی به تسلیحات هسته ای، کلیه فعالیت های مرتبط با غنی سازی و شکافت هسته ای 
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۷

در مصارف صلح آمیز را با نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی به انجام برساند]۳[.

با پیروزی انقالب اسالمی و به دنبال آن، قطع روابط با آمریکا و تنش با دولت های غربی 

و شوروی، همکاری های هسته ای تحت الشعاع قرار گرفت. به طوری که آمریکا عرضه سوخت 

به  نیز کمک  آلمان  اورانیوم غنی شده و  ارائه  فرانسه  تهران،  تحقیقاتی  برای رآکتور  غنی شده 

راه اندازی نیروگاه بوشهر را متوقف ساختند و چین و شوروی نیز حاضر به همکاری نشدند]۴[. 

بنابراین جمهوری اسالمی به سوی دست یابی به دانش بومی فناوری هسته ای و غنی سازی حرکت 

کرد و با توجه به رویکرد تبعیض آمیز آژانس و دولت های غربی، از اعالم به روز آن خودداری 

نمود و تصمیم به اعالم مرحله به مرحله داشت تا اینکه اسفند ۱۳۸۰ آژانس تزریق گاز هگزافلوراید 

در نطنز بدون اطالع آژانس را کوتاهی از پادمان نظارتی آژانس مبنی بر عدم انحراف برنامه های 

هسته ای صلح آمیز تلقی کرد.

در پی مذاکرات ایران و تروئیکای اروپایی، جمهوری اسالمی برای اعتمادزایی، از سال 

۱۳۸۲ حاضر به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مصوب ۱۹۹۷ مبنی بر نظارت های سرزده بازرسان 

آژانس از هر نقطه مشکوک در ایران شد. ولی با وجود قطع نامه های صادره از سوی شورای حکام 

آژانس، از تصویب آن در مجلس شورای اسالمی خودداری ورزید]5[ و با ارسال پرونده هسته ای 

ایران از شورای حکام آژانس به شورای امنیت در ۱۳۸5، اجرای داوطلبانه پروتکل را به کناری 

نهاد]6[. ولی با وجود قطع نامه های شورای امنیت درباره پرونده هسته ای، هم چنان به عضویت در 

ان پی تی ادامه داد و حضور در آن را الزمه اثبات صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای و رد ادعاهای 

بی اساس رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا مبنی بر اهداف نظامی این برنامه می دانست.
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برجام و ان پی تی

شورای امنیت سازمان ملل از ۱۳۸5 تا ۱۳۸۹، پنج قطعنامه متمایز علیه برنامه صلح آمیز 

هسته ای ایران به تصویب رساند که مفادی از آن ها که ناظر به ان پی تی است را می توان در جدول 

زیر مشاهده کرد]۷[.

برای  زمان داری  محدودیت های  ولی  شد  اعالم  ملغی  پیشین  قطعنامه های  برجام،  طبق 

فعالیت های مرتبط با تحقیق و توسعه، میزان و سطح غنی سازی، فرآیند تولید آب سنگین و هم چنین 

خرید و فروش اورانیوم غنی شده بر ایران وضع شد و عالوه بر آن، ایران موظف به اجرای پروتکل 

الحاقی و تصویب آن در پایان غروب های هسته ای گردید]۸[. بنابراین سطح تعهدات ایران در 
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۹

برجام و ان پی تی

شورای امنیت سازمان ملل از ۱۳۸5 تا ۱۳۸۹، پنج قطعنامه متمایز علیه برنامه صلح آمیز 

هسته ای ایران به تصویب رساند که مفادی از آن ها که ناظر به ان پی تی است را می توان در جدول 

زیر مشاهده کرد]۷[.

برای  زمان داری  محدودیت های  ولی  شد  اعالم  ملغی  پیشین  قطعنامه های  برجام،  طبق 

فعالیت های مرتبط با تحقیق و توسعه، میزان و سطح غنی سازی، فرآیند تولید آب سنگین و هم چنین 

خرید و فروش اورانیوم غنی شده بر ایران وضع شد و عالوه بر آن، ایران موظف به اجرای پروتکل 

الحاقی و تصویب آن در پایان غروب های هسته ای گردید]۸[. بنابراین سطح تعهدات ایران در 

برجام، فراتر از تعهدات ذیل ان پی تی و حتی پادمان های نظارتی آن می باشد.

فرصت ها و هزینه های خروج ایران از ان پی تی

هسته ای  کاربرد سالح  در ۱۹۹6،  دادگستری الهه  بین المللی  دیوان  مشورتی  نظر  طبق 

در دفاع مشروع، مجاز شمرده شده ولی ایران دکترین دفاعی خود را بر مبنای تجویز ساخت و 

استفاده از این تسلیحات قرار نداد و خواستار آن بود که طبق ماده ۱۱ اساسنامه آژانس بین المللی 

انرژی اتمی و هم چنین قطعنامه ۴۷۸ شورای امنیت مصوب ۱۹۸۱ تحت نظارت آژانس به تحقیق 

و توسعه و هم چنین استفاده عملی در مصارف غیرنظامی انرژی هسته ای دست یازد]۹[. با این حال 

بدعهدی های آمریکا و اروپا در عمل به تعهدات برجام و حفظ دستاوردهای اقتصادی ایران از این 

توافق، برخی از مسئوالن را به صرافت آماده سازی مقدمات خروج از پیمان ان پی تی نمود. از جمله 

جمعی از نمایندگان مجلس طی طرحی، دولت را موظف کردند در صورت ارجاع پرونده ایران 

به شورای امنیت سازمان ملل بالفاصله ضمن خروج از پیمان منع گسترش سالح های هسته ای، 

اجرای تمامی الزامات ذیل این پیمان را ملغی و انجام کلیه همکاری های نظارتی با آژانس بین المللی 

