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 .گیردای و سیاسی جهان مورد استفاده قرار میهای سیاسی است که به کرات در محافل رسانهاز جمله واژه (NPT) "ان پی تی"

 .است (Nuclear Non- Proliferation Treaty) "ایمعاهده منع گسترش هسته"مخفف نام انگلیسی  "ان.پی.تی"

به استفاده از بمب اتمی اقدام کرد رقابت شدیدی از سوی سایر کشورهای بزرگ  جنگ جهانی دوم پس از آن که آمریکا در دوران

در سال  فرانسه۹۱۹۱انگلیس در سال ، ۹۱۹۱جهان برای دستیابی به این سالح آغاز شد که در این مسیر شوروی سابق در سال ،

 .ای تبدیل شدندبه یک دولت هسته ۹۱۹۹در سال  جمهوری خلق چین و ۹۱۹۱

انجام شد به پیشرفت های شگرفی در فناوری ای برای کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ۹۱۹۱همچنین تحقیقات علمی که در دهه 

نیروگاههای هسته ای در پنج کشور در حال ساخت بود. در سال  ۹۱۹۹راکتورهای هسته ای برای تولید برق منجر شد. در سال 

 .نیروگاه هسته ای در کشورهای مختلف در حال فعالیت، ساخت یا طراحی بودند ۰۱۱حدود  ۹۱۹۹

الی ناشی از انفجار بمب های اتمی آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن و نیز تولید مقادیر زیادی خسارت های گسترده جانی و م

بمب اتمی کفایت می  ۱۱تا  ۹۹روزانه برای تولید  ۹۱۹۹که طبق برآوردهای سال  -پلونیوم ناشی از سوخت نیروگاههای هسته ای

غیرصلح آمیز انرژی هسته ای را موجب شد که در نهایت این روند  تالش های بین المللی برای جلوگیری از استفاده های -کرد

 .ماده منعقد شود ۹۹معاهده ان.پی.تی به عنوان تنها معاهده چندجانبه الزام آور در این زمینه در یک مقدمه و 

کشور دیگر آن را امضا  ۹۱برای امضای کشورها آماده شد و در این تاریخ آمریکا و انگلیس و  ۹۱۹۹معاهده ان.پی.تی در اول ژوئیه 

مارس  ۱به اجرا گذاشته شد. چین در  ۹۱۹۱مارس  ۹کردند. این معاهده پس از آن که آمریکا آن را در مجلس خود تصویب کرد در 

 .به عضویت این معاهده درآمدند ۹۱۱۱اوت  ۰فرانسه در  ۹۱۱۱سال ،

کوبا، اسرائیل، هند و پاکستان عضو این معاهده نیستند.  کشور جهان عضو این معاهده هستند. تنها کشورهای ۹۹۹در حال حاضر 

 .همچنین کره شمالی نیز چند سال پیش از این معاهده خارج شده است

نظارت بر اجرای معاهده ان.پی.تی و پروتکل الحاقی آن برعهده آژانس بین المللی انرژی اتمی است که خود یکی از آژانس های 

با هدف تسهیل استفاده های صلح آمیز  ۹۱۹۹ی شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال تخصصی سازمان ملل متحد محسوب م

 .از انرژی هسته ای و جلوگیری از کار برد کمک های این آژانس در مقاصد نظامی آغاز به کار کرد و مقر آن در وین است

به منظور بررسی میزان پای بندی کشورهای عضو این آژانس در چارچوب نظام پادمان های ایجاد شده توسط معاهده ان.پی.تی 

 .ان.پی.تی به مقررات این معاهده بازرسی هایی را از تاسیسات هسته ای کشورهای عضو انجام می دهد

همچنین مفاد معاهده ان.پی.تی به ویژه پاراگراف سوم ماده هشتم آن دوره های پنج ساله ای برای بررسی عملکرد این معاهده تعیین 

که با حضور  ۹۱۱۹نیز به تایید اعضا رسیده است. در کنفرانس سال  ۹۱۱۹ه در کنفرانس بررسی و توسعه ان.پی.تی در سال کرده ک

کشور عضو برگزار شد تصمیماتی در خصوص افزایش مدت معاهده برای مدت نامحدود، عدم تکثیر هسته ای و خلع  ۹۹۱بیش از 

 .ده و تعیین فرایند بررسی های بعدی اتخاذ شدسالح به عنوان اصول و اهداف اجرای این معاه

