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سالح ھای نظامی ھسته ای خطرناک ،مانند آب خوردن آسان است.
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 ۵.٢ـ منع سالح ھای ھسته ای به ﯾاری »ضمانت نامه ھای« موجود
ضمانت ھای بينالمللی خلع سالح ھای ھسته ای بر ماده  ،٣بند  ١پيمان خلع سالح ھسته ای
استوار است .اساس اﯾن ماده طوری است که کشورھای بدون سالح ھای ھسته ای در صورتی
اجازه درﯾافت مقداری از مواد ھسته ای و فناوری مربوط به آن را خواھند داشت که به آژانس
بين المللی انرژی اتمی نشان دھند ،اﯾن مواد تنھا برای اھداف صلح آميز ھستند .دغدغه بزرگ
اﯾن کنترل ھا ،جلوگيری از سوء استفاده مواد ھسته ای چرخه سوختی غيرنظامی در چرخه
سوختی سالح ھای نظامی است.
سيستم ھای مراقبتی در دو گام گسترش ﯾافته اند .در گام نخست ،ﯾک تشکيالت برای عملی
ساختن توافق ھای تضمينی راه اندازی شد و در گام دوم ،جزئيات روش مدﯾرﯾت بازرسی ھای
آژانس بين المللی انرژی اتمی صورت گرفت .توافق مربوطه ،بنام »گردش اطالعات  ،«١۵٣در
سال  ١٩٧٢تصوﯾب شد که بر مبنای آن ،توافق ھای تضمينی بين آژانس و کشورھای مختلف
تصوﯾب و پخش شد .اﯾن توافق ھا کشورھای بدون سالح ھای ھسته ای را مقرر میدارند تا در
چه شراﯾط و ھنگامی مجبورند پارهای از اطالعات در باره دستگاه ھا ،مواد و ابزار آالت و
برنامهھای ھسته ای خود را در اختيار آژانس قرار دھند .اﯾن توافقات به آژانس اجازه میدھند تا
صحت اطالعات داده شده را از طرﯾق بازرسی ھای انجام شده در کشورھای عضو بررسی کند.
اگر آژانس تصدﯾق کند که ﯾک کشور کامال ً با وی ھمکاری کرده است و فقط بر روی برنامهھای
ھسته ای صلح آميز کار می کند ،اﯾن کشور می تواند از مواد ھسته ای ،فناوری الزم و غيره
برخوردار شود .برعکس ،اگر آژانس بگوﯾد که تردﯾدھاﯾی وجود دارد ﯾا پرسش ھاﯾی در باره
برنامه ھسته ای کشوری بی پاسخ می مانند ،اجازه دارد تحقيق ھای بيشتری انجام دھد که ﯾا
بیگناھی کشور مربوطه ثابت شود و ھمه شک و شبھه ھا برطرف گردند ،ﯾا در صورت
مشاھدات نقض تعھدات ،پرونده به شورای امنيت و مجمع عمومی سازمان ملل برای تصميمات
آتی فرستاده شود .در آغاز سال  ١۶٣ ،٢٠٠٨توافق نامه در بين آژانس و کشورھای مختلف اجرا
می شد.
پس از جنگ خليج پارس در سال  ،١٩٩١بازرسان آژانس اعالم داشتند که عراق ،به عنوان ﯾک
کشور غير سالح ھسته ای ،در طی سالھا به دنبال ﯾک برنامه نظامی در خفا بوده است.
شورای امنيت سازمان ملل در پاﯾان جنگ به آژانس اختيار داد تا بازرسی ھای ژرف تری را انجام
دھد .کشف برنامه عراق موجب اﯾن نتيجهگيری شد که توافق ھای تضمين شده کنونی ،برای
جلوگيری کشوری که مخفيانه برنامه سالح ھای ھسته ای دارد ،کافی نيستند و برای مقابله با