انرژی اتمی را قطع کند.]۱۰[ از سوی دیگر ماده ۱۰ ان پی تی نیز این حق را برای اعضا قائل شده 

تا »در صورتی که احساس کند موارد فوق العاده ای در رابطه با موضوعات این پیمان، منافع حیاتی 

کشورش را به مخاطره انداخته است، از پیمان خارج شود«.]۱۱[ بدین ترتیب از منظر حقوق 

بین الملل نه تنها منعی برای خروج از ان پی تی وجود ندارد، بلکه کلیه فعالیت های هسته ای ایران را 

از الزام قانونی به نظارت های آژانس رها می کند. با این حال، الزم است فرصت ها یا هزینه های 

احتمالی این اقدام به طور دقیق سنجیده شود.
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با  بسیار تشدید می کند، زیرا  را  امنیتی غرب  تهدیدات  ان پی تی، سطح  از  ایران  خروج 

نگرانی نسبت به افزایش ابهام در برنامه هسته ای ایران مبنی بر احتمال سوق یابی به تسلیحات 

هسته ای، ممکن است برخی دولت های غرب آسیا از جمله عربستان سعودی، امارات و مصر نیز 

به سوی دستیابی به تسلیحات هسته ای حرکت کنند که عالوه بر تضعیف مزیت نسبی دولت های 

برخوردار از این قدرت، ضمانت اجرایی ان پی تی و معاهدات مرتبط با آن به شدت کاهش خواهد 

یافت. همچنین خروج ایران از ان پی تی به مثابه تهدید فزاینده این پیام را به آمریکا و متحدانش 

منتقل خواهد کرد که ایران اراده جدی برای مقاومت در برابر کمپین فشار حداکثری را خواهد 

داشت و به هر میزان که طرف غربی از عمل به تعهدات اجتناب ورزد و امتیازاتی بیش از حد 

معمول طلب نماید، با تحمیل هزینه های جدی روبرو خواهد شد. نهایتًا اینکه خروج از ان پی تی، 

برگ برنده و اهرم فشار مناسبی به نفع ایران روی میز مذاکرات احتمالی آینده خواهد بود.

ولی خروج از این معاهده، تبعاتی نیز برای ایران در پی خواهد داشت که مهم ترین آن 

تضعیف رابطه با دولت های غیرغربی مانند هند، ترکیه و به خصوص روسیه و چین خواهد بود. 

چنان چه معاون وزیر خارجه روسیه نیز به احتمال عملی شدن این تهدید، در صورت ارجاع پرونده 

ایران به شورای امنیت، روی خوش نشان نداد]۱۲[. این مسأله توان ایران در دور زدن تحریم ها 

با استفاده از مراودات جاری با دولت های مذکور و هم چنین حمایت احتمالی چین و روسیه در 

شورای امنیت از ایران را تحت الشعاع قرار می دهد. عالوه بر این، از منظر دیپلماسی عمومی نیز 

موضع ایران را تضعیف و اتهام های رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر تمایل ایران به ساخت 

سالح هسته ای را در افکار عمومی و رسانه های جهان برجسته می کند. نکته مهم تر اینکه این تهدید 

از اعتبار کافی نزد محافل غربی برخوردار نیست. زیرا وزیر خارجه ایران پیش از خروج آمریکا 

از برجام تهدید کرده بود که یکی از واکنش های ایران می تواند خروج از ان پی تی باشد]۱۳[. 
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ولی ایران نه تنها از ان پی تی بلکه از برجام نیز خارج نشد و با وجود اِعمال شدیدترین تحریم های 

اقتصادی، تا یک سال به طور کامل به تعهداتش پایبند بود.
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جمع بندی

هسته ای  تسلیحات  گسترش  منع  پیمان  در  عضویتش  با  ایران  مواجهه  می رسد  نظر  به 

می بایست با رویکردی که در قبال برجام پی گرفته شده، مطابقت یابد. بدین معنا در شرایطی که 

نظارت های آژانس وفق برجام به مراتب شدیدتر از ان پی تی است

در گام اول الزم است در صورت اصرار تروئیکای اروپایی به عدم اقناع نسبت به حقانیت 

ایران در کاهش تعهدات و هم سویی با فشارهای آمریکا، نظارت های آژانس در چارچوب برجام 

ملغی گردد.

در گام دوم در صورت تداوم بدعهدی ها و عدم کاهش فشارها از ُطرقی مانند اینستکس و 

یا موارد مشابه، ایران می تواند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را کنار بگذارد.

در گام سوم، خروج از ان پی تی تنها در شرایطی که غرب با ارجاع پرونده ایران به شورای 

دستور  در  می تواند  نمود،  هسته ای  تحریم های  همه  بازگشت  به  اقدام  یکجانبه  طور  به  امنیت، 

کار قرار گیرد. با این مالحظه که جمهوری اسالمی اعالم بدارد که به طور موقت و تا زمانی 

که مذاکرات به تحقق منافع ملی ایران منجر شود، از این پیمان خارج خواهد شد ولی به هیئتی 

از کارشناسان دولت های غیرغربی یا دولت های مسلمان غرب آسیا مانند ترکیه، عراق، لبنان، 

سوریه، قطر و عمان و نهادهای بین المللی مانند جنبش عدم تعهد، سازمان همکاری اسالمی و 

سازمان همکاری شانگهای اجازه می دهد طی برنامه زمان بندی شده و تعامل های دو یا چندجانبه از 

تأسیسات و فعالیت های هسته ای ایران بازدید به عمل آورند تا عدم تالش ایران در جهت دستیابی 

به تسلیحات هسته ای اثبات شود.
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