درحالی اکنون مقامات کشورهای جهان در نیویورک گردهم آمده اند تا معاهده ای را مورد بررسی قرار دهند که اهداف اصلی آن 

 .منحرف شده استمانند خلع سالح جهان، منع گسترش سالح های هسته ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ، به مرور زمان 
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حق  ۹ماده است که سه ماده آن بیشترین چالش را به دنبال داشته است به نحوی که بر اساس ماده  ۹۹معاده ان پی تی مشتمل بر 

کشورهای دارنده نیز باید کلیه  ۹کلیه کشورها برای توسعه فعالیت های صلح آمیز هسته ای به رسمیت شناخته شده و بر اساس ماده 

این معاهده نیز کشورها محق شناخته شده اند هرگاه که احساس  ۹۱سالح هسته ای زمینه خلع سالح را فراهم کنند و بر اساس ماده 

 .کردند مفاد معاهده برخالف منافع ملی شان است از آن خارج شوند

 : ای لندن، مسکو و واشنگتن منعقد شد به این شرح استدر سه نسخه در شهره ۹۱۹۹ماده این معاهده که در تاریخ اول ژوئیه  ۹۹

 

 *۹ : 

هر یک از اعضا این معاهده که دارای سالح هست های است، متعهد می شود از واگذاری مستقیم یا غیر مستقیم سالح های هسته 

اری نموده و هیچ یک از دولت های ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای و یا کنترل بر این سالح ها یا ادوات انفجاری به دیگری خودد

فاقد سالح هسته ای را به هیچ طریقی در ساخت سالح های هسته ای یا سایر ادوات افنجاری هسته ای و یا کسب این سالح ها یا 

 .دیگر ادوات انفجاری هست های و کنترل بر آنها کمک، تشویق و ترغیب ننماید

 

 *۱ : 

ح هسته ای است، متعهد می شود از قبول مستقیم یا غیر مستقیم انتقال سالح های هسته هر یک از اعضاء این معاهده که فاقد سال

ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای و یا کنترل بر این سالح ها یا سایر ادوات انفجاری هسته ای به دیگری خودداری نموده و به هیچ 

نساخته و کسب ننماید و در جستجو و یا دریافت کمک برای ساخت طریقی سالح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای را 

 .سالح ها یا سایر ادوات انفجاری هسته ای بر نیاید

 *۰ : 

هر یک از اعضا این معاهده که فاقد سالح های هسته ای است، متعهد می گردد طی موافقت نامه ای که بر طبق اساسنامه آژانس  ( ۹

پادمان آن مورد مذاکره قرار گرفته و منعقد خواهد شد، پادمان آژانس را صرفا به منظور بررسی بین المللی انرژی اتمی و سیستم 

انجام تعهدات عضو مربوطه تحت این معاهده و جلوگیری از انحراف انرژی هسته ای از استفاده صلح جویانه به سوی سالح هسته ای 

پادمان مورد نیاز در این ماده باید متوجه مواد چشمه یا مواد شکاف پذیر یا دیگر ادوات انفجاری هسته ای بپذیرد. دستور العمل های 

 .ویژه ای که در یک تاسیسات هسته ای اصلی و یا در خارج از آن تولید، فرآوری و یا مورد استفاده قرار گرفته است، باشد

یا تجهیزات یا موادی را که مخصوصا جهت  هر یک از اعضای این معاهده متعهد می شود که مواد چشمه یا مواد شکاف پذیر ویژه (۱

فراوری، استفاده یا تولید مواد شکاف پذیر ویژه طراحی یا تهیه شده است به هیچ کشور فاقد سالح هسته ای تحویل ننماید، مگر آن 

 .که این مواد چشمه یا مواد شکافت پذیر ویژه تحت پادمان مقرر در این ماده قرار گیرد

این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضاء  ۹پادمان مقرر در این ماده به نحوی اجرای خواه شد که ماده ( ۰

یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادهل بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات فراوری، 

د هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این معاهده استفاده یا تولید موا

 .نشود
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اعضا این معاهده که فاقد سالح های هسته ای می باشند جهت رعایت مفاد این ماده، موافقت نامه هایی را به صورت انفرادی یا  ( ۹

آژانس بین المللی انرژی اتمی با آژانس منعقد می نمایند. مذاکرات مربوط به انعقاد این موافقت به اتفاق سایر اعضاء بر طبق اساسنامه 