چنين مرافعاتی ،کنترل ھای تکميلی خيلی بيشتری الزم است .اعضای آژانس بر روی ﯾک
»نمونهای از پيمان نامه الحاقی« داوطلبانه در زمينه قواعد امنيتی خيلی گسترده ای ،مذاکره
کردند »گردش اطالعات .«۵۴٠
کشورھاﯾی که اﯾن پيمان نامه را می پذﯾرند ،به آژانس اجازه میدھند تا کارھاﯾی از قبيل
بازرسی ھای اضافی را در فرصت کوتاھی انجام دھد ﯾا در باره امور زﯾستمانی ،آزماﯾش ھای
نمونه برداری صورت گيرد .بعالوه ،پيمان اعضا را وادار میکند تا ھر چه زودتر و با توضيحات
کامل ،دارندگان نيروھای ھسته ای را در باره نيروگاه ھای تازه پيشبينی شده آگاه سازند و
اطالعات بيشتری را در اختيار آژانس قرار دھند .مثال ً ليست ھمه کاالھای صادرات و وارداتی که
با »گروه ھای توزﯾع کننده ھسته ای« و آنان انجام گرفته است .در پاﯾان سال  ،٢٠٠٨پيمان
الحاقی در مورد  ٨٨کشور قابل اجرا بود .در آن زمان کشورھای دﯾگری ھم وجود داشتنند که پای
اﯾن پيمان الحاقی را صحه گذاشته بودند ،اما ھنوز به تصوﯾب دولت ھای خود نرسانده بودند.
جاﯾگاه و اھميت پيمان نامه الحاقی در ھنگامی نماﯾان می شود که کشوری به دليل نقض
تعھدات خود نسبت به مصوبات پيمان منع سالح ھای ھسته ای و ﯾا قراردادھای تضمين داده
شده در امور مربوطه ،مورد سوء ظن قرار می گيرد .در سال  ،٢٠٠٣زمانی که رفتارھای جمھوری
اسالمی مشکوک به نظر رسيد ،آژانس و تعدادی از کشور ھای عضو به اﯾران فشار آوردند تا
پيمان الحاقی را امضا کند تا بدﯾن ترتيب برای رسيدگی به موضوع ،به آژانس حق بيشتری داده
شود.
اﯾران قرارداد را در نوامبر  ٢٠٠٣امضا کرد .دولت اﯾران در حالی که در گام ھای نخست وانمود
کرد که انگار پيمان وارد مرحله اجراﯾی خود شده است ،اما مجلس اﯾران بعداً تصوﯾب آن را رد
کرد .در فورﯾه  ،٢٠٠۶دولت اﯾران آژانس را از تصميم مجلس خود آگاه ساخته و گفت چون آژانس
در باره مسأله اتمی اﯾران مغرضانه تصميم گيری کرده است ،دﯾگر پيمان را به رسميت
نمیشناسد ،اما با اﯾن حال ،چندی از تعھدات خود را در عمل کامال ً رعاﯾت خواھد کرد.
اھداف ضمانت ھا جلوگيری بھره برداری از نيروی ھسته ای صلح آميز در راه استفاده نظامی در
کشورھای بدون سالح ھای ھسته ای می باشند .اﯾن تضمين ھا تأسيسات نظامی کشورھای
دارنده سالح ھای ھسته ای و نيروگاه ھای ھسته ای آنھا را شامل نمی شوند ،مگر اﯾنکه خود
کشورھای مزبور به طور داوطلبانه بپذﯾرند که بعضی از دستگاهھا و وساﯾل و مواد خود را برای
کنترل در دسترس آژانس قرار دھند» .گردش اطالعات «.
توافق ھای ضمانت ھا میتوانند نيروگاه ھای ھسته ای در کشور ھای غير عضو پيمان منع توليد
سالح ھای ھسته ای را ھم در بر گيرند .اسرائيل ،ھند و پاکستان از آن ببعد به آژانس اجازه
میدھند تا کنترل ھای محدودی را در خاک آنھا انجام دھد.
ھر چند که بازرسی ھای آژانس بينالمللی انرژی اتمی به خاطر پرھزﯾنگی ،طوالنی و نا کافی
بودن ،ھمواره در زﯾر سئوال قرار دارند ،اما با اﯾن وجود ،خيلی بيشتر از آنچه که انتقاد کنندگان
می گوﯾند،موثرند .در عراق اﯾن بازرسان آژانس )در کميسيون کنترل ،بررسی و بازرسی سازمان
ملل( بودند که برنامه اتمی عراق را کشف کردند .در سال  ،٢٠٠٣در ھنگامی که آمرﯾکا و انگليس
با کسب حماﯾت سازمان ملل جنگ جدﯾدی را عليه عراق شروع کردند ،به اﯾن نتيجه خوب
رسيدند که عراق برنامه اتمی خود را ادامه نداده بود.

الﯾحه ھای پيشنھادی کنونی آژانس که بر لزوم اجرای ضمانت ھا تأکيد می کنند ،در کليت خود
خواھان جھانی شدن قرار داد الحاقی و اجباری شدن آن برای کشورھای غيرھسته ای
واردکننده کاالھای ھسته ای ھستند .بدﯾن ترتيب باﯾد به تضمين نامهھای تازه تری اندﯾشيد.

 ۵.٣ـ منع توليد سالح ھای ھسته ای در نتيجه کنترل صادرات ھا
از ابتدای سال  ،١٩٧٠به تضمين نامهھای آژانس بينالمللی انرژی اتمی ،قوانين چند گانه کنترل
صادرات ھا افزوده شدند .آنھا از ماده  ،٣بند  ٢پيمان منع توليد سالح ھای ھسته ای رﯾشه
میگيرند که ھمه کشورھای عضو را مجبور میکنند تا مواد ھسته ای ﯾا فناوری ھسته ای را در
اختيار کشورھاﯾی که خود را تابعی از ضمانت نامه ھای آژانس بينالمللی انرژی اتمی می
دانند ،قرار ندھند.
در سال  ١٩٧١برخوردھای اساسی با کشورھای دارنده فناوری ھسته ای شد .اﯾن برخوردھا
بعداً نيز به صورت سازمان ﯾافته صورت گرفت و به نام »کميته زانگر« معروف شد .اعضای اﯾن
کميته ليست ھای کاالھای ھسته ای صادراتی )ليست اوليه(را تھيه کردند و با پافشاری
خواھان اجرای کنترل بودند و سه شرط برای کشورھای واردکننده گذاشتند:


گيرنده باﯾد توافق ضمانت ھا را داشته باشد،



تمام واردات خود را به قصد صلح آميز استفاده کند،



اﯾن دو شرط در باره سوداگران صادر کننده ھم اجرا شوند.