نماه ها در مدت یک صد و هشتا روز پس از الزم االجرا شدن این معاده آغاز خواهد شد. در مورد اعضایی که اسناد تصویب یا الحاق 

می دهند مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت نامه حداکثر در تاریخ ارائه اسناد  به این معاهده را پس از مدت یک صد وهشتاد روز ارائه

 .تصویب یا الحاق آغاز خواهد گردید. این موافقت نامه ها باید حداکثر هجده ماه پس از تاریخ شروع مذاکرات به اجرا گذاشته شوند

 

 *۹ : 

قوق غیر قابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، هیچ یک از این معاهده به نحوی تفسیر نخواهد گردید که به ح ( ۹

این معاهده، خللی  ۱و  ۹تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد 

 .وارد نماید

، مواد دانش و اطالعات فنی را جهت مصارف صلح همه اعضاء این معاده متعهد می گردند که تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات( ۱

جویانه انرژی هسته ای تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادالت را دارند. اعضا ای معاهده در صورت توانایی باید انفرادی یا به 

لمرو ح جویانه مخصوصا در قاتفاق سایر اعضاء یا سازمان های بین المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صل

 .اعضایی که فاقد سالح هسته ای می باشند و با توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، مشارکت نمایند

 

 *۹ : 

هر یک از اعضای این معاهده تعهد می نماید که اقدامات مقتضی را بر طبق مفاد این معاهده و تحت نظارت شایسته بین المللی و از 

رالعمل های مناسب بین المللی به عمل آورده و منافع بالقوه هر گونه کاربرد صلح جویانه استفاده از انفجارات هسته ای طریق دستو

را با رعایت اصل عدم تبعیض در اختیار تمامی اعضا این معاهده که فاقد سالح های هسته ای می باشند قرار دهد و هزینه مورد در 

ت انفجاری مورد استفاده تا حد ممکن کاهش یافته و شامل هزینه های تحقیق و یا توسعه نباشد. خواست از این کشورها بابت ادوا

اعضای این معاهده که فاقد سالح هسته ای می باشند، می توانند بر اساس یک یا چند موافقت نامه بین المللی خاص و از طریق یک 

سته ای در آن به نحوی مکلفی تامین شده باشد از این منافع استفاده سازمان بین المللی مربوطه که نمایندگی اعضاء فاقد سالح ه

نمایند. مذاکرات بر روی این موضوع پس از الزم االجرا شدن معاهده آغاز خواهد گردید. اعضای این معاهده که فاقد سالح های هسته 

 .مذکور استفاده نمایندای می باشند، در صورت تمایل می توانند طی موافقت نامه های دو جانبه از منافع 

 

 *۹ : 

هر یک از اعضاء این معاهده متعهد می گردد که با حسن نیت، مذاکرات در خصوص اقدامات موثر جهت توقف هر چه سریع تر 

مسابقات هسته ای و خلع سالح هسته ای، انعقاد معاهده خلع سالح عمومی و کامل تحت کنترل شدید و موثر بین المللی را تعقیب 

 .نماید

 

 *۹ : 
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هیچ یک از مواد این معاهده به حق گروه های مختلف کشورها که جهت حصول اطمینان از فقدان کامل سالح های هسته ای در 

 .قلمرو خود مبادرت به انعقاد معاهدات منطقه ای بنمایند، خدشه ای وارد نمی سازد

 

 *۹ : 

هده پیشنهاد نماید. متن اصالحات پیشنهادی، به دولت امین معاهده هر یک از اعضای این معاهده می تواند اصالحاتی را به این معا( ۹

ارائه می گردد تا به اطالع کلیه اعضای معاهده رسانده شود در صورت تقاضای یک سوم اعضاء یا بیشتر جهت اصالح معاهده، دولت 

 .عمل خواهد آورد امین از تمامی اعضای معاهده جهت تشکیل کنفرانسی به منظور بررسی این اصالحات دعوت به

هر گونه اصالحی به این معاهده باید با اکثریت آراء تمامی اعضای این معاهده شامل آراء تمامی دولت های دارنده سالح های  ( ۱

هسته ای عضو این معاهده و تمامی اعضای دیگر معاهده که در تاریخ اعالم اصالحیه پیشنهادی در شورای حکام آژانس بین المللی 

می عضویت دارند، مورد تصویب قرار گیرد. این اصالحات در مورد هر یک از اعضاء این معاهده که سند تصویب اصالحیه را انرژی ات

تسلیم نماید، از تاریخی الزم االجرا می باشد که اسناد تصویب اکثریت اعضا معاهده از جمله تمامی کشورهای دارنده سالح هسته ای 

تمامی اعضاء دیگر که در تاریخ اعالم اصالحیه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی عضویت  که از اعضاء معاهده می باشند و

 .دارند، تسیلم شده باشد. پس از آن، اصالحیه در مورد سایر اعضای معاهده از تاریخ ارائه اسناد تصویب اصالحیه الزم االجرا می گردد

ده، کنفرانسی متشکل از اعضاء معاهده در شهر ژنو )سوئیس( جهت بازنگری بر نحوه پنج سال پس از الزم االجرا شدن این معاه( ۰

اجرای معاهده مذکور به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف مقدمه و مفاد معاهده، تشکیل خواهد شد. پس از آن و در فواصل 

ه دولت امین معاهده، خواستار تشکیل کنفرانس مشابه پنج ساله، اکثریت اعضا معاهده می توانند با ارائه پیشنهادی در این مورد ب

 .دیگری جهت بررسی عملکرد معاهده شوند

 

 *۱ : 

این معاهده برای امضاء تمامی کشورها مفتوح خواهد بود هر کشوری که معاده را قبل از آن که بر طبق بند سوم این ماده الزم ( ۹

 .به آن ملحق شوداالجرا شود امضا ننموده باشد می تواند در هر زمانی 

این معاهده به تصویب کشورهای امضا کننده آن خواهد رسید و اسناد تصویب و الحاق معاهده نزد دولت های بریتانیای کبیر و ( ۱

ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و ایاالت متحده آمریکا که بدین وسیله به عنوان دولت های امین تعیین می 

 .انت سپرده می شودگردند، به ام

این معاهده پس ازتصویب کشورهایی که دولت های آنها به عنوان امین معاهده تعیین شده اند و ارائه اسناد تصویب چهل دولت ( ۰

دیگر امضا کننده این معاهده، الزم االجرا خواهد گردید. در جهت اهداف این معاهده، کشورهای دارنده سالح هسته ای به دولت هایی 

 .یک سالح هسته ای یا وسیله انفجاری هسته ای را ساخته و منفجر نموده باشند ۹۱۹۹ق می گردد که تا قبل از ژانویه اطال

در مورد کشورهایی که اسناد تصویب یا الحاق خود را پس از الزم االجرا شدن این معاهده تسلیم نمایند، معاهده از تاریخ تسلیم  ( ۹

 .را می گردداسناد تصویب یا الحاق الزم االج



 

مجمع شهید دیالمه -معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج دانشجویی   

دولت های امین معاهده، تاریخ هر امضاء و تاریخ تسلیم هر سند تصویب یا الحاق و تاریخ الزم االجرا شدن این معاهده و تاریخ ( ۹

وصول هر تقاضای تشکیل کنفرانس و سایر اعالمیه ها را بالدرنگ به اطالع تمامی کشورهای امضا کننده و یا ملحق شده به معاهده 

 .اندخواهند رس

 .منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید ۹۱۱این معاهده توسط دولت های امین آن بر طبق ماده ( ۹

 

  *۹۱ : 

چنانچه هر یک از اعضاء معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره 

مال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناری گیری نماید. این عضو باید کناره انداخته است این حق را خواهد داشت که در اع

ماهه به تمامی اعضاء معاهده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعالم نماید. اطالعیه فوق باید  ۰گیری خود را با اطالعیه قبلی 

 .اره، منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته استحاوی بیان و شرح حوادث فوق العاده ای باشد که به نظر دولت مورد اش

بیست و پنج سال پس از الزم االجرا شدن این معاهده کنفرانسی تشکیل خواهد گردید تا در مورد این که آیا این معاده برای ۱- 

تخاذ آراء اعضاء معاهده ا مدت نامعین یا برای مدت یا مدتهای اضافی مشخص تمدید شود، تصمیم گیری نماید. این تصمیم با اکثریت

 .می گردد

 *۹۹ : 

متون انگلیسی، روسی، فرانسوی، اسپانیایی و چینی این معاهده دارای اعتبار واحد بوده و باید در باینگانی دولت های امین این معاهده 

های امضا کننده یا ملحق شده به امانت سپرده شوند. دولت های امین معاهده نسخه های کامال تایید شده این معاهده را برای دولت 

 .به معاهده ارسال می دارند

 منبع : خبرگزاری مهر + همشهری آنالین