در سال  ،١٩٧۵خود ھمين کشورھا به شکل غير رسمی» ،گروه عرضه کنندگان ھسته ای« را
تشکيل دادند .اﯾن گروه بر سر »ليست اوليه« بلند و باالﯾی از مواد ھسته ای ،فناوری ھا و
تجھيزاتی با تبعيت از قوانين کنترل ملی صادرات ھا و ھم چنين با نوشتن در ﯾک سياھه ای از
فناوری ھای مھم قابل بھره برداری به قصدھای نظامی و غير نظامی بطور ھمزمان )مصرف دو
گانه( با ھم به توافق رسيدند .اﯾن ليست ھا در زمان ھای گوناگون با توجه به کار کرد گستردگی
ھای فناوری به اجرا گذاشته می شوند.
دو ليستی که در بست به مدﯾرﯾت »گروه عرضه کنندگان ھسته ای«تعلق دارند ،دارای تعھد
سياسی ھستند و ھيچگونه اجبارﯾت قضاﯾی ندارند .اما اگر دولت ھای عضو متعھد شوند تا اﯾن
کاالھا را در سيستم کنترلی صادرات ھای ملی خود به حساب بياورند ،آنگاه اﯾن ليست ھا جنبه
قضاﯾی ھم پيدا می کند.
در سالھای اخير اقدامھای تازه ای با اھداف شدت بخشيدن به کنترل فروش ھای فناوری
ھسته ای شروع شده است .کنفرانس گروه  ٨کشور صنعتی جھان در ژوئن  ،٢٠٠۴بنا بر
پيشنھاد آمرﯾکا ﯾک بخشنامه موقتی را در باره نقل و انتقاالت جدﯾد فناوری ھای غنی سازی
اورانيوم و بھسازی در کشورھاﯾی که تا کنون آنھا را ندارند ،به تصوﯾب رساند .اﯾن بخشنامه
داری ﯾک سال اعتبار است و در ھر سال قابل تمدﯾد می باشد .چون گروه فروشندگان ھسته ای
نتوانستند بر سر ﯾک سياست مشترک به توافق برسند ،در نتيجه بخشنامه مزبور ،ھمچنان از
سوی ھمين  ٨کشور تا به امروز رعاﯾت می شود .در سال  ،٢٠٠٩شورای حکام آژانس

بينالمللی انرژی اتمی با  ٢٣رأی عليه  ٨رأی ،ﯾک الﯾحه پيشنھادی روسيه مبنی بر اﯾنکه روسيه
میتواند ﯾک ذخيره  ١٢٠تنی اورانيوم کمی غنی شده و قابل مصرف برای تمام کشورھای دارنده
راکتورھای توليد برق در سطح بينالملل را نگه دارد ،تصوﯾب کرد .مصر آرژانتين ،برزﯾل ،مالزی و
آفرﯾقای جنوبی در بين کشورھاﯾی بودند که عليه اﯾن الﯾحه رأی دادند .امری که موجب شک و
تردﯾد تعداد زﯾادی از کشورھای غير ھسته ای در تضمين ھا ،کنترل ھای صادراتی و در وارسی
ھا و دﯾدار ھا میشود ،آن است که آﯾا کشور گيرنده مواد ھسته ای مجاز ،دارای شراﯾط مقررات
الحاقی در باره کارھای صادرات ھای ھسته ای ھست ﯾا نه؟ آنان میترسند که اﯾن قانونمندی
ھا به شيوه تبعيض آميزی اجرا شود و ھمين قواعد بتوانند در دستيابی به فناوری ھسته ای
پيشرفته که پيمان منع توليد سالح ھای ھسته ای ھم آنھا را تضمين می کند ،کارشکنی کرده
ﯾا کامال ً ممنوع کنند.
برای حل اﯾن مسئله ،باﯾد لواﯾح موجود »چندجانبه شده« در باره انواع چرخه سوخت در
گسترش توليد سالح ھای ھسته ای را به اجرا گذاشت .به عنوان مثال ،اجرای لواﯾح مذکور در
غنی سازی اورانيوم ﯾا در بازآفرﯾنی آن برای استفاده بينالمللی و در تأسيساتی که توسط
آژانس بينالمللی انرژی اتمی کنترل می شوند .امری که پاﯾداری در برابر توليد سالح ھای
ھسته ای را تشوﯾق خواھد کرد.